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عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان100 .................................................................

 -قــرار رقم  1178مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم اإليكولوجيا والبيئة بكّميـة

عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان101 .................................................................

 -قــرار رقم  1179مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم البيولوجيا بكّميـة عموم

الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة أبو بكر بمقايد  -تممسان103 .......................................................................

المحدد لمقائمة االسمية
المؤرخ في  15ديسمبر 2016
يعدل القرار رقم 1766
ّ
 قــرار رقم  1180مؤرخ في  11جويمية ّ ،2019ّ
ألعضاء المجمس العممي لمدرسة الدراسات العميا التجارية104 ........................................................................................
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 قــرار رقم  1181مؤرخ في  11جويمية  ،2019يعدل القــرار رقم  734المؤرخ في  09أوت  2018المحدد لمقائمة االسميةألعضـاء المجمس العممي لمعيد العموم اإلنسانية واالجتماعية بالمركز الجامعي نور البشير -البيـــض105 ...................................
المحدد لمقائمة االسمية
يعدل القرار رقم  306المؤرخ في  04أفريل ،2018
ّ
 قــرار رقم  1182مؤرخ في  11جويمية ّ ،2019ألعضـاء المجمس العممي لمعيد العموم القانونية واإلدارية بالمركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي -تيسمسيمت106 ...................
 -قــرار رقم  1184مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب والّمغـات بجامعة دمحم

لمين دباغين -سطيف108 ................................................................................................................................2

 -قــرار رقم  1185مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الّمغـة األدب الفرنسي بكّمية

اآلداب والّمغات بجامعة دمحم لمين دباغين -سطيف109 ..............................................................................................2

 -قــرار رقم  1186مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الّمغـة واألدب العربـي بكّمية

اآلداب والّمغات بجامعةدمحم لمين دباغين -سطيف110 ................................................................................................2

 -قــرار رقم  1187مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الّمغـة واألدب االنجميـزي بكّمية

اآلداب والّمغـات بجامعة دمحم لمين دباغين  -سطيف111 .............................................................................................2

 -قــرار رقم  1188مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميـة الحقـوق والعمـوم السياسيـة

بجامعة دمحم لمين دباغين -سطيف112 .................................................................................................................2

السياسيـة بكّميـة
 قــرار رقم  1189مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العمـوم ّالسياسيـة بجامعة دمحم لمين دباغين -سطيف114 ................................................................................2
الحقـوق والعمـوم ّ
 -قــرار رقم  1190مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الحقــوق بكّميـة الحقـوق

السياسيـة بجامعة دمحم لمين دباغين سطيف115 ............................................................................................2
والعمـوم ّ
 قــرار رقم  1191مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عمـم االجتمـاع بكّمية العموماإلنسانية واالجتماعية بجامعةدمحم لمين دباغين -سطيف116 .......................................................................................2

 -قــرار رقم  1192مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عمـم النفـس وعمـوم التربية

واألرطوفونيـا بكّمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعةدمحم لمين دباغين -سطيف117 ........................................................2

 قــرار رقم  1193مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عمـوم اإلعـالم واالتصـالبكّمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم لمين دباغين  -سطيف118 .....................................................................2
 -قــرار رقم  1194مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم التاريـخ واآلثـار بكّمية العموم

اإلنسانية واالجتماعية بجامعةدمحم لمين دباغين -سطيف119 .......................................................................................2

 -قــرار رقم  1195مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الفمسفــة بكّمية العموم

اإلنسانية واالجتماعية بجامعةدمحم لمين دباغين -سطيف120 .......................................................................................2

 -قــرار رقم  1196مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمـوم اإلنسانيـة

واالجتماعيـة بجامعة دمحم لمين دباغين -سطيف121 .................................................................................................2

 -قــرار رقم  1197مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحـدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم لمين دباغين-

سطيف123 ..................................................................................................................................................2

 قــرار رقم  1198مؤرخ في  11جويمية  ، 2019يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركزالجامعي أحمد زبانة -غميزان124 ..........................................................................................................................
 -قــرار رقم  1200مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لمعيد العموم االقتصادية التجارية

وعموم التسيير بالمركز الجامعي أحمد زبانة-غمي ازن126 ...............................................................................................

 قــرار رقم  1201مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لمعيد العموم اإلنسانيةواالجتماعية بالمركز الجامعي أحمد زبانة-غميزان127 ..................................................................................................
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 قــرار رقم  1202مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لمعيد العموم والتكنولوجيابالمركز الجامعي أحمد زبانة -غميزان128 ................................................................................................................
 قــرار رقم  1203مؤرخ في  11جويمية  2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا130 . -قــرار رقم  1204مؤرخ في  14جويمية  ،2019يتمم القرار رقم  543المؤرخ في  30سبتمبر  2010والمتضمن إنشاء األقسام

المكونة لكمية اآلداب والمغات لدى جامعة األغواط131 ..................................................................................................

 -قــرار رقم  1205مؤرخ في  14جويمية  ،2019يتمم القرار رقم  411المؤرخ في  9جوان  2011والمتضمن إنشاء األقسام

المكونة لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة الشمف132 .................................................................

 -قــرار رقم  1206مؤرخ في  14جويمية  ،2019يتمم القرار رقم  496المؤرخ في  30ماي  2016والمتضمن إنشاء األقسام

المكونة لكمية اآلداب والفنون لدى جامعة الشمف133 ..................................................................................................

 -قــرار رقم  1207مؤرخ في  14جويمية  ،2019يتمم القرار رقم  406المؤرخ في  9جوان  2011والمتضمن إنشاء األقسام

المكونة لكمية التكنولوجيا لدى جامعة الشمف134 .......................................................................................................

 قــرار رقم  1208مؤرخ في  14جويمية  ،2019يتمم القرار  405المؤرخ في  9جوان  2011والمتضمن إنشاء األقسام المكونةلمعيد التربية البدنية والرياضية لدى جامعة الشمف135 ................................................................................................
 قــرار رقم  1209مؤرخ في  14جويمية  ،2019يتضمن تشكيمة الفروع المختصة لمجنة الجامعية الوطنية135 ............................. -قــرار رقم  1210مؤرخ في  15جويمية  2019يعدل القرار رقم  65المؤرخ في  23جانفي  2019الذي يحدد القائمة االسمية

ألعضاء مجمس ادارة مركز البحث العممي والتقني حول المناطق القاحمة139 ......................................................................

 قـرار رقم  1211مؤرخ في  16جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العموم والتكنولوجيا لدى المركزالجامعي بتامنغست139 ......................................................................................................................................
 -قــرار رقم  1212مؤرخ في  16جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم

التسيير لدى المركز الجامعي بتامنغست140 .............................................................................................................

 -قــرار رقم  1213مؤرخ في  16جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد اآلداب والمغات لدى المركز الجامعي

بتامنغست142 .................................................................................................................................................

 قــرار رقم  1214مؤرخ في  16جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العموم اإلنسانية واالجتماعية لدىالمركز الجامعي بتامنغست143 .............................................................................................................................
 -قــرار رقم  1215مؤرخ في  16جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد الحقوق والعموم السياسية لدى

المركز الجامعي بتامنغست144 .............................................................................................................................

 قــرار رقم  1216المؤرخ في  16جويمية  ،2019يعدل ممحق القرار رقم  167المؤرخ في  13أفريل  2015المتضمن إنشاءالمجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا وصالحيتيا وسيرىا145 .............................................................................................
 -قــرار رقم  1217مؤرخ في  18جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العموم القانونية واإلدارية لدى المركز

الجامعي بغميزان148 ...................................................................................................................................... ....

 قــرار رقم  1218مؤرخ في  18جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياةلدى المركز الجامعي بغميزان149 ...........................................................................................................................
 -قــرار رقم  1219مؤرخ في  18جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد اآلداب والمغات لدى المركز الجامعي

بغميزان150 .....................................................................................................................................................

 -قــرار رقم  1220مؤرخ في  18جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العموم والتكنولوجيا لدى المركز

الجامعي بغميزان 151 ..........................................................................................................................................

 -قــرار رقم  1221مؤرخ في  18جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم

التسيير لدى المركز الجامعي بغميزان152 .................................................................................................................
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 قــرار رقم  1222مؤرخ في  18جويمية  ،2019يتضمن الموافقة عمى مداولة مجمس إدارة مركز البحث في العموم اإلسالميةوالحضارة-األغواط -المؤرخة في  14ماي  2017والمتضمنة قبول ىبة لفائدة مركز البحث في العموم اإلسالمية والحضارة –

األغـــــواط153 ..................................................................................................................................................
 قــرار رقم  1223مؤرخ في  18جويمية  ،2019يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة154 ........................2 قــرار رقم  1224مؤرخ في  18جويمية  ،2019يتضمن إعالن نتائج الدورة الثانية والعشرين لمجنة الوطنية لتقييم الباحثين155 ........ -قــرار رقم  34مؤرخ في  21جويمية  ،2019يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية-

بئر الجير-وىران158 ........................................................................................................................................

 -قــرار رقم  35مؤرخ في  21جويمية  2019يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة األمير عبد القادر لمعموم

اإلسالمية قسنطينة159 ......................................................................................................................................

 قــرار رقم  36مؤرخ في  21جويمية  2019يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة  08ماي  1945ﭭـالمة160 .. -قــرار رقم  1225مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحـدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجـامعة أبـو القاسـم سـعد هللا-

الجـزائـر161 ..................................................................................................................................................2

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي لمعيـد الترجمـة بجامعة أبو
 -قــرار رقـم  1226مؤرخ في  22جويمية ّ ،2019

القاسم سعد هللا-الجزائر163 ..............................................................................................................................2

 -قــرار رقم  1227مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم اليندسة البيوطبية بكّميـة

التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان164 ........................................................................................................

 -قــرار رقم  1228مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم اليندسة المعمارية بكّميـة

التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان165 ........................................................................................................

 -قــرار رقم  1229مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم اليندسة الكيربائية

واإللكترونيك بكّميـة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان167 .................................................................................

 -قــرار رقم  1230مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم اإلتصاالت السمكية

والالسمكية بكّميـة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان168 ...................................................................................

 -قــرار رقم  1231مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الري بكّميـة التكنولوجيا

بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان169 ......................................................................................................................

 -قــرار رقم  1232مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم اليندسة المدنية بكّميـة

التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان170 ........................................................................................................

 -قــرار رقم  1233مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم اليندسة الميكانيكية بكّميـة

التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان171 ........................................................................................................

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي بكّمية التكنولوجيا بجامعة أبو
 قــرار رقــم  1234مؤرخ في  22جويمية ّ ،2019بكر بمقايد -تممسان172 .....................................................................................................................................
 -قــرار رقم  1235مؤرخ في  22جويمية  ،2019يعدل القرار رقم  755مؤرخ في  22ماي  ،2019المحدد لمقائمة االسمية

ألعضاء المجنة العممية لقسم البيولوجيا بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة طاىري دمحم -بشار175 ...........................................

يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقسـم العموم االقتصاديـة بكّميـة
 -قــرار رقـم  1236مؤرخ في  22جويمية ّ ،2019

العمـوم االقتصاديـة وال ّتجاريـة وعمـوم ال ّتسييـر بجامعة دمحم الصديق بن يحي–جيجل176 ...........................................................

يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقسـم التعميم األساسي لمعمـوم
 قــرار رقـم  1237مؤرخ في  22جويمية ّ ،2019االقتصاديـة وال ّتجاريـة وعمـوم ال ّتسييـر بكّميـة العمـوم االقتصاديـة وال ّتجاريـة وعمـوم ال ّتسييـر بجامعة دمحم الصديق بن يحي –جيجل177 ....
يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقسـم العموم ال ّتجاريـة بكّميـة
 قــرار رقـم  1238مؤرخ في  22جويمية ّ ،2019العمـوم االقتصاديـة وال ّتجاريـة وعمـوم ال ّتسييـر بجامعة دمحم الصديق بن يحي –جيجل178 ..........................................................
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي لكّميـة العمـوم االقتصاديـة
 -قــرار رقـم  1239مؤرخ في  22جويمية ّ ،2019

وال ّتجاريـة وعمـوم التسيير بجامعـة دمحم الصديق بن يحي –جيجل179 ................................................................................

يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقسـم البيولوجيا بكّميـة عموم
 قــرار رقـم  1240مؤرخ في  22جويمية ّ ،2019الطبيعة والحياة بجامعـة زيان عاشور -الجمفة181 .....................................................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقسـم عموم الفالحة بكّميـة عموم
 قــرار رقـم  1241مؤرخ في  22جويمية ّ ،2019الطبيعة والحياة بجامعـة زيان عاشور -الجمفة182 .....................................................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقسـم عموم األرض والكون بكّميـة
 -قــرار رقـم  1242مؤرخ في  22جويمية ّ ،2019

عموم الطبيعة والحياة بجامعـة زيان عاشور –الجمفة183 ..............................................................................................

يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقسـم العموم االقتصادية بكّميـة
 -قــرار رقـم  1243مؤرخ في  22جويمية ّ ،2019

العموم االقتصادية و التجارية عموم التسيير بجامعـة دمحم البشير اإلبراىيمي – برج بوعريريج184 ...............................................

يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقسـم العموم التجارية بكّميـة العموم
 قــرار رقـم  1244مؤرخ في  22جويمية ّ ،2019االقتصادية والتجارية عموم التسيير بجامعـة دمحم البشير اإلبراىيمي – برج بوعريريج185 .........................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقسـم عموم التسيير بكّميـة العمـوم
 قــرار رقـم  1245مؤرخ في  22جويمية ّ ،2019االقتصاديـة وال ّتجاريـة وعمـوم ال ّتسييـر بجامعة دمحم الصديق بن يحي –جيجل187 ..................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقسـم المادة بكّميـة العموم
 -قــرار رقـم  1246مؤرخ في  22جويمية ّ ،2019

والتكنولوجيا بجامعـة دمحم البشير اإلبراىيمي –برج بوعريريج188 ......................................................................................

يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقسـم اإللكتروميكانيك بكّميـة
 قــرار رقـم  1247مؤرخ في  22جويمية ّ ،2019العموم و التكنولوجيا بجامعـة دمحم البشير اإلبراىيمي –برج بوعريريج189 ............................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي لكّميـة الحقـوق والعمـوم السياسيـة
 قــرار رقـم  1248مؤرخ في  22جويمية ّ ،2019بجامعـة دمحم البشير اإلبراىيمي –برج بوعريريج190 .....................................................................................................
 -قــرار رقم  1249مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم القانون الخاص بكمية

الحقوق بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة191 ........................................................................................................1

 -قــرار رقم  1250مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم القانون العام بكمية الحقوق

بجامعة اإلخوة منتوري-قسنطينة192 ...................................................................................................................1

 -قــرار رقم  1251مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق بجامعة اإلخوة

منتوري-قسنطينة193 ...................................................................................................................................... 1

 -قــرار رقم  1252مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اآلداب والمغة االنجميزية

بكمية اآلداب والمغات بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة195 .........................................................................................1

 -قــرار رقم  1253مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اآلداب والمغة العربية بكمية

اآلداب والمغات بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة196 ................................................................................................1

 -قــرار رقم  1254مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اآلداب والمغة الفرنسية بكمية

اآلداب والمغات بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة197 ................................................................................................1

 -قــرار رقم  1254مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اآلداب والمغة الفرنسية بكمية

اآلداب والمغات بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة198 ................................................................................................1

 -قــرار رقم  1255مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الترجمة بكمية اآلداب والمغات

بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة199 ..................................................................................................................1

 -قــرار رقم  1256مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة

اإلخوة منتوري -قسنطينة201 ............................................................................................................................1
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 -قــرار رقم  1257مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم األرض والجغرافيا

والتييئة العمرانية بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة202 ............................................................................................1

 -قــرار رقم  1258مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم الجغرافية والطبوغرافية

بكمية عموم األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة204 .........................................................1

 -قــرار رقم  1259مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم الجيولوجية بكمية عموم

األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة205 .......................................................................1

 -قــرار رقم  1260مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التييئة العمرانية بكمية عموم

األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة206 .......................................................................1

 -قــرار رقم  1261مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم الدقيقة بجامعة

اإلخوة منتوري -قسنطينة207 ............................................................................................................................1

 -قــرار رقم  1262مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الفيزياء بكمية العموم الدقيقة

بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة209 ..................................................................................................................1

 -قــرار رقم  1263مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات بكمية العموم

الدقيقة بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة210 .........................................................................................................1

 -قــرار رقم  1264مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياء بكمية العموم الدقيقة

بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة211 ..................................................................................................................1

 -قــرار رقم  1265مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيولوجيا وعمم البيئة النباتية

بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة212 .................................................................................1

 -قــرار رقم  1266مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الميكروبيولوجيا بكمية عموم

الطبيعة والحياة بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة213 ...............................................................................................1

 -قــرار رقم  1267مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم بيولوجيا الحيوان بكمية عموم

الطبيعة والحياة بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة214 ...............................................................................................1

 -قــرار رقم  1268مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا

الخموية والجزيئية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة215 ..........................................................1

 -قــرار رقم  1269مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم التكنولوجيا بجامعة

اإلخوة منتوري -قسنطينة216 ............................................................................................................................1

 -قــرار رقم  1270مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإللكترونيك بكمية عموم

التكنولوجيا بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة218 ....................................................................................................1

 -قــرار رقم  1271مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية

عموم التكنولوجيا بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة220 .............................................................................................1

 -قــرار رقم  1272مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم االلكتروتقني بكمية عموم

التكنولوجيا بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة221 ....................................................................................................1

 -قــرار رقم  1273مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بكمية عموم

التكنولوجيا بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة222 ....................................................................................................1

 -قــرار رقم  1274مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ىندسة التكييف بكمية عموم

التكنولوجيا بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة223 ....................................................................................................1

 -قــرار رقم  1275مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ىندسة النقل بكمية عموم

التكنولوجيا بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة224 ....................................................................................................1
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 -قــرار رقم  1276مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموم البيطرية بجامعة

اإلخوة منتوري -قسنطينة225 ............................................................................................................................1

 -قــرار رقم  1277مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التغذية والتغذي

والتكنولوجيات الفالحية الغذائية بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة227 ...........................................................................1

يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
 -قــرار رقم  1278مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019

المسجمين لنيل شيادة ميندس فالحي في "تكنولوجيا الزراعة الغذائية" بالمدرسة العميــا لمفــالحة مستغـــانم228 ..............................

يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
 قــرار رقم  1279مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019المسجمين لنيل شيادة ميندس فالحي في"عمـــم التـــربة والبيئـــة" بالمدرسة العميــا لمفــالحة مستغـــانم230 .....................................
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
 قــرار رقم  1280مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في"اإلعالم اآللي"–تخصص" :منظومة المعموماتية والواب" بالمدرسة العميا لإلعالم اآللي

بسيدي بمعباس 231 ...........................................................................................................................................
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
 قــرار رقم  1281مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في"اإلعالم اآللي"تخصص":ىندسة أنظمة اإلعالم اآللي" بالمدرسة العميا لإلعالم اآللي

بسيدي بمعباس233 ...........................................................................................................................................
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
 -قــرار رقم  1282مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019

المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في"اآللية" بالمدرسة العميا في العموم التطبيقيــة بتممسان234 .............................................

يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
 قــرار رقم  1283مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في"اإللكتروتقني"التخصص:طاقة وبيئة بالمدرسة العميا في العموم التطبيقيــة بتممسان236 ...........
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
 قــرار رقم  1284مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في"اليندسة الصناعية",التخصص:التسيير الصناعي وعمميات اإلمداد بالمدرسة العميا في

العموم التطبيقيــة بتممسان237 ..............................................................................................................................
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
 -قــرار رقم  1285مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019

المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "اإللكتروتقني"بالمدرسة العميا لمتكنولوجيات الصناعيــــة بعنابة239 ..................................

يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
 قــرار رقم  1286مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في"اليندسة الصناعية" بالمدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة240 ........................
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
 -قــرار رقم  1287مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019

المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في"اليندسة الميكانيكية"بالمدرسة العميا لمتكنولوجيات الصناعيـة بعنابة242 ............................

يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين
 قــرار رقم  1288مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019لنيل شيادة ميندس دولة في "الكيروتقني تخصص شبكات كيربائية" بالمدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران244 ....
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين
 -قــرار رقم  1289مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019

لنيل شيادة ميندس دولة في "الكيروتقني تخصص آالت كيربائية" بالمدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران245 ......

 قــرار رقم  1290مؤرخ في  24جويمية ِّّ ،2019يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
المسجمين لنيل شيادة الميندس المعماري بالمدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران246 .........................................
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
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 -قــرار رقم  1377مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التكنولوجيا بكمية التكنولوجيا

بجامعة عبد الرحمن ميرة -بجاية336 .....................................................................................................................

 -قــرار رقم  1378مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية

التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية337 ........................................................................................................

 قــرار رقم  1379مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الري بكمية التكنولوجيابجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية338 ......................................................................................................................
 -قــرار رقم  1380مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المناجم والجيولوجيا بكمية

التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية339 .....................................................................................

 قــرار رقم  1381مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية بكميةالتكنولوجيا بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية340 ........................................................................................................
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 قــرار رقم  1382مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بكميةالتكنولوجيا بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية341 ........................................................................................................
 -قــرار رقم  1383مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية المتعددة

التقنيات -قسنطينة342 ......................................................................................................................................

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لمقسم التحضيري بالمدرسة الوطنية
 قــرار رقم  1384مؤرخ في  31جويمية ّ ،2019المتعددة التقنيات-قسنطينة344 ............................................................................................................................
 -قــرار رقم  1385مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المعمارية بكمية

التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية345 ........................................................................................................

 قــرار رقم  1386مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ىندسة الطرائق بكميةالتكنولوجيا بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية346 ........................................................................................................
 -قــرار رقم  1387مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االجتماعية بكمية

العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية347 ...................................................................................

 -قــرار رقم  1388مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم وتقنيات النشاطات

البدنية والرياضية بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية348 ......................................................

 قــرار رقم  1389مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم اإلنسانية بكمية العموماإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية349 ...........................................................................................
 -قــرار رقم  1390مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية

واالجتماعية بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية350 .......................................................................................................

 قــرار رقم  39مؤرخ في  01أوت  ،2019يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية تيزيوزو-وسط352 ................................................................................................................................................
 -قــرار رقم  1391مؤرخ في  04أوت  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميـة اآلداب والمغـات بجامعة 20

أوت  -1955سكيكدة353 ..................................................................................................................................

 قــرار رقـم  1392مؤرخ في  04أوت  ،2019يحـدد القائـمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسـة الوطنيـة العميا لألشــغالالعمـوميــة354 .................................................................................................................................................
 -قــرار رقـم  1393مؤرخ في  04أوت  ،2019يحـدد القائـمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المواد واليياكل بالمدرسـة

الوطنيـة العميا لألشــغال العمـوميــة355 ....................................................................................................................

 -قــرار رقـم  1394مؤرخ في  04أوت  ،2019يحـدد القائـمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليياكل القاعدية بالمدرسـة

الوطنيـة العميا لألشــغال العمـوميــة356 ....................................................................................................................

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم عمم التغذية بكّميـة عمـوم
 -قــرار رقـم  1395مؤرخ في  04أوت ّ ،2019

الطبيعـة والحيـاة بجامعة عبد الحميد ابن باديس -مستغانـم357 ......................................................................................

 -قــرار رقم  1396مؤرخ في  04أوت  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم بحوث العمميات بكمية العموم

الدقيقة بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية358 .............................................................................................................

 قــرار رقم  1397مؤرخ في  04أوت  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الفيزياء بكمية العموم الدقيقةبجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية360 ......................................................................................................................
 -قــرار رقم  1398مؤرخ في  04أوت  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعالم اآللي بكمية العموم

الدقيقة بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية361 .............................................................................................................

 قــرار رقم  1399مؤرخ في  04أوت  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات بكمية العموم الدقيقةبجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية362 ......................................................................................................................
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 قــرار رقم  1400مؤرخ في  04أوت  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياء بكمية العموم الدقيقةبجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية363 ......................................................................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي لكّميـة العموم الدقيقة بجامعـة عبد
 قــرار رقـم  1401مؤرخ في  04أوت ّ ،2019الرحمن ميرة –بجاية 364 .....................................................................................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق بجامعة بن يوسف بن
 قــرار رقم  1402مؤرخ في  04أوت ّ ،2019خدة -الجزائر366 .......................................................................................................................................... 1
 قــرار رقم  1403مؤرخ في  05أوت  ،2019يتضمن اإلعالن عن نتائج الدورة الثانية واألربعون ( )42لمجنة الجامعية الوطنية367 ... -قــرار رقم  1404مؤرخ في  05أوت  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العموم القانونية واإلدارية لدى المركز

الجامعي بتيسمسيمت386 ....................................................................................................................................

 قــرار رقم  1405مؤرخ في  05أوت  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مدرسة الدراسات العميا التجارية387 .......... -قــرار رقم  1406مؤرخ في  05أوت  ،2019يعدل القرار رقم  400المؤرخ في  22أفريل  2019الذي يحدد القائمة االسمية

ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بسطيف388 ............................................................................................

 قــرار رقم  1407مؤرخ في  06أوت  ،2019يعدل القـرار رقم  1783المؤرخ في  24ديسمبر  2016الذي يحدد القائمة االسميةألعضاء مجمس إدارة جامعة باتنة389 ..................................................................................................................2
 -قــرار رقم  1408مؤرخ في  06أوت  ،2019يعدل القرار رقم  941المؤرخ في  18جوان  2019الذي يحدد القائمة االسمية

ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف390 ...............................................................................................................2

يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في اآللية تخصص "آلية
 قــرار رقم  1409مؤرخ في  06أوت ّ ،2019واعالم آلي صناعي" بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا391 ........................................................................................
يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في اليندسة الميكانيكية
 -قــرار رقم  1410مؤرخ في  06أوت ّ ،2019

تخصص"ىندسة ميكانيكية" بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا395 ................................................................................

يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في اليندسة الصناعية
 قــرار رقم  1411مؤرخ في  06أوت ّ ،2019تخصص"ىندسة صناعية" بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا399 ..................................................................................
يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في اليندسة الصناعية
 قــرار رقم  1412مؤرخ في  06أوت ّ ،2019تخصص"إدارة وىندسة الصيانة الصناعية" بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا402 ..............................................................
يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في االلكتروميكانيك
 -قــرار رقم  1413مؤرخ في  06أوت ّ ،2019

تخصص"ميكاترونيك" بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا405 ........................................................................................

يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة النقل تخصص
 قــرار رقم  1414مؤرخ في  06أوت ّ ،2019"ىندسة النقل" بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا408 ................................................................................................
يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة النقل تخصص
 قــرار رقم  1415مؤرخ في  06أوت ّ ،2019"ىندسة السمسمة الموجستيكية" بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا411 ............................................................................
يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في اإللكترونيك تخصص
 قــرار رقم  1416مؤرخ في  06أوت ّ ،2019"األنظمة المدمجة" بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا414 ..........................................................................................
يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في االتصاالت تخصص
 -قــرار رقم  1417مؤرخ في  06أوت ّ ،2019

"انظمة االتصاالت والشبكات" بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا417 ..............................................................................

يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة لنيل شيادة ميندس دولة في الري
 قــرار رقم  1418مؤرخ في  06أوت ّ ،2019تخصص "إعادة استعمال المياه الغير التقميدية" بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا لمري420 ................................................................
يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في عموم البحر تخصص:
 قــرار رقم  1419مؤرخ في  06أوت ّ ،2019"تربية المائيات" بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل421 ...........................................................................
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في عموم البحر تخصص:
 -قــرار رقم  1420مؤرخ في  06أوت ّ ،2019

"بيوتكنولوجيا البحرية" بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل424 ...................................................................

يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في عموم البحر تخصص" :عمم
 قــرار رقم  1421مؤرخ في  06أوت ّ ،2019األحياء السمكية" بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل427 .........................................................................
يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في عموم البحر تخصص:
 قــرار رقم  1422مؤرخ في  06أوت ّ ،2019"ىندسة البيئة البحرية والساحمية" بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل429 .....................................................
يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في عموم البحر تخصص":تنوع
 -قــرار رقم  1423مؤرخ في  06أوت ّ ،2019

بيولوجي وتسيير األنظمة البيولوجية" بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل432 .................................................

يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في عموم البحر تخصص:
 -قــرار رقم  1424مؤرخ في  06أوت ّ ،2019

"تسيير وحماية الساحل" بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل435 .................................................................

 -قــرار رقم  1425مؤرخ في  06أوت  ،2019يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في البيو تكنولوجيا تخصص

"ىندسة إنزيمية" بالمدرسة العميا في العموم البيولوجية بوىران438 ...................................................................................

 قــرار رقم  40مؤرخ في  06أوت  2019يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية الجمفة441 ..الدكتوراه
 قــرار رقم  1426مؤرخ في  13أوت ،2019يتضمن تأىيل مؤسسات ال ّتعميم العالي لم ّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ
ّ
وتنظيـم ال ّتأىيـل الجامعـي ومنحـو442 ......................................................................................................................
 قــرار رقم  1427المؤرخ في  13اوت  2019يعدل القرار رقم  862المؤرخ في  11جوان  2019الذي يحدد القائمة االسميةألعضاء مجمس ادارة مركز البحث في المغة والثقافة االمازيغية454 ..................................................................................
 -قــرار رقم  1428المؤرخ في  13اوت  2019يعدل القرار رقم  590المؤرخ في  25جوان  2018الذي يحدد القائمة االسمية

ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في االقتصاد المطبق من أجل التنمية455 ......................................................................

 قــرار رقم  1429المؤرخ في  13أوت  2019يعدل القرار رقم  37المؤرخ في  13جانفي  2019الذي يحدد القائمة االسميةألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية456 .......................................................................
 -قــرار رقم  1430مؤرخ في  13أوت  ،2019يعدل القرار رقم  808المؤرخ في  05سبتمبر  2018الذي يحدد القائمة االسمية

ألعضاء مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم االجتماعية واإلنسانية457 .......................................................

يتضمن تأىيل مؤسسات ال ّتعميم العالي لضمان ال ّتكوين لنيـل شيادة ما بعد ال ّتدرج
ـؤرخ في  13أوت ،2019
 قــرار رقـم  1431م ّّ
السـنة الجامعية 458 .......................................................2020-2019
ّ
المتخصص ويح ّـدد عـدد المناصب المفتوحة بعنوان ّ
ويحدد
الدكتوراه
 قــرار رقم  1434مؤرخ في  21أوت ،2019ّ
مؤسسات ال ّتعميم العالي لضمان ال ّتكوين لنيل شيادة ّ
يتضمن تأىيل ّ
ّ
السنة الجامعية 460 ................................................................................2020-2019
عدد المناصب المفتوحة بعنوان ّ
يحدد قائمة
ويت ِّّم ُم ممحق القرار رقم 586
المؤرخ في  21جوان  2018اّلذي ّ
ّ
 قــرار رقم ّ 1478مـؤرخ في  26أوت  ،2019يعدل ُ
الصنف "ج"517 ...........................................................................................................
المجالّت العممية الوطنية من ّ
 قــرار رقم  1479مؤرخ في  12سبتمبر  ،2019يتضمن تحويل مقر الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الشرق520 ........................ قــرار رقم  41مؤرخ في  12سبتمبر  ،2019يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعيةعنابة وسط521 ...............................................................................................................................................
 -قــرار رقم  28مؤرخ في  12سبتمبر  2019يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مركز البحث في التكنولوجيات

الصناعية522 .................................................................................................................................................

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلسالمية بجامعة
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الكيربائية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس586 .................................................................................................

 -قــرار رقم  1550مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم اإللكترونيك بكّميـة اليندسة

الكيربائية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس587 .................................................................................................

 -قــرار رقم  1551مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اليندسة الكيربائية بجامعة

جياللي ليابس-سيدي بمعباس588 .........................................................................................................................

 -قــرار رقم  1552مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم اليندسة المدنية واألشغال

العمومية بكّميـة التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس590 ..............................................................................

 -قــرار رقم  1553مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم التعميم األساسي لمعموم

والتكنولوجيا بكّميـة التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس591 ..........................................................................

 -قــرار رقم  1554مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم اليندسة الميكانيكية بكّميـة

التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس592 .................................................................................................

 قــرار رقم  1555مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الطاقويات وىندسة الطرائقبكّميـة التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس593 .........................................................................................
 -قــرار رقم  1556مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الحقوق بكّميـة الحقوق

والعموم السياسية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس595 ........................................................................................

 -قــرار رقم  1557مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العموم السياسية بكّميـة

الحقوق والعموم السياسية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس596 ..............................................................................
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 -قــرار رقم  1558مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقوق والعموم السياسية

بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس597 ..............................................................................................................

 -قــرار رقم  1559مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العموم االقتصادية بكّميـة

العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس598 ...........................................................

 -قــرار رقم  1560مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العموم التجارية بكّميـة العموم

االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس599 ...................................................................

 -قــرار رقم  1561مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عموم التسيير بكّميـة العموم

االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس601 .................................................................

 -قــرار رقم  1562مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموم االقتصادية والتجارية

وعموم التسيير بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس602 ...........................................................................................

 -قــرار رقم  1563مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم المغة العربية وآدابيا بكّميـة

اآلداب والمغات والفنون بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس603 ..................................................................................

 -قــرار رقم  1564مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم المغة الفرنسية بكّميـة اآلداب

والمغات والفنون بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس604 ..........................................................................................

 -قــرار رقم  1565مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم المغة األلمانية بكّميـة اآلداب

والمغات والفنون بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس606 ..........................................................................................

 قــرار رقم  1566مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الفنــــون بكّميـة اآلدابوالمغات والفنون بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس607 ..........................................................................................
 -قــرار رقم  1567مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الفيزياء بكّميـة العموم الدقيقة

بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس608 ..............................................................................................................

 -قــرار رقم  1568مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الموارد والتنمية المستدامة

بكّميـة العموم الدقيقة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس609 .....................................................................................

 -قــرار رقم  1569مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الرياضيات بكّميـة العموم

الدقيقة بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس610 .....................................................................................................

 -قــرار رقم  1570مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم اإلعالم اآللي بكّميـة العموم

الدقيقة بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس611 .....................................................................................................

 -قــرار رقم  1571مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم االحتماالت واالحصاء بكّميـة

العموم الدقيقة بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس613 .............................................................................................

 -قــرار رقم  1572مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الكيمياء بكّميـة العموم

الدقيقة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس614 ....................................................................................................

 -قــرار رقم  1573مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموم الدقيقة بجامعة

جياللي ليابس-سيدي بمعباس615 .........................................................................................................................

 -قــرار رقم  1574مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العموم اإلنسانية بكّميـة

العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس617 ...........................................................................

 -قــرار رقم  1575مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العموم االجتماعية بكّميـة

العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس618 ...........................................................................

 -قــرار رقم  1576مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموم اإلنسانية

واالجتماعية بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس619 ...............................................................................................
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 -قــرار رقم  1577مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الطــــب بكّميـة الطـــــب

بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس621 ...............................................................................................................

 -قــرار رقم  1578مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم المغة العربية وآدابيا بكّميـة

اآلداب والمغات بجامعة الشاذلي بن جديد -الطارف622 ................................................................................................

 -قــرار رقم  1579مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم المغة الفرنسية بكّميـة اآلداب

والمغات بجامعة الشاذلي بن جديد -الطارف623 .........................................................................................................

 -قــرار رقم  1580مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب والمغات بجامعة

الشاذلي بن جديد –الطارف624 ............................................................................................................................

 -قــرار رقم  1581مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم البيولوجيا بكّميـة عموم

الطبيعة والحياة بجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف626 ...............................................................................................

 -قــرار رقم  1582مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عموم البحار بكّميـة عموم

الطبيعة والحياة بجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف627 ...............................................................................................

 -قــرار رقم  1583مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العموم البيطرية بكّميـة عموم

الطبيعة والحياة بجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف628 ...............................................................................................

 -قــرار رقم  1584مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العموم الفالحية بكّميـة عموم

الطبيعة والحياة بجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف629 ...............................................................................................

 -قــرار رقم  1585مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عموم الطبيعة والحياة

بجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف630 ...................................................................................................................

 -قــرار رقم  1586مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عمم االجتماع بكّميـة العموم

االجتماعية واالنسانية بجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف632 .......................................................................................

 -قــرار رقم  1587مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموم االجتماعية

واالنسانية بجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف633 .....................................................................................................

 -قــرار رقم  1588مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العموم االقتصادية بكّميـة

العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف634 ..............................................................

 -قــرار رقم  1589مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموم االقتصادية والتجارية

وعموم التسيير بجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف635 ................................................................................................

يحـدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة الشاذلي بن جديد–
 قــرار رقـم  1590مؤرخ في  18سبتمبر ّ ،2019الطارف637 ....................................................................................................................................................
 قــرار رقم  42مؤرخ في  22سبتمبر  ، 2019يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى المركز الجامعي النعامة638 ...... -قــرار رقم  1591مؤرخ في  23سبتمبر  ،2019يعدل القرار رقم  737المؤرخ في  14ماي  ،2019الذي يحدد القائمة االسمية

ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في العموم التطبيقية بالجزائر639 ...............................................................................

 -قــرار رقم  1592مؤرخ في  23سبتمبر  ،2019يعدل القرار رقم  81المؤرخ في  4فيفري  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء

مجمس إدارة المدرسة العميا في عموم التسيير بعنابة640 ...............................................................................................

 -قــرار رقم  1593مؤرخ في  23سبتمبر  ، 2019يعدل قرار رقم  1743المؤرخ في  08ديسمبر  ،2016الذي يحدد القائمة

االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي641 ............................................................................

 -قــرار رقم  1594مؤرخ في  24سبتمبر  2019بتضمن إنشاء لجنة مكمفة بانتقاء المترشحين لمنصب مسؤولي مؤسسات التعميم

العالي والبحث العممي642 ...................................................................................................................................

 -قــرار رقم  1595مؤرخ في  24سبتمبر  ،2019يعدل القرار رقم  1223المؤرخ في  18جويمية  ،2019الذي يحدد القائمة

اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة644 ...................................................................................................2
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 قــرار رقم  1596مؤرخ في  24سبتمبر  ،2019يعدل القرار رقم  224المؤرخ في  21فيفري  2017الذي يحدد القائمة االسميةألعضاء مجمس إدارة جامعة خنشمة645 ..................................................................................................................
 -قــرار رقم  1597مؤرخ في  24سبتمبر  ،2019يعدل القرار رقم  513المؤرخ في  17ماي  2017الذي يحدد القائمة اإلسمية

ألعضاء مجمس إدارة جامعة أم البواقي646 ..............................................................................................................

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي بكّمية
 قــرار رقم  1598مؤرخ في  24سبتمبر ّ ،2019اآلداب والّمغات بجامعة عبـاس لغـرور-خنشمـة647 .....................................................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اآلداب والّمغـة الفرنسية بكّمية
 -قــرار رقم  1599مؤرخ في  24سبتمبر ّ ،2019

اآلداب والّمغات بجامعة عبـاس لغـرور -خنشمـة649 ....................................................................................................

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اآلداب والّمغـة اإلنجميزيـة
 -قــرار رقم  1600مؤرخ في  24سبتمبر ّ ،2019

بكّمية اآلداب والّمغات بجامعة عبـاس لغـرور -خنشمـة650 .............................................................................................

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميـة اآلداب والّمغـات بجامعة
 قــرار رقم  1601مؤرخ في  24سبتمبر ّ ،2019عبـاس لغـرور-خنشمـة651 ..................................................................................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الحقوق بكّمية الحقوق
 قــرار رقم  1602مؤرخ في  24سبتمبر ّ ،2019والعموم السياسية بجامعة عبـاس لغـرور -خنشمـة652 .................................................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم السياسية بكّمية
 -قــرار رقم  1603مؤرخ في  24سبتمبر ّ ،2019

الحقوق والعموم السياسية بجامعة عبـاس لغـرور -خنشمـة654 .......................................................................................

السياسيـة
 قــرار رقم  1604مؤرخ في  24سبتمبر ّ ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقـوق والعمـوم ّ
بجامعة عبـاس لغـرور-خنشمـة655 ........................................................................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االقتصادية بكّمية
 قــرار رقم  1605مؤرخ في  24سبتمبر ّ ،2019العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة عبـاس لغـرور-خنشمـة656 ....................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم التجارية وعموم
 -قــرار رقم  1606مؤرخ في  24سبتمبر ّ ،2019

التسيير بكّمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة عبـاس لغـرور-خنشمـة657 ..................................................

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميـة العمـوم االقتصاديـة
 -قــرار رقم  1607مؤرخ في  24سبتمبر ّ ،2019
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 مرسكـ تنفيذي رقـ  198-19مؤرخ في  7ذي القعدة عاـ  1440المكافق  10يكليك سنة  ،2019يتضمف تحكيل
المدرسة التحضيرية في العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير إلى مدرسة عميا لمتسيير كاالقتصاد الرقمي.
(الجريدة الرسمية العدد  45الصادرة بتاريخ  17يوليو )2019
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرسكـ تنفيذي رقـ  213-19مؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1440المكافق  30يكليك سنة  ،2019يحدد مياـ
الندكة الكطنية لممؤسسات العمكمية ذات الطابع العممي كالتكنكلكجي كتنظيميا كسيرىا.
(الجريدة الرسمية العدد  49الصادرة بتاريخ  4غشت )2019
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرسكـ تنفيذي رقـ  231-19مؤرخ في  12ذي الحجة عاـ  1440المكافق  13غشت سنة  ،2019يحدد كيفيات
إنشاء مخابر البحث كتنظيميا كسيرىا.
 مرسكـ تنفيذي رقـ  232-19مؤرخ في  12ذي الحجة عاـ  1440المكافق  13غشت سنة  ،2019يحدد مياـ
الككاالت المكضكعاتية لمبحث كتنظيميا كسيرىا.
 مرسكـ تنفيذي رقـ  233-19مؤرخ في  12ذي الحجة عاـ  1440المكافق  13غشت سنة  ،2019يحدد شركط
ككيفيات إنشاء الشبكات المكضكعاتية لمبحث.
(الجريدة الرسمية العدد  51الصادرة بتاريخ  21غشت )2019
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرار كزاري مشترؾ مؤرخ في  18رجب عاـ  1440المكافق  25مارس سنة  ،2019يحدد مدكنة نفقات التسيير
المعنية بإجراء رقابة النفقات التي يمتزـ بيا ،في شكميا الالحق ،لممؤسسة العمكمية ذات الطابع العممي كالثقافي
كالميني.
(الجريدة الرسمية العدد  48الصادرة بتاريخ  31يوليو )2019
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرار كزاري مشترؾ مؤرخ في  9شكاؿ عاـ  1440المكافق  12يكنيك سنة  ،2019يتضمف التنظيـ الداخمي لمركز
البحث في المغة العربية كالثقافة األمازيغية.
(الجريدة الرسمية العدد  49الصادرة بتاريخ  4غشت )2019
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الجيورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليه العالي والبحث العلني

وزارة العدل

إتفبقُت تعبوٌ عهًٍ بٍُ وسارة انعذل
و
وسارة انتعهُى انعبنٍ وانبحج انعهًٍ

بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـً
وزارة العدل ،ممثلة يف السيد وزير العدل ،حافظ األختاو

مً جهة،
وزارة التعليه العالي والبحث العلني ،ممثلة يف السيد وزير التعليه العالي والبحث العلني

مً جهة أخرى،
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 بمقتضى القانكف رقـ  04-05المؤرخ في  27ذي الحجة عاـ  1425المكافق  06فبراير سنة  2005المتضمفقانكف تنظيـ السجكف كاعادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف المتمـ السيما المكاد  36ك 106ك 112منو.

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  97-19المؤرخ في  4رجب عاـ  1440المكافق  11مارس سنة 2019كالمتضمف تعييف الكزير األكؿ.

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس  2019كالمتضمفتعييف أعضاء الحككمة ،المعدؿ.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  332-04المؤرخ في  10رمضاف عاـ  1425المكافق  24أكتكبر سنة 2004كالمحدد لصالحيات كزير العدؿ ،حافع األختاـ.

 بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30جانفي سنة ،2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كتجسيدا لتكصيات المجنة الك ازرية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبكسيف كاعادة إدماجيـ المنعقدة بتاريخ 17جانفي .2018

تمييـــــــد

 بناء عمى إرادة ك ازرة العدؿ كك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي في العمل سكيا في تنسيق مجيكداتيـ مف أجلترقية التعميـ كالتككيف كالبحث العممي في المجاؿ العقابي.
 بناء عمى إرادة ك ازرة العدؿ في تكريس إعادة اإلدماج عف طريق التككيف كالتعميـ العالييف. إعتبا ار ل مسعى ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي في نشر العمـ كالمعرفة كترقية التعميـ كالتككيف كالبحثالعممي كتطكيره في كل المستكيات خدمة لممجتمع.

اتفق الطرفان عمى ما يمي:
المادة األولى :تيدؼ ىذه االتفاقية الى تسييل التعاكف بيف القطاعيف الك ازرييف في مجاؿ التعميـ كالتككيف كالبحث
العممي.
المادة الثانية :يتعاكف القطاعاف الك ازرياف ضمف البرامج الكطنية لمبحث في إجراء البحكث العممية كالمشاريع البحثية
ذات العالقة بالكسط العقابي مف خالؿ إعداد مدكنة تفاىـ حكؿ المحاكر ذات االىتماـ المشترؾ التي
يمكف إقتراحيا مف الطرفيف كتنفيذىا عف طريق إنشاء فرؽ بحث مشتركة بيف القطاعيف.
المادة الثالثة :تسمح ىذه االتفاقية لمقطاعيف بتنظيـ أنشطة عممية ليا عالقة بالدراسات كبالبحث العقابي كذلؾ مف
خالؿ تنظيـ دكرات تككينية كأياـ إعالمية كندكات ككرشات عمل كأياـ دراسية كممتقيات.
المادة الرابعة :في إطار أنماط التعميـ المعتمدة مف طرؼ ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي يمكف لمؤسسات
التعميـ العالي السماح لممحبكسيف مف متابعة الدراسة عف بعد في الطكريف األكؿ كالثاني.
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المادة الخامسة :يمكف لممديرية العامة إلدارة السجكف كاعادة اإلدماج ،ما لـ يتعارض ذلؾ مع المقتضيات األمنية
لممؤسسات العقابية ،الترخيص ألي مؤسسة جامعية تحت كصاية ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي

بإجراء بحكث عممية كتزكيدىا بالمادة العممية الضركرية لذلؾ.

المادة السادسة :ترافق إدارة السجكف الطمبة المسجميف لمحصكؿ عمى شيادة الدكتكراه مف أجل القياـ بتربصات
ميدانية كفقا الختصاصاتيـ ،يكضع بنؾ معمكمات لفائدة طمبة قسـ الدكتكراه الستغاللو في مجاؿ
إعداد المذكرات.

المادة السابعة :يمكف أف يمتد مجاؿ التعاكف بيف القطاعيف في مختمف المجاالت إلى الترجمة كالنشر العممي
كاالستفادة مف المكتبات كالتكثيق كاالستغالؿ األمثل لإلمكانيات المتكفرة لدى الطرفيف.

المادة الثامنة :لتطبيق أحكاـ ىذه االتفاقية ،تنشأ لجنة مشتركة تتككف بالتساكي مف ممثميف عف القطاعيف الك ازرييف،
يترأسيا المدير العاـ إلدارة السجكف كاعادة اإلدماج كالمدير العاـ لمبحث العممي كتتشكل مف 03
ثالث ممثميف عف كل قطاع يتـ اختيارىـ حسب عالقاتيـ بمكضكع االتفاقية ،تكمف بالمتابعة

كالتنسيق كتقييـ برنامج التعاكف المشترؾ.

المادة التاسعة :تجتمع المجنة مرة كاحدة في السنة عمى األقل كتقكـ بإعداد تقرير سنكي تقييمي لمبرامج كالنشاطات
المنجزة كاتخاذ اإلجراءات الكفيمة بتعزيز الشراكة بيف الطرفيف يكجو لألمينيف العاميف لك ازرتي العدؿ

كالتعميـ العالي كالبحث العممي.

المادة العاشرة:

 يمتزـ الطرفاف بتنفيذ بنكد االتفاقية كل مف مجالو كاختصاصو. يحق لكل طرؼ فسخ االتفاقية إذا أخل الطرؼ اآلخر بالتزاماتو التعاقدية كلـ يتخذ اإلجراءات الالزمةلتدارؾ ذلؾ بعد إعذاره كتابيا.

 -يمكف تعديل ىذه االتفاقية بطمب مف أحد األطراؼ بمكجب ممحق يكقع عميو الطرفاف.

المادة الحادية عشر :تنشر ىذه االتفاقية في السجالت اإلدارية لك ازرة العدؿ كفي النشرة الرسمية لك ازرة التعميـ العالي
كالبحث العممي.

المادة الثانية عشر :تحدد مدة االتفاقية بػ 03 :سنكات قابمة لمتجديد كتسري أحكاميا ابتداء مف تاريخ التكقيع عمييا
مف الطرفيف في نسختيف أصميتيف.
حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي

وزيــــــر الـعــــــــدل،

والبحث العممي

حافظ األختام

الدكتور :بوزيد الطيب
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الجيورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الفالحة والتينية الريفية

وزارة التعليه العالي

والصيد البحري

البحث العلني

إتفبقُت إطــــــبر

بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـً
وزارة الفالحة والتينية الريفية والصيد البحري ،ممثلة يف أمييها العاو السيد عبد احلنيد دمداىي،

مً جهة،
ووزارة التعليه العالي والبحث العلني ،ممثلة يف أمييها العاو ،السيد صديقي أحمند حمند صاحل
الديً،

مً جهة أخرى،

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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اعتبــا ار

 -لمجيكد المبذكلة مف قبل الدكلة مف أجل ترقية كتنمية االبتكار كالبحث العممي كالتطكير التكنكلكجي،

 ألىمية قطاع الفالحة كالغابات كالصيد البحري ،مف حيث ككنو قاطرة النمك االقتصادي الشامل بفضلتكثيف اإلنتاج في الشعب الفالحية كالزراعية الغذائية اإلستراتيجية ككذا ترقية تنمية مستديمة كمندمجة.

تذكيــ ار

 بالمكانة اإلستراتيجية التي يضطمع بيا األمف الغذائي كالتغذكي ضمف األكلكيات الكطنية كبأف المنتجاتالفالحية كالصيدية تمثل ،في ىذا السياؽ ،مساىمة حيكية في تنمية االقتصاد الكطني.

تأكيـــدا

 عمى إرادة القطاعيف في تكحيد جيكدىما كفي تنسيق عمميما مف أجل تعاكف مستديـ في جميع مجاالتالنشاطات المعنييف بيا.

فإن الطرفان قد اتفقا عمى ما يأتي:
المادة األولى :تيدؼ ىذه االتفاقية إلى تحديد اإلطار العاـ لمتعاكف كالشراكة بيف ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي
كك ازرة الفالحة كالتنمية الريفية كالصيد البحري.

المادة  :2يتفق الطرفاف عمى تطبيق خطة عمل مشتركة كمنسقة ،مف أجل:
 تشجيع إنشاء كيانات بحث مشتركة مف أجل تنفيذ مشاريع البحث كالتنمية في مياديف الفالحة كالصيدالبحري كالغابات.

 العمل عمى إنشاء شبكات مكضكعاتية كطنية تجمع الفاعميف المعنييف بالبحث كالتنمية في الشعباإلستراتيجية (الفالحية ،الصيدية كالغابية).

 تشجيع تحكيل نتائج البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي كترقيتيا لفائدة مينيي الفالحة كالغاباتكالصيد البحري كتربية المائيات.

 إدراج ضمف التفكير االستشرافي لقطاع التعميـ العالي كالبحث العممي ،بعث أقطاب امتياز فالحية التيستعمل عمى تحسيف االبتكار كعمى استحداث مناصب الشغل كعمى تنافسية المؤسسات الفالحية

كالزراعية الغذائية.

 -تعزيز األعماؿ المكجية لتطكير الفكر المقاكالتي كتكسيع مذاقيا مف خالؿ خاصة استحداث

الحاضنات عمى مستكى مؤسسات التعميـ العالي كالبحث العممي مف أجل تشجيع إنشاء المؤسسات

الصغيرة كالمتكسطة عمى مستكى قطاع الفالحة كالزراعة الغذائية.

 العمل المشترؾ مف أجل مالءمة برامج التعميـ في أطكار الميسانس كالماستر تماشيا مع رىاناتكتحديات التنمية الفالحية (األمف الغذائي كنكعية المكاد الغذائية ،التغيرات المناخية ،الرىانات
اإلقميمية ،الضغط عمى المكارد ،حماية البيئة.)...
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 إدماج المختصيف كالخبراء التابعيف لقطاع الفالحة كالتنمية الريفية كالصيد البحري ضمف نظاـ تأطيرالمتربصيف كمتابعتيـ خالؿ مرحمة تحضير مشاريع نياية الدراسة (ليسانس-ماستر-دكتكراه).
 العمل المشترؾ مف أجل اختيار مكاضيع مذكرات نياية الدراسة بشكل يخدـ مصمحة الطرفيف. إشراؾ المختصيف كالخبراء التابعيف لقطاع الفالحة كالغابات كالصيد البحري ضمف لجاف ك/أك لجافتقييـ مشاريع مذك ارت نياية الدراسة.
 تكسيع نطاؽ تبادؿ الكثائق العممية كالتقنية كتذليمو السيما عبر استحداث شبكة تربط بيف المراكزالكثائقية كالمكتبات لدى القطاعيف.
 تشجيع مشاركة إطارات كال القطاعيف في التبادالت الدكلية التي تندرج في إطار التعاكف السيما فيمايخص المشاريع المتعمقة بالتككيف كتعزيز القدرات.
 مرافقة الطمبة حاممي أفكار المشاريع المبتكرة كالخالقة مف أجل تجسيد مشاريعيـ في ميداف الفالحةكتربية المائيات كالغابات.
 السماح بالكلكج إلى مستكى ما بعد التدرج ،ضمف إطار يتـ االتفاؽ عميو مسبقا ،إلطارات المعاىدالتقنية كالتككينية كالبحثية التابعة لقطاع الفالحة كالمعنيكف بالنشاطات البيداغكجية كالبحث كالتنمية في
ميداف الفالحة كتربية المائيات كالغابات.
 تسييل دخكؿ الطمبة الجامعييف إلى المستثمرات الفالحية كالفضاءات الغابية كالسيبية كمزارع تربيةالمائيات كالمؤسسات الزراعية الغذائية ،كذلؾ مف أجل إنجاز التربصات المينية كالزيارات البيداغكجية.
 إشراؾ األساتذة الباحثيف ككذا الباحثيف الدائميف ،التابعيف لمؤسسات التعميـ العالي كالبحث العممي ،فيأعماؿ الخبرة كاالستشارة لدى اليياكل كالمنظمات المينية التابعة لقطاع الفالحة.
المادة  :3يمتزـ الطرفاف بتجنيد الكسائل البشرية كالمادية الضركرية مف أجل التجسيد الفعمي لمنشاطات المرتبطة
بمكضكع ىذه االتفاقية-اإلطار.
المادة  :4تنشأ لجنة مشتركة بيف القطاعيف لتسيير األعماؿ المنجزة بمكجب ىذه االتفاقية كمتابعتيا كتقييميا.
المادة  :5تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بالتشاكر بيف الطرفيف المكقعيف عمى ىذه االتفاقية.
المادة  :6تكمف المجنة المشتركة عمى الخصكص بما يأتي:
 تخطيط كتنظيـ األعماؿ الكاجب إنجازىا مف أجل تحقيق األىداؼ المحددة في المادة  2أعاله. تنسيق كمتابعة اإلنجاز الفعمي لخطة العمل المكضكعة باالتفاؽ المشترؾ. التقييـ الدكري لألعماؿ المنجزة. تحديد اإلجراءات الكاجب اتخاذىا مف أجل تحسيف كتكطيد ىذا التعاكف. إعداد التقرير التقييمي السنكي كتقديمو الى كزي ار الدائرتيف الك ازريتيف.المادة  :7تحدد ترتيبات عمل المجنة المشتركة بمكجب قانكف داخمي.
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المادة  :8تنفذ خطط العمل المشتركة المحددة في ىذه االتفاقية-اإلطار بمكجب اتفاقيات خاصة بيف مؤسسات
التعميـ العالي كالبحث العممي كالمعاىد كالييئات التابعة لك ازرة الفالحة كالتنمية الريفية كالصيد البحري
المعنية.
المادة  :9تحدد مدة ىذه االتفاقية-اإلطار بخمس ( )5سنكات ،ابتداء مف تاريخ التكقيع عمييا ،كيمكف تجديدىا
تمقائيا كما يمكف تعديميا في أي كقت باالتفاؽ بيف الطرفيف.
المادة  :10تحرر ىذه االتفاقية كتكقع في نسختيف ( )2أصميتيف ،يحتفع كل طرؼ بكاحدة منيما.

حرر بالجزائر في  15جويمية 2019
األمين العام لوزارة

األمين العام بالنيابة لوزارة

الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري
عبد الحميد حمداني

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

التعميم العالي والبحث العممي
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صديقي أدمحم دمحم صالح الدين
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قرار وزاري مشترك مؤرخ في  24أوت  ،2019يتضمن اعتماد بعض مصالح المؤسسة االستشفائية المتخصصة
في أمراض السرطان "مركز مكافحة السرطان ذراع بن خدة والية تيزي وزو" لضمان نشاطات استشفائية جامعية

إن وزير الصحة والسكان واصالح المستشفيات،
ووزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب  1440المكافق  31مارس سنة  ،2019كالمتضمفتعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  465-97المؤرخ في  2شعباف عاـ  1418المكافق  2ديسمبر سنة  1997الذييحدد قكاعد إنشاء المؤسسات اإلستشفائية المتخصصة ،تنظيميا كسيرىا ،المعدؿ كالمتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  129-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429المكافق  3مايك سنة ،2008يتضمف القانكف األساسي الخاص باألستاذ الباحث اإلستشفائي الجامعي.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  379-11المؤرخ في  25ذي الحجة عاـ  1432المكافق  21نكفمبر سنة 2011الذي يحدد صالحيات كزير الصحة كالسكاف كاصالح المستشفيات.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1435المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى القرار الكزاري المشترؾ المؤرخ في  16محرـ عاـ  1433المكافق  11ديسمبر سنة  ،2011كالمتضمفتحديد المصمحة اإلستشفائية الجامعية كالكحدة اإلستشفائية الجامعية.

 -كبمقتضى القرار الكزاري رقـ  39المؤرخ في  02جكاف  ،2019المتضمف إنشاء المصالح كالكحدات المككنة عمى

مستكى المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة في أمراض السرطاف "مركز مكافحة السرطاف ذراع بف خدة كالية تيزي
كزك".

يقــــررن
ا

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  7مف المرسكـ التنفيذي رقـ  465-97المؤرخ في  2ديسمبر سنة ،1997
المعدؿ كالمتمـ ،المشار إليو أعاله ،يعتمد لضماف نشاطات إستشفائية جامعية ،المصالح التابعة

لممؤسسة اإلستشفائية الجامعية المتخصصة في أمراض السرطاف "مركز مكافحة السرطاف ذراع بف
خدة" كالية تيزي كزك.

المادة  :2يكمف األميف العاـ لك ازرة الصحة كالسكاف كاصالح المستشفيات كاألميف العاـ لك ازرة التعميـ العالي
كالبحث العممي ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرتيف الرسميتيف لك ازرة الصحة
كالسكاف كاصالح المستشفيات كلك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.
وزير الصحة والسكان

حرر بالجزائر في  24أوت 2019

واصالح المستشفيات

وزير التعميم العالي
والبحث العممي

ميراوي دمحم

الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  24أوت  2019المتضمن اعتماد بعض مصالح المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة
في أمراض السرطان "مركز مكافحة السرطان ذراع بن خدة والية تيزي وزو" لضمان نشاطات استشفائية جامعية
المصالح

الوحدات

األسرة التقنية

-04 -1عمم األنسجة
 -2عمم الخاليا

 -1التشريح المرضي

 -3مناعة األنسجة الكيميائية
 -4عمم األحياء الجزيئي
-03 -2التخذير واإلنعاش

18

 -3الج ارحة العامة

28

 -4طب األورام

24

 -5طب أورام األطفال

12

 -6طب أمراض الدم

24

 -1التخذير
 -2العناية المركزة
 -3اإلنعاش المتعدد
-03 -1قسم العمميات
 -2الفحص
 -3االستشفاء
-03 -1مستشفى النيار كبار والفحص
 -2االستشفاء
 -3اآلالم وعالجات الرعاية التمطيفية
-02 -1مستشفى النيار والفحص
 -2االستشفاء
-03 -1استشفاء
 -2مستشفى النيار والفحص
 -3عالجات الرعاية التمطيفية
-05 -1أمراض الدم المناعة

 -7المخبر المركزي

 -2عمم الخاليا والتدفق الخموي
 -3تخثر الدم
 -4كيمياء حيوية
 -5بيولوجيا الدم وبنك الدم

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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-03 -8الطب النووي

04

 -1التشخيص
 -2التحميل باألشعة
 -3العالج باألشعة االيضي
-03 -1التصوير بالتردد المغناطيسي والسكانير
 -2الكشف باألشعة التداخمية

 -9التصوير الطبي واألشعة

 -3التخطيط بالصدى-التصوير الشعاعي لمثدي-األشعة
التقميدية
-03 -10العالج باألشعة طب
األورام

30

-1العالج االشعاعي
-2مستشفى النيار والفحص
-3االستشفاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــ
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قــرار رقم  1002مؤرخ في  07جويمية  ،2019يعدل القرار رقم  201المؤرخ في  28فيفري 2018
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بالقبة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  209-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429المكافق  14يكليك سنة 2008كالمتضمف تحكيل المدرسة العميا لألساتذة بالقبة إلى مدرسة خارج الجامعة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي ك البحث العممي.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437المكافق  14يكنيك سنة 2016الذي يحدد القانكف األساسي النمكذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منو.

 كبمقتضى القرار رقـ  201المؤرخ في  28فيفري  ،2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة الكطنية العميا لألساتذة بالقبة ،المعدؿ.

يـقـــــرر

المادة األولى :يتمـ الجدكؿ الممحق بالقرار  201المؤرخ في  28فيفري  ،2018المعدؿ ،كالمذككر أعاله ،كما ىك
محدد بالجدكؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  07جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

 -1األعضاء المنتخبون:
االسم والمقب

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بالقبة
الصفة

الييئة

عضك

ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ العمكـ الطبيعية.

 -نصبة عمي

عضك

 -بكدرياس نادية

عضك

 -باحة مكنية

 -أيت مختار أحمد

عضك

 -ميدي يكسف

عضك

 -بكترية دمحم

عضك

 -منصكري الياشمي

عضك

 -ككديل نادية

عضك

 -عدناف عبد الحق

 عيساني دمحم صالح الديف -بف نكر رمضاف

عضك
عضك
عضك

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإلعالـ اآللي.

ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ الكيمياء.

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الرياضيات.
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الفيزياء.
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف.
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف.

ممثل منتخب عف المكظفيف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات.
ممثمة منتخبة عف المكظفيف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات.

ممثل منتخب عف الطمبة.
ممثمة منتخبة عف الطمبة.

"........................................والباقي بدون تغيير"........................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ـ
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قــرار رقم  1003مؤرخ في  07جويمية  ،2019يعدل القرار رقم  742المؤرخ في  16ماي 2019
يتضمن تعيين أعضاء مجمس توجيو جامعة التكوين المتواصل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  149–90المؤرخ في  2ذي القعدة عاـ  1410المكافق  26مايك سنة 1990كالمتضمف إنشاء جامعة التككيف المتكاصل كتنظيميا كعمميا ،السيما المادة  11منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى القرار رقـ  742المؤرخ في  16ماي  ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء مجمس تكجيو جامعة التككيفالمتكاصل.

يـقـــــرر
المادة األولى :تعدؿ المادة األكلى مف القرار رقـ  742المؤرخ في  16ماي  ،2019كالمذككر أعاله كما يأتي:

"المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  11مف المرسكـ التنفيذي رقـ  149-90المؤرخ في  2ذي القعدة
عاـ  1410المكافق  26مايك سنة  ،1990تحدد تشكيمة مجمس تكجيو جامعة التككيف المتكاصل كما

يأتي:

 -بداري كماؿ

ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي ،رئيسا،

 -مميط عبد الرؤكؼ

ممثل الكزير المكمف بالمالية،

 -زيبرة زىرة

ممثمة عف السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية ك اإلصالح اإلداري،

 -حمادك كماؿ

 بكركيس صكرية -زازكف دمحم

ممثل الكزير المكمف بالتربية الكطنية،

ممثمة الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف،

ممثل الكزيرة المكمفة بالصناعة كالمناجـ،

 -مميكشي صبرينة

ممثمة الكزير المكمف باألشغاؿ العمكمية كالنقل،

 -بميل بكعالـ

ممثل الكزير المكمف بالشباب كالرياضة ،

 -مكمف سمير

ممثل الكزير المكمف بالعمل كالتشغيل كالضماف االجتماعي،

 -بف تميس عبد الحكيـ

مدير جامعة الجزائر،1

 -بف زياف عبد الباقي

مدير جامعة كىراف ،1

 -شاكي عبد القادر

ممثل منتخب عف األساتذة الدائميف،

 -بكخممة حبيبة

ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ المصالح".

 لطرش دمحم اليادي شعباف كيينة -رجراج دمحم

مدير جامعة قسنطينة ،2

ممثمة عف الككالة الكطنية لمتشغيل،

ممثل منتخب عف األساتذة المشاركيف،

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

حرر بالجزائر في  07جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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قــرار رقم  1058مؤرخ في  07جويمية  ،2019يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية
في مرحمة التدرج في الطب

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي كالبحث العممي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفػيذي رقـ  215-71المؤرخ في  4رجب عاـ  1391المكافق  25غشت سنة ،1971كالمتضمف نظاـ الدراسات الطبية ،المعدؿ.

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقػـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافػق  30ينايػر سنة 2013يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
كاّلذي ّ
 كبمقتضى القرار المؤرخ في  3غشت سنة  1987كالذي يحدد كيفيات تنظيـ كتقييـ كالتقدـ في الدراساتالجامعية.

 كبمقتضى القرار المؤرخ في  13يكنيك سنة  1993كالذي يحدد تنظيـ الدراسات في مرحمة التدرج في الطبككيفييات تقييميا كالتدرج فييا.

 كبمقتضى القرار رقـ  617المؤرخ في  18يكليك سنة  2018كالذي يتضمف البرنامج البيداغكجي لمسنة األكلىلنيل الشيادة في الطب.

يـقـــــرر

المادة األولى :يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية في مرحمة التدرج في الطب ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدراء مؤسسات التعميـ العالي المعنييف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  07جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

الممحق الخاص بالقرار رقم  1058المؤرخ في  07جويمية  2019الذي يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية
في مرحمة التدرج في الطب ،متوفر عمى مستوى المديرية الفرعية لمتكوين في العموم الطبية
(مديرية التكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي-المديرية العامة لمتعميم والتكوين العاليين)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  30مؤرخ في  07جويمية  2019يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى معيد الترجمة بجامعة وىران1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عاـ  1427المكافق  15يكليك سنة ،2006المتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

42

 بمقتضى المرسكـ رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتكى الخدمػػات االجتماعي ػػة ككيفيةتمكيػػميا.
 بمقتضى المرسكـ رقـ  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عاـ  1402المكافق  11سبتمبر سنة ،1982المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية.
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق لػ  31مارس سنة ،2019يتضمف تعييف أعضاء الحككمة ،المعدؿ.
 بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  262-14المؤرخ في  22سبتمبر سنة  ،2014يعدؿ المرسكـ التنفيذي رقـ -84 211المؤرخ في  18أكت سنة  ،1984المتعمق بتنظيـ جامعة كىراف كسيرىا.
 نظ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  11نكفمبر سنة  ،2018المتضمف فرز األصكات اإلنتخاب لممثمي األساتػذةكالمكظفيف اإلدارييف كالتقنييف كأعكاف المصالح كاألعكاف المتعاقديف في لجنػة الخدمات اإلجتماعية لدى معيد
الترجمة بجامعة كىراف.1
 نظ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  18نكفمبر سنة  ،2018المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية معيدالترجمة بجامعة كىراف.1

يـقـــــرر
المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى معيد الترجمة بجامعة كىراف.1
المـادة  :2تتككف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
األعضاء الدائمون:
 -01عباد أحمد،

 -02إبراىيـ خميل نصر الديف،

 -04يخمف زكليخة،

 -05لعناصري دمحم طارؽ،

 -03بف طيب رحمكنة،

األعضاء اإلضافيون :
-01

 -02بف صالح سعيد،

بصافي رشيدة،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنكات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.
المـادة  :4يكمف السيػد مديػر معيد الترجمة بجامعة كىراف ،1بتنفيذ ىذا القرار ،الذي سينشر في النشرة الرسمية
لك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  07جويمية 2019
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قــرار رقم  31مؤرخ في  07جويمية  2019يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى مديرية الخدمات الجامعية بجاية القصر

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانيػة عاـ  1427المكافػق  15يكليػك سنة  ،2006المتضمفالقانػكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية.
 بمقتضى المرسكـ رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتكى الخدمػػات االجتماعي ػػة ككيفيةتمكيػػميا.
 بمقتضى المرسكـ رقـ  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عاـ  1402المكافق  11سبتمبر سنة ،1982المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية.
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق لػ  31مارس سنة ،2019يتضمف تعييف أعضاء الحككمة ،المعدؿ.
 مقتضى المرسكـ التنفيػذي رقـ  15-10المػؤرخ في  12جانفي سنة  ،2010المتضمف إنشاء الديكاف الكطني لمخدماتالجامعية كتنظيمو كعممو ،المعدؿ كالمتمـ بالمرسكـ التنفيذي رقـ  312-03المؤرخ في  14سبتمبر سنة .2003
 بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 بمقتضى القرار الكزاري المشترؾ المؤرخ في  17فيفري سنة  ،2016يعدؿ كيتمـ القرار الكزاري المشترؾ المؤرخفي  22ديسمبر سنة  ،2004المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية كتحديد مقرىا كقائمة اإلقامات
الجامعية التابعة ليا كمشتمالتيا.
ػر لمقرار الكزاري المؤرخ في  29نكفمبر سنة  2015المتضمف إنشاء كتشكيل لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى
 نظػ ػ ػ امديرية الخدمات الجامعية بجاية القصر.
ػر لممحضر المؤرخ في  16جانفي سنة  2019المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى
 نظػ ػ ػ امديرية الخدمات الجامعية بجاية القصر.

يـقـــــرر

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية بجاية القصر.
المـادة  :2تتككف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
األعضاء الدائمون:

 -01صبايحي فارس،
 -04تيغيمت عبد الحق،
 -07بكعميراف جماؿ،

األعضاء اإلضافيون:
 -01باريش فريد،

 -02أيت أكف نصيرة،
 -05أنعمكؼ لكنيس،

 -02ىامل أمقراف،

 -03سعادة جماؿ،
 -06خمكفي يسمينة،

 -03كاتب ياسيف،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنكات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.
المـادة  :4يكمف السيػد مديػر الخدمات الجامعية بجاية القصر ،بتنفيذ ىذا القرار ،الذي سينشر في النشرة الرسمية
لك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  07جويمية 2019
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ
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قــرار رقم  32مؤرخ في  07جويمية  2019يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى مديرية الخدمات الجامعية ميمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانيػة عاـ  1427المكافػق  15يكليػك سنة ،2006المتضمف القانػكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية.

 بمقتضى المرسكـ رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتكى الخدمػػات االجتماعي ػػة ككيفيةتمكيػػميا.

 بمقتضى المرسكـ رقـ  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عاـ  1402المكافق  11سبتمبر سنة ،1982المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية.

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق لػ  31مارس سنة ،2019يتضمف تعييف أعضاء الحككمة ،المعدؿ.

 بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 بمقتضى القرار الكزاري المشترؾ المؤرخ في  17فيفري سنة  ،2016يعدؿ كيتمـ القرار الكزاري المشترؾ المؤرخفي  22ديسمبر سنة  ،2004المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية كتحديد مقرىا كقائمة اإلقامات

الجامعية التابعة ليا كمشتمالتيا.

 نظ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  14أفريل سنة  ،2019المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية ،لػدىمديرية الخدمات الجامعية ميمة.

يـقـــــرر

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية ميمة.

المـادة  :2تتككف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:
األعضاء الدائمون:

 -01حبشي سعاد،

 -04بكمحركؽ خالد،
األعضاء اإلضافيون:

-01

عمير فاطمة،

 -02قاجكج نبيل،

 -05قسمكف مكسى،
-02

 -03مراش سفياف،

عمارية حمزة.

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنكات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى ىذا القرار.

المـادة  :4يكمف مدير مديرية الخدمات الجامعية ميمة ،بتنفيذ ىػذا القػرار ،الذي سينشػر في النشرة الرسمية لك ازرة
التعميػـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  07جويمية 2019
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
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قــرار رقم  33مؤرخ في  07جويمية  2019يعدل ويتمم قرار رقم  21المؤرخ في  23ماي 2019
المتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المركز الجامعي تامنغست

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عاـ  1427المكافق  15يكليك سنة  ،2006المتضمفالقانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية.
 بمقتضى المرسكـ رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتكى الخدمػػات االجتماعي ػػة ككيفيةتمكيػػميا.
 بمقتضى المرسكـ رقـ  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عاـ  1402المكافق  11سبتمبر سنة ،1982المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية.
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق لػ  31مارس سنة ،2019يتضمف تعييف أعضاء الحككمة ،المعدؿ.
 بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  402-12المؤرخ في  01ديسمبر سنة  ،2012يعدؿ كيتمـ المرسكـ التنفيذي رقـ 301-05المؤرخ في  16أكت سنة  2005المتضمف إنشاء مركز جامعي بتامنغست.
 بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 نظ ػ ػ ػ ار لمقرار رقـ  21المؤرخ في  23ماي سنة  ،2019المتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدىالمركز الجامعي تامنغست.
 نظ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  13جكاف سنة  ،2019المتعمق بتزكية ممثمي العماؿ ،كممثمي األساتذة مف طرؼالفرع النقابي لإلتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف ،كالنقابة الكطنية المستقمة لمستخدمي اإلدارة العمكمية في لجنة
الخدمات االجتماعية لدى المركز الجامعي تامنغست.
ػر لممحضر المؤرخ في  13جكاف سنة  ،2019المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى
 نظػ ػ ػ االمركز الجامعي تامنغست.
 نظػ ػ ػ ار لمرسالة رقـ  09المؤرخة في  13جكاف  ،2019الصادرة مف طرؼ مدير المركز الجامعي بتامنغست،المتضمنة طمب تعديل تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية.

يـقـــــرر

المـادة األولى :تعدؿ كتتمـ أحكاـ المادة  02مف القرار رقـ  21المؤرخ في  23ماي سنة  ،2019المشار إليو
أعاله كاآلتي" :المـادة " :02تتككف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:
األعضاء
-01
-04
-07
األعضاء
-01

الدائمون :
بدكف تغيير،
بدكف تغيير،
كرزيكة عمي،
اإلضافيون:
بدكف تغيير،

 -02بدكف تغيير،
 -05جكجي بكبكر،
 -08دحماني سيدي دمحم،

 -03بدكف تغيير،
 -06صمحي عبد المجيد،
 -09بف يكفل صالح،

 -02بف قكيدر أحمد،

 -03لضفار مختار"،

المـادة  :2يكمف السيػد مدير المركز الجامعي تامنغست ،بتنفيذ ىذا القػرار ،الذي سينشػر في النشرة الرسمية لك ازرة
التعميـ العالي كالبحث العممي.
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  07جويمية 2019
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي أدمحم دمحم صالح الدين
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قــرار رقم  1134مؤرخ في  09جويمية  ،2019يتضمن الموافقة عمى مداولة مجمس إدارة جامعة سطيف1
المؤرخة في  12ديسمبر  2018والمتضمنة قبول ىبات لفائدة الجامعة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  140-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق أكؿ غشت سنة ،1989كالمتضمف إنشاء جامعة سطيف ،المعدؿ كالمتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا ،المعدؿ كالمتمـ ،السيما المادتيف  13ك 19منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1433المكافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 -كبناء عمى محضر مداكلة مجمس إدارة جامعة سطيف 1المؤرخ في  12ديسمبر ،2018

 كبناء عمى مراسمة ك ازرة المالية رقـ /3201ك.ـ/أ.ع المؤرخة في  06جكاف  ،2018كالمتضمنة المكافقة عمىمداكلة مجمس إدارة جامعة سطيف 1المؤرخة في  12ديسمبر .2018

يـقـــــرر
المادة األولى :طبقا لمفقرة  1مف المادة  19مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  23غشت ،2003
المعدؿ كالمتمـ ،كالمذككر أعاله ،يكافق عمى مداكلة مجمس إدارة جامعة سطيف 1المؤرخة في 12

ديسمبر  2018كالمتضمنة قبكؿ اليبات الممنكحة مف قبل شركة سيمنس ،فرع الجزائر ،كجامعة ليكف
الفرنسية كجامعة إليمانك األلمانية كىبة متعامل اقتصادي محمي لفائدة المركز الطبي االجتماعي التابع

لمجامعة.

المادة  :2يترتب عف قبكؿ اليبات المنصكص عمييا في المادة األكلى أعاله ،إعداد جرد كمي كنكعي لمحتكى
اليبات طبقا لمتشريع كالتنظيـ السارييف.

المادة  :3يكمف كل مف مدير الميزانية كالكسائل كمراقبة التسيير كمدير جامعة سطيف ،1كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  09جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد تشكيمـة الّمجنـة الوطنية
قــرار رقـم  1135مؤرخ في  09جويمية ّ ،2019

وكيفيات سيرىـا
طور ال ّثالـث
لتأىيـل ال ّتكوين في ال ّ
ّ
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقػـ  111-19المؤرخ فػي  24رجب عاـ  1440المكافػق  31مارس سنة ،2019المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  265-08الػمؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19أكت سنة 2008الدكتكراه ،السيما المادتاف 18
ك
الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة ّ
المتضمف نظاـ ّ
ّ
ك 19منو.

 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقػـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عػاـ  1434المكافػق  30جانفي سنة 2013

يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
طكر الثّالث
كيفيات تنظيـ التّككيف في ال ّ
 كبمقتضى القرار رقـ  547المؤرخ في  02جكاف  2016الذي يح ّػدد ّالدكتكراه كمناقشتيا.
كشركط إعداد أطركحة ّ
طكر
يحدد تشكيمة لجنة التّأىيل لمتّككيف في ال ّ
 كبمقتضى القػرار رقػـ  703الم ّػؤرخ في  16جكاف  2016الذي ّككيفيات سيرىا.
الثّالث
ّ

يـقـــــرر

المؤرخ في  02جكاف  ،2016المذككر أعاله ،ييدؼ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  5مف القرار رقـ 547
ّ
ككيفيات سيرىا ،كتدعى
طكر الثّالث
ىذا القرار إلى تحديد تشكيمة الّمجنػة الكطنية لتأىيػل التّككيف في ال ّ
ّ
في صمب القرار "الّمجنة".

طكر الثّالث بما يأتي:
المادة  :2تكّمف الّمجنة الكطنية لتأىيل التّككيف في ال ّ
طكر الثّالث.
 المساىمة في إعداد المخطط السنكي لمتّككيف في ال ّ

المؤسسات كتجديدىا.
المقدمة مف طرؼ
 دراسة طمبات التّأىيل ّ
ّ
خصصات عمى أساس قدرات التّأطير
 اقتراح عدد المناصب المراد فتحيا في مختمف الشعب كالتّ ّ
المعبر عنيا.
العممي كاالحتياجات
ّ
طكر الثّالث كتقديـ أي اقتراح مف شأنو تحسيف مردكديتو.
كية لمتّككيف في ال ّ
السن ّ
 فحص الحصيمة ّ
طكر الثّالث كتنظيمو.
 اقتراح كل إجراء كفيل بتحسيف التّككيف في ال ّ

تتشكل الّمجنة مف األعضاء اآلتي ذكرىـ:
المادة ّ :3
 أعضاء ممثمين عن اإلدارة المركزية:

 -المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف ،رئيسا.

 المدير العاـ لمبحث العممي كالتطكير التكنكلكجي.الدكتكراه كالتّأىيل الجامعي ،مقر ار.
 المدير المكّمف بالتّككيف في ّالدكتكراه.
 -المدير الفرعي المكّمف بالتّككيف في ّ

الجيكية لمجامعات :ناحية الكسط ،الشرؽ كالغرب.
الندكات
 رؤساء ّّ
 -رؤساء المجاف الجيكية لمتككيف فيما بعد التدرج.

 أعضاء ممّثمين عن مؤسسات ال ّتعميم وال ّتكوين العاليين:
 مدير جامعة الجزائر.2 مدير جامعة البميدة.2وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 -مدير جامعة بجاية.

 -مدير جامعة األغكاط.

 مدير جامعة قسنطينة.1 مدير جامعة سطيف.2 -مدير جامعة باتنة .2

 -مدير جامعة أـ البكاقي.

 مدير جامعة العمكـ كالتكنكلكجيا – كىراف. مدير جامعة كىراف.2 -مدير جامعة الشمف.

 مدير جامعة معسكر. أعضاء خبراء:

 األستاذ سمطاني نور الدين ،جامعة عنابة ،عمكـ الطبيعة كالحياة. -األستاذة سطيفي فاطمة ،جامعة سطيف  ،1عمكـ المادة.

 -األستاذ عبيد حمزة ،جامعة سيدي بمعباس ،عمكـ كتكنكلكجيا.

 األستاذة شريف حّمومة ،جامعة كىراف ،2عمكـ إنسانية كاجتماعية.-

األستاذ مقسم زىير ،جامعة بجاية ،لغة كثقافة أمازيغية.

 -األستاذ بودربالة عبد القادر ،جامعة خميس مميانة ،عمكـ األرض كالككف.

 -األستاذة عباس عتيقة ،المدرسة العميا لألساتذة ببكزريعة ،أداب كلغات أجنبية.

 األستاذة جمعة حسيبة ،مدرسة الدراسات العميا التجارية-القميعة ،عمكـ اقتصادية كالتسيير كعمكـتجارية.

مدتيا ثالث ( )03سنكات قابمة لمتّجديد مرة كاحدة.
يعيف أعضاء الّمجنة المذككركف أعاله لعيدة ّ
المادة ّ :4
حضكر أعضاء الّمجنة في االجتماعات شخصي كالزامي كال يمكف تمثيميـ مف طرؼ شخص آخر.
يمكف الّمجنة أف تستعيف عند الحاجة بخبراء معترؼ بمؤىالتيـ قصد تكجيييا في دراسة الممفات.

السنة ،كما يمكف أف تجتمع في دكرة استثنائية
المادة  :5تجتمع الّمجنة في دكرة عادية ّ
مرة كاحدة ( )01في ّ
باستدعاء مف رئيسيا.

المادة  :6يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ كالتّككيف العالييف بك ازرة التّعميـ العالي كالبحث العممي بتنفيذ أحكاـ ىذا القرار.
المادة  :7تمغى أحكاـ القػرار رقػـ  703الم ّػؤرخ في  16جكاف  ،2016كالمذككر أعاله.
الرسمية لمتّعميـ العالي كالبحث العممي.
المادة  :8ينشر ىذا القرار في النػّشرة ّ

حرر بالجزائر في  09جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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قــرار رقم  1136مؤرخ في  09جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية
اآلداب والمغات والفنون لدى جامعة سعيدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

 ، 2003الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا ،المعدؿ كالمتمـ ،ال سيما المادتاف  37ك39

منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  10-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430المكافق  4يناير سنة  2009كالمتضمفإنشاء جامعة سعيدة ،المعدؿ ك المتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى القرار رقـ  928المؤرخ في  27نكفمبر  ،2013كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية اآلداب كالمغاتكالفنكف لدى جامعة سعيدة ،المعدؿ كالمتمـ.

يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

 1424المكافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ كالمتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد

القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب كالمغات كالفنكف لدى جامعة سعيدة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب كالمغات كالفنكف لدى جامعة سعيدة ،في الجدكؿ
الممحق ليذا القرار.

المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  09جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

قائمة أعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات والفنون لدى جامعة سعيدة
اإلسم والمقب

الصفة

 -مسكيف ياسيف دمحم

عميد الكمية ،رئيسا

 -مباركي بكعالـ

رئيس المجمس العممي

 -سماعيل زكبير

رئيس قسـ اآلداب كالمغة الفرنسية

 -قركج نعيمة

رئيسة قسـ اآلداب كالمغة االنجميزية

 عبيد نصر الديف -سعيدي ميمكنة

رئيس قسـ المغة كاألدب العربي
رئيسة قسـ الفنكف

 -حاكـ عمارية

مديرة مخبر بحث

 -طيبي أحمد

مدير مخبر بحث

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 -مجاىد ميمكف

مدير مخبر بحث

ممثمة منتخبة عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ اآلداب كالمغة الفرنسية

 -بكحجر سعاد

ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ اآلداب كالمغة الفرنسية

 -معاريف ميمكد

ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ اآلداب كالمغة االنجميزية

 بف عدلة جماؿ -رحماني مختارية

ممثمة منتخبة عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ اآلداب كالمغة االنجميزية

 -كاضح أحمد

ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ المغة كاألدب العربي

ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ المغة كاألدب العربي

 -بمقندكز ىكاري

ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ الفنكف

 -مكالي أحمد

ممثمة منتخبة عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ الفنكف

 عزكز حيزية ىنى -عبد الالكي كريمة

ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف

 -ساسي فايقة

ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف

 -ميمكدي عبد القادر

ممثل منتخب عف طمبة قسـ اآلداب كالمغة الفرنسية

 -بكخشة إكراـ

ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ اآلداب كالمغة االنجميزية

 -شاللي أسامة

ممثل منتخب عف طمبة قسـ المغة كاألدب العربي

 -ميمكدي نكرالديف

ممثل منتخب عف طمبة قسـ الفنكف

 -سمماني دمحم

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات

 -يكسفي أحمد

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1137مؤرخ في  09جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية
العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة غرداية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا ،المعدؿ كالمتمـ ،ال سيما المادتاف  37ك39

منو.

 بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  248-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة ،2012كالمتضمف إنشاء جامعة غرداية ،المعدؿ كالمتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى القرار رقـ  482المؤرخ في  17دسيمبر  ،2012كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية العمكـاالقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير لدى جامعة غرداية ،المتمـ.

يـقـــــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424المكافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ كالمتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد

القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير لدى جامعة غرداية.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس لكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير لدى جامعة
غرداية في الجدكؿ الممحق ليذا القرار.

المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  09جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قائمة أعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة غرداية
المقب واالسم

الصفة

 -بمعكر سميماف

عميد الكمية ،رئيسا

 -مصيطفي عبد المطيف

رئيس المجمس العممي

 -تيماكي عبد المجيد

رئيس قسـ العمكـ التجارية

 -ركاني بكحفص

رئيس قسـ العمكـ المالية كالمحاسبة

 -طالب أحمد نكرالديف

رئيس قسـ عمكـ التسيير

 -بف عربة فريد

رئيس قسـ العمكـ االقتصادية

 -طكيطي مصطفى

مدير مخبر بحث

 -بكخاري عبد الحميد

ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ العمكـ المالية كالمحاسبة

 -عجيمة دمحم

ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ العمكـ المالية كالمحاسبة

 -شنيني حسيف

ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ العمكـ التجارية

 -دحك سميماف

ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ العمكـ التجارية

 -لعمكر رميمة

ممثمة منتخبة عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ عمكـ التسيير

 -شرقي ميدي

ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ عمكـ التسيير

 -بف سانية دمحم

ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ العمكـ االقتصادية

 -عمي سعيد حمزة

ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ العمكـ االقتصادية

 -بكخالفي مسعكد

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 -بياز جياللي

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 -بكربيحة رحاب

ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ العمكـ االقتصادية

 -ربيع سكالؼ

ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ المالية كالمحاسبة

 -سنيسنة يكنس

ممثل منتخب عف طمبة قسـ العمكـ التجارية

 -عمية ىشاـ

ممثل منتخب عف طمبة قسـ عمكـ التسيير

 -جعني أمينة

ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات

 -محجكب الزىرة

ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات
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قــرار رقم  1138مؤرخ في  09جويمية  ،2019يعدل القرار رقم  634المؤرخ في  26جويمية 2018
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية لدى جامعة الشمف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادى األكلى عاـ  1422المكافق  23يكليك سنة ،2001كالمتضمف إنشاء جامعة الشمف ،المعدؿ كالمتمـ.

 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

 ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا ،المعدؿ كالمتمـ ،ال سيما المادتاف  37ك39

منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى القرار رقـ  408المؤرخ في  9جكاف  ،2011كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية الحقكؽ كالعمكـالسياسية لدى جامعة الشمف.

 كبمقتضى القرار رقـ  634المؤرخ في  26جكيمية  ،2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كميةالحقكؽ كالعمكـ السياسية لدى جامعة الشمف.

يـقـــــرر

المادة األولى :يعدؿ الجدكؿ الممحق بالقرار رقـ  634المؤرخ في  26جكيمية  ،2018كالمذككر أعاله ،كما ىك
محدد في الجدكؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  09جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الدكتور :بوزيد الطيب

قائمة أعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية لدى جامعة الشمف
المقب واالسم

الصفة

 -عماري ابراىيـ

عميد الكمية ،رئيسا

 -حاج بف عمي دمحم

رئيس المجمس العممي

 -بممديكني دمحم

رئيس قسـ القانكف العاـ

 -زياف ىكاري

رئيس قسـ القانكف الخاص

 -بمخيرة دمحم

رئيس قسـ العمكـ السياسية

 -رباحي أحمد

مدير مخبر بحث

 -سي عمي أحمد

مدير مخبر بحث

 -عمامرة حساف

ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ القانكف العاـ

 -دمحمي بكزينة أمينة

ممثمة منتخبة عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ القانكف العاـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 -داللي جياللي

ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ القانكف الخاص

 -خميل بكعالـ

ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ القانكف الخاص

 -شايب الذراع بف يمينة

ممثمة منتخبة عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ العمكـ السياسية

 -بكضياؼ مميكة

ممثمة منتخبة عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ العمكـ السياسية

 -بمبشير يعقكب

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 -شعراف فاطمة

ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف

 -حمفاكي خير الديف

ممثل منتخب عف طمبة قسـ القانكف العاـ

 -لعرجاف يكنس

ممثل منتخب عف طمبة قسـ العمكـ السياسية

 -قكالؿ حمك

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات

 -صافر لحسف

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1139مؤرخ في  07جويمية  ،2019يتمم القرار رقم  368المؤرخ في  19أفريل 2018

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة قالمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  273-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422المكافق  18سبتمبر سنة ،2001كالمتضمف إنشاء جامعة قالمة ،المعدؿ كالمتمـ.

 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

 ، 2003الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا ،المعدؿ كالمتمـ ،ال سيما المادتاف  37ك39

منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى القرار رقـ  199المؤرخ في  24جكاف  ،2010كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية العمكـاالقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير لدى جامعة قالمة.

 كبمقتضى القرار رقـ  368المؤرخ في  19أفريل  ،2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمكـاالقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير لدى جامعة قالمة.

يـقـــــرر

المادة األولى :يتمـ الجدكؿ الممحق بالقرار رقـ  368المؤرخ في  19أفريل  ،2018كالمذككر أعاله ،كما ىك محدد
في الجدكؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  09جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الدكتور :بوزيد الطيب

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

54

قائمة أعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة قالمة
المقب واالسم

الصفة

 -نعمكف كىاب

عميد الكمية ،رئيسا

 -خميل عبد الرزاؽ

رئيس المجمس العممي

 -بضياؼ عبد المالؾ

رئيس قسـ العمكـ االقتصادية

 -بف الشيخ تكفيق

رئيس قسـ العمكـ التجارية

 -جاليمية كريـ

رئيس قسـ عمكـ التسيير

 -غياظ شريف

مدير مخبر بحث

 -غردة عبد الكاحد

ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ العمكـ االقتصادية

 -صاكلي مراد

ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ العمكـ االقتصادية

 -خركؼ منير

ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ العمكـ التجارية

 -بكعزيز ناصر

ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ العمكـ التجارية

 -مجمخ بف عبد الحق سميـ

ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ عمكـ التسيير

 -بخاخشة مكسى

ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ عمكـ التسيير

 -زراري نكرالديف

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 -سالكي رفيق

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 -سحري أميف

ممثل منتخب عف طمبة قسـ العمكـ االقتصادية

 -مزىكدي دمحم تقي الديف

ممثل منتخب عف طمبة قسـ العمكـ التجارية

 -ترايعية سامي عقبة

ممثل منتخب عف طمبة قسـ عمكـ التسيير

 -ماضي يكسف

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات

 -شيباف خير الديف

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1140مؤرخ في  09جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس
إدارة المركز الجامعي بميمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي ك القكاعد الخاصة بتنظيمو ك سيره ،السيما المادة  10منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  204-08المؤرخ في  6رجب عاـ  1429المكافق 9يكليك سنة 2008كالمتضمف إنشاء مركز جامعي بميمة ،السيما المادة  2منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يـقـــــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  10مف المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
المكافق  16غشت سنة  ،2005كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس إدارة المركز الجامعي بميمة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بميمة ،في الجدكؿ الممحق ليذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بميمة
 -1األعضاء المعينون:
الصفة

القطاع

االسم والمقب
 -قشي الخير

رئيسا

ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي ك البحث العممي،

 -بف لخضر باديس

عضك

ممثل الكزير المكمف بالمالية،

 -كرامشة سعاد

عضك

ممثمة الكزير المكمف بالتربية الكطنية،

 -بف المجات سميرة

عضك

ممثمة الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف،

 -شرقي عبد الكريـ

عضك

ممثل السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية كاإلصالح اإلداري،

 -عبداليادي صكنية

عضك

ممثمة الكزير المكمف بالعمل كالتشغيل كالضماف االجتماعي،

 -دريدي قاسمي

عضك

ممثل الكزير المكمف بالتجارة،

 -بمطكـ بكعالـ

عضك

ممثل الكزيرة المكمفة بالصناعة كالمناجـ،

 -بريحي يكسف

عضك

ممثل الكزيرة المكمفة بالثقافة،

 -سالـ عبدالنكر

عضك

ممثل الكزير المكمف بالمكارد المائية ،

 -بف طكباؿ تكمية

عضك

ممثمة الكالي.

 -2األعضاء المنتخبون:
الييئة

اإلسم والمقب

الصفة

 -يحيى عبدالكىاب

عضك

ممثل منتخب عف األساتذة مف ذكي مصف األستاذية لمعيد العمكـ كالتكنكلكجيا،

 -بمحاج طارؽ

عضك

ممثل منتخب عف األساتذة مف ذكي مصف األستاذية لمعيد العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير

 -مساعدية لزىر

عضك

ممثمة منتخبة عف األساتذة مف ذكي مصف األستاذية لمعيد اآلداب كالمغات،

 -راقية أحمد يحيى

عضك

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 -بف سخري زكبير

عضك

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 -عمار سرار

عضك

ممثل منتخب عف المكظفيف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات،

 -لعكر سمير

عضك

ممثل منتخب عف المكظفيف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات،

 -برداف سيف الديف

عضك

ممثل منتخب عف الطمبة،

 -لعمارة خميل

عضك

ممثل منتخب عف الطمبة.
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قــرار رقم  1141مؤرخ في  10جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة
المدرسة الوطنية العميا لمفالحة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  219-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429المكافق  14يكليك سنة 2008كالمتضمف تحكيل المعيد الكطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437المكافق  14يكنيك سنة 2016الذي يحدد القانكف األساسي النمكذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منو.

يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  24مف المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
المكافق  14يكنيك سنة  ،2016كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس إدارة المدرسة الكطنية العميا لمفالحة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس المدرسة الكطنية العميا لمفالحة ،طبقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  10جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

 -1األعضاء المعينون:

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمفالحة

 -بمقكماف برزكؽ

الصفة

القطاع

االسم والمقب

رئيسا

ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي،

 -مسعكدي عبدهللا

عضك

ممثل الكزير المكمف بالمالية،

 -شالؿ عبدالرحماف

عضك

ممثل الكزير المكمف بالتربية الكطنية،

 -عكدار نكرالديف

عضك

ممثل الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف،

 -بف ساسي قدكر

عضك

ممثل السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية كاإلصالح اإلداري،

 -ظاىر الطيب التكفيق

عضك

ممثل الكزير المكمف بالداخمية كالجماعات المحمية كالتييئة العمرانية،

 -خكالد ليندة

عضك

ممثمة الكزير المكمف بالصحة كالسكاف كاصالح المستشفيات،

 -عرابة لخضر

 -قرشي مميكة فضيمة زكجة حمانة

عضك
عضك

ممثل الكزيرة المكمفة بالصناعة كالمناجـ،

 -أفميحاك عبدالرحماف

عضك

ممثل الكزير المكمف بالمكارد المائية.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 -2األعضاء المنتخبون
االسم والمقب

الصفة

الييئة

 -بكرغدة ىدى

عضك

ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة،

 -بف شعباف احمد

 -شبمي عبدالرحماف

عضك
عضك

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة،

 -لعطاطي مراد

 -ايتسكري سميـ

عضك

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ا"،

عضك

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "ا"،

 -العباسي كريـ

 -بدراني سميماف

عضك
عضك

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "ا"،

 -اسكي صميحة

عضك

ممثمة منتخبة عف المكظفيف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات،

 -لمكشي دمحم

عضك

ممثل منتخب عف المكظفيف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات،

 -سي العربي زكريا

عضك

ممثل منتخب عف الطمبة،

 -شيخ صارة

عضك

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب"،

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المشاركيف،

ممثمة منتخبة عف الطمبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1142مؤرخ في  11جويمية  ،2019يعدل القـرار رقم  371المؤرخ في  04أفريل 2017
المتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لشعبة طب األسنان يحدد صالحيتيا وتشكيمتيا وسيرىا

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى القانكف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذك الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  ،1999كالمتضمفالقانكف التكجييي لمتعميـ العالي ،المعدؿ كالمتمـ.
 كبمقتضى المرسكـ رقـ  218-71المؤرخ في  4رجب عاـ  1391المكافق  25غشت سنة  ،1971كالمتضمفتنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة جراح األسناف ،المعدؿ كالمتمـ.
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  467-97المؤرخ في  2شعباف عاـ  1418المكافق  2ديسمبر سنة ،1997الذي يحدد قكاعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية كتنظيميا كسيرىا ،المتمـ.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  24غشت سنةيحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا ،المعدؿ كالمتمـ.
 ،2003الذي ّ
المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

المؤرخ في  4أفريل سنة  ،2017كالمتضمف إنشاء المجنة البيداغكجية الكطنية لشعبة
 كبمقتضى القرار رقـ 371ّ
طب األسناف ك يحدد صالحياتيا كتشكيمتيا كسيرىا.

يـقـــــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  371المؤرخ في  4أبريل سنة  2017كالذي يحدد
إنشاء لجنة بيداغػكجية كطنية لشعبة طػب األسناف كيحدد صالحيتيا ،كتشكيمتيا كسيرىا.
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدراء مؤسسات التعميـ العالي المعنييف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ممحق القرار رقم  1142المؤرخ في  11جويمية  ،2019الذي يعدل القـرار رقم  371المؤرخ في  04أفريل 2017
المتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لشعبة طب األسنان يحدد صالحيتيا وتشكيمتيا وسيرىا
(القائمة االسمية ألعضاء المجنة)
االسم والمقب

الصفة

المؤسسة الجامعية

 -أ .داكد فاطمة الزىراء

كمية الطب ،جامعة الجزائر1

 -أ .سيد رشيد

كمية الطب ،جامعة عنابة

نائب الرئيس

 -أ .سراج سيد أحمد

كمية الطب ،جامعة كىراف 1

نائب الرئيس

 -أ .مداد مميكة

كمية الطب ،جامعة الجزائر1

مقررة

 -أ .صاري نجاري بديعة

كمية الطب ،جامعة الجزائر1

عضك

 -أ .لرابة صفية

كمية الطب ،جامعة الجزائر1

عضك

 -أ .بتركف فضيمة

كمية الطب ،جامعة تيزي كزك

عضك

 -د .قاسي ندير

كمية الطب ،جامعة تيزي كزك

عضك

 -أ .بكزياف جميمة

كمية الطب ،جامعة كىراف

عضك

 -أ .أحمد فكاتيح نكر الديف

كمية الطب ،جامعة كىراف

عضك

 -أ .أكدغيري فؤاد

كمية الطب ،جامعة تممساف

عضك

 -أ .بف سعيدي سفياف

كمية الطب ،جامعة تممساف

عضك

 -أ .عبد العزيز عبد الكريـ

كمية الطب ،جامعة سيدي بمعباس

عضك

 -د .بمحاج ليمى

كمية الطب ،جامعة سيدي بمعباس

عضك

 -أ .شريفي عز الديف

كمية الطب ،جامعة عنابة

عضك

 -أ .غضباف نادية

كمية الطب ،جامعة قسينطينة

عضك

 -أ .نزاؿ مميكة

كمية الطب ،جامعة قسنطينة

عضك

 -د .زقار خميسة

كمية الطب ،جامعة البميدة

عضك

 -د .مداح سعاد

كمية الطب ،جامعة البميدة

عضك

 -د .معركؼ عبد الاللي

كمية الطب ،جامعة سطيف

عضك

 -د .عػمراف مراد

كمية الطب ،جامعة سطيف

عضك

رئيسة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قــرار رقم  1143مؤرخ في  11جويمية 2019
يحدد برنامج التعميم لمتدرج في طب األسنان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى القانكف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذك الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  ،1999كالمتضمفالقانكف التكجييي لمتعميـ العالي ،المعدؿ كالمتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ رقـ  218-71المؤرخ في  4رجب عاـ  1391المكافق  25غشت سنة  ،1971كالمتضمفتنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة جراح األسناف ،المعدؿ كالمتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  467-97المؤرخ في  2شعباف عاـ  1418المكافق  2ديسمبر سنة ،1997الذي يحدد قكاعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية ك تنظيميا كسيرىا ،المتمـ.

 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  24غشت سنة

يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا ،المعدؿ كالمتمـ.
 ،2003الذي ّ
المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

المؤرخ في  4أفريل سنة  ،2017كالمتضمف إنشاء المجنة البيداغكجية الكطنية لشعبة
 كبمقتضى القرار رقـ 371ّ
طب األسناف كيحدد صالحياتيا كتشكيمتيا كسيرىا.

يـقـــــرر

المادة األولى :يحدد برنامج التعميـ لمتدرج في طب األسناف طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدراء مؤسسات التعميـ الػعالي المعنييف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمػية لمتعػميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

الممحق الخاص بالقرار رقم  1143المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد برنامج التعميم لمتدرج في طب األسنان،
متوفر عمى مستوى المديرية الفرعية لمتكوين في العموم الطبية
(مديرية التكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي-المديرية العامة لمتعميم والتكوين العاليين)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل ماستــر فرع ذو تسجيل وطني مفتــوح
قــرار رقم  1144مؤرخ في  11جويمية ،2019
ّ
السنــة الجـامعيــة  2018-2017بجـامعـة بومرداس في ميدان "عموم وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية
بعنــوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المعدؿ كالمت ّمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق 31مارس سنة 2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في  7صفر عاـ  1419المكافق  2يكنيك سنة 1998
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 189-98ّ
المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة بكمرداس،
ك
ّ
المعدؿ ك ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الميسانس كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015ك
 كبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
كصالحياتيا كسيرىا.
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  23ماي .2017

يـقـــــرر

السن ػة الجػامعي ػة
ّ
المادة األولـى :ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل ماستػػر فرع ذك تسجيل كطني مفتػػكح بعن ػكاف ّ
 2018-2017بجػامعػة بكمرداس ،عمى سبيل التسكية ،طبقا لمجػدكؿ أدناه.
الميدان

الشعبة

عموم وتكنولوجيا

محروقات

طبيعة

تخصص
ىندسة ميكانيكية :نقل كتكزيع المحركقات

أ

ىندسة ميكانيكية :ميكانيؾ الكرشات البتركلية

أ

ىندسة ميكانيكية :ميكانيؾ الكحدات البترككيمياكية

أ

جيكلكجيا بتركلية

أ

جيكفيزياء نفطية

أ

اقتصاد المحركقات

أ

ىندسة بتركلية :إنتاج المحركقات

أ

ىندسة بتركلية :تنقيب آبار

أ

آلية الطرائق الصناعية :تحكـ آلي

أ

ىندسة كيربائية :كيرباء صناعية

أ

ىندسة الطرائق :تكرير

أ

ىندسة الطرائق :تكنكلكجيا بترككيمياء

أ

السن ػة
المــادة  :2يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في السنة األكلى بجامعة بكمرداس ،بعنكاف ّ
الجامعة  2018/2017ك.2019/2018

يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة بكمرداسّ ،
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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يتضمن تأىيل الميسانس المفتــوحة بعنوان
قــرار رقم  1145مؤرخ في  11جويمية ،2019
ّ
السنة الجامعية  2019-2018بجـامعـة برج بوعريريج ،في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق 31مارس سنة 2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الميسانس كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
المؤرخ في  14رجب عاـ 1433المكافق  4يكنيك سنة 2012
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 244-12ّ
المتضمف إنشاء جامعة برج بكعريريج.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

المتضمف تأىيل ليسانس أكاديمية كمينية المفتكحة
المؤرخ في  07أكت  2008ك
 كبمقتضى القرار رقـ 153ّ
ّ
السنة الجامعية  2008-2007بالمركز الجامعي برج بكعريريج.
بعنكاف ّ
المتضمف إنشاء المجنة البيداغكجية الكطنية لمميداف
 كبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012كّ
كالمحدد مياميا كتشكيمتيا كتنظيميا كسيرىا.
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغكجية الكطنية لميداف "رياضيات كاعالـ آلي" ،المنعقد بجامعة بالمركزالجامعي بتمنراست ،بتاريخ  12-11نكفمبر .2018

يـقـــــرر
المادة األولـى :ييدؼ ىذا القرار إلى تسكية تأىيل الميسانس المفتػػكحة بعنكاف السنة الجامعية 2018-2019
ّ
بجػامعػة برج بكعريريج ،في ميداف "رياضيات ك إعالـ آلي" ،طبقا لمجدكؿ أدناه.
الميدان
رياضيات كاعالـ آلي

الشعبة

تخصص
إعالـ آلي

طبيعة

إعالـ آلي التخاذ القرار

ـ

السنػة الجػامعي ػة
المــادة  :2يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في االختصاص المذككر أعاله ،بعنكاف ّ
 2019-2018فقط.
يخصو بتطبيق ىذا
المــادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة برج بكعريريجّ ،
كل فيما ّ
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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السنــة الجـامعيــة
قــرار رقم  1146مؤرخ في  11جويمية ،2019
يتضمن تأىيل ماستر مفتــوح بعنــوان ّ
ّ
 2019-2018بجامعة المدية في ميدان "عموم انسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق 31مارس سنة 2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الميسانس كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ

المتضمف
محرـ عاـ  1430المكافق  4يناير سنة  2009ك
مؤرخ في ّ 7
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ ّ 11-09ّ
إنشاء جامعة المدية.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

المتضمف إنشاء المجنة البيداغكجية الكطنية لمميداف
المؤرخ في  26مارس 2012
 كبمقتضى القرار رقـ 75ّ
ّ
كالمحدد مياميا كتشكيمتيا كتنظيميا كسيرىا.
 كبمقتضى محضر اجتماع المجنة البيداغكجية الكطنية لميداف "عمكـ إنسانية كاجتماعية" ،المنعقد في  11جكاف 2018بجامعة كىراف.1

يـقـــــرر

السن ػة الجػامعي ػة  2019-2018بجامعة المدية
ّ
المادة األولـى :ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل ماستر مفتػػكح بعن ػكاف ّ
في ميداف "عمكـ إنسانية كاجتماعية" ،طبقا لمجدكؿ أدناه.
الميدان

الشعبة

تخصص

طبيعة

عمكـ إنسانية كاجتماعية

عمكـ إنسانية  -تاريخ

تاريخ المقاكمة كالحركة الكطني ٌة الجزائري ٌة

أ

يخصو بتطبيق ىذا القرار
كل فيما
المــادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة المديةّ ،
ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1147مؤرخ في  11جويمية  ،2019يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان

السنة الجامعية  2019- 2018بالمركز الجامعي آفمو في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
ّ
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ 1440المكافق 31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الميسانس كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المؤرخ في  29ذي القعدة  1437المكافق أكؿ سبتمبر سنة 2016
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 230-16ّ
المتضمف إنشاء مركز جامعي آفمك (كالية األغكاط).
ك
ّ

المتضمف إنشاء المجنة البيداغكجية الكطنية لمميداف
 كبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012كّ
كالمحدد مياميا كتشكيمتيا كتنظيميا كسيرىا.
 كبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغكجية الكطنية لميداف "عمكـ إنسانية ك اجتماعية" المنعقد بتاريخ  11جكاف 2018بجامعة كىراف.1

يـقـــــرر

السنة الجامعية  2019-2018بالمركز
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل الميسانس المفتكحة بعنكاف ّ
الجامعي آفمك في ميداف "عمكـ إنسانية كاجتماعية" ،طبقا لمجػدكؿ أدناه.
الميدان
عمكـ إنسانية
كاجتماعية

الشعبة

التخصص

طبيعة

عمكـ اجتماعية  -فمسفة

فمسفة عامة

أ

عمكـ اجتماعية – عمـ النفس

عمـ النفس المدرسي

أ

عمكـ اجتماعية – تاريخ

تاريخ عاـ

أ

عمكـ اجتماعية – عمـ االجتماع

عمـ االجتماع

أ

يخصو ،بتطبيق ىذا
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المركز الجامعي آفمكّ ،
كل فيما ّ
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  13أكتوبر ،2015
قــرار رقم  1148مؤرخ في  11جويمية  ،2019يعدل ممحق القرار رقم 1055
ّ
السنة الجامعية  2016-2015بجامعة وىران2
والمتضمن تأىيل ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني المفتوحة بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ 1440المكافق 31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الميسانس كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1435المكافق  22سبتمبر سنة 2014
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ ّ 261 14المتضمف إنشاء جامعة كىراف.2
ّ
-

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل  2015ك
 كبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
كصالحياتيا كسيرىا.
المؤرخ في  13أكتكبر  2015كالمتضمف تأىيل ليسانس فركع ذات تسجيل كطني
 كبمقتضى القرار رقـ 1055ّ
السنة الجامعية  2016-2015بجامعة كىراف.2
المفتكحة بعنكاف ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  26جكيمية .2015

يـقـــــرر
المؤرخ في  13أكتكبر  2015كالمتضمف تأىيل ليسانس فركع ذات
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار رقـ 1055
ّ
السنة الجامعية  2016-2015بجامعة كىراف  ،2طبقا لمجػدكؿ أدناه.
تسجيل كطني المفتكحة بعنكاف ّ

المادة
ّ

المادة
ّ

الميدان

الشعبة

عمكـ كتكنكلكجيا

( ...بدكف تغيير)...

التخصص

طبيعة

( ...بدكف تغيير)...

صيانة كأمف صناعي

أ

( ...بدكف تغيير)...

( ...بدكف تغيير)...

أ

( ...بدكف تغيير)...

أ

السنة الجامعية .2017-2016
 :2يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف ،ابتداء مف ّ
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
 :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة كىرافّ ،2
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت 2016
قــرار رقم  1149مؤرخ في  11جويمية  ،2019يعدل ممحق القرار رقم 1000
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة تممسان
والمتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ 1440المكافق 31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق أكؿ غشت سنة 1989
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 138-89ّ
المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ك
ّ
المعدؿ ك ّ
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الميسانس كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل  2015ك
 كبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
كصالحياتيا كسيرىا.
السنة
 كبمقتضى القرار رقـ 1000ّ
المؤرخ في  09أكت  2016كالمتضمف تأىيل الميسانس المفتكحة بعنكاف ّ
الجامعية  2017-2016بجامعة تممساف.
المتضمف تحديد مدكنة الفركع لميداف "ىندسة معمارية،
 كبمقتضى القرار رقـ  1100المؤرخ في  09أكت  2016كّ
المعدؿ.
عمراف كميف المدينة" لنيل شيادة الميسانس كشيادة الماستر،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جكيمية .2016

يـقـــــرر
المؤرخ في  09أكت  2016كالمتضمف تأىيل
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ 1000
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة تممساف ،طبقا لمجػدكؿ أدناه.
الميسانس المفتكحة بعنكاف ّ
الميدان

عمكـ الطبيعة كالحياة

الشعبة

التخصص

طبيعة

(...بدكف تغيير(...

(...بدكف تغيير(...

..

(...بدكف تغيير(...

(...بدكف تغيير(...

..

(...بدكف تغيير(...

(...بدكف تغيير(...

..

(...بدكف تغيير(...

(...بدكف تغيير(...

..

(...بدكف تغيير(...

..

(...بدكف تغيير(...

..
..
ـ

عمكـ اقتصادية كالتسيير كعمكـ تجارية

(...بدكف تغيير(...

لغة كأدب عربي

(...بدكف تغيير(...

(...بدكف تغيير(...

ىندسة معمارية ،عمراف كميف المدينة

ميف المدينة

جيكمتر طكبكغراؼ

السنة الجامعية -2016
ّ
المادة  :2يسري مفعكؿ ىذا القرارعمى الطمبة المسجميف في السنة األكلى ابتداء مف ّ
.2017
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة تممسافّ ،
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المؤرخ في  03أكتوبر 2015
قــرار رقم  1150مؤرخ في  11جويمية  ،2019يعدل ممحق القرار رقم 866
ّ
السنة الجامعية  2016-2015بجامعة قسنطينة3
والمتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ 1440المكافق 31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الميسانس كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة 2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في ّ 3متضمف إنشاء جامعة قسنطينة.3
كال
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

السنة
 كبمقتضى القرار رقـ 866ّ
المؤرخ في  03أكتكبر  2015كالمتضمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف ّ
الجامعية  2016-2015بجامعة قسنطينة.3
المتضمف تحديد مدكنة الفركع لميداف "ىندسة معمارية،
المؤرخ في  09أكت  2016ك
 كبمقتضى القرار رقـ 1100ّ
ّ
المعدؿ.
عمراف كميف المدينة" لنيل شيادة الميسانس كالماستر،
ّ
 بناء عمى المنشكر الكزاري رقـ  01المؤرخ في  26شعباف عاـ 1437ىػ المكافق  02يكنيك سنة  2016كالمتعمقاألكلي كتكجيو حاممي شيادة البكالكريا بعنكاف السنة الجامعية .2017-2016
بالتسجيل ّ

يـقـــــرر
المؤرخ في  03أكتكبر  2015كالمتضمف تأىيل
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق رقـ 866
ّ
السنة الجامعية  2016-2015بجامعة قسنطينة  ،3طبقا لمجػدكؿ أدناه.
الماستر المفتكحة بعنكاف ّ
الميدان

الشعبة

التخصص

طبيعة

ىندسة معمارية ،عمراف كميف المدينة

تسيير التقنيات الحضرية

أقاليـ ،مدف كصحة

ـ

السنة الجامعية .2018-2017
ّ
المادة  :2يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف ،ابتداء مف ّ
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة قسنطينةّ ،3
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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المؤرخ في  09أوت 2016
قــرار رقم  1151مؤرخ في  11جويمية  ،2019يعدل ممحق القرار رقم 1033
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة بجاية
المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ 1440المكافق 31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في  13ربيع األكؿ عاـ  1419المكافق  7يكليك سنة 1998
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 218-98ّ
المتضمف إنشاء جامعة بجاية ،المعدؿ كالمتمـ.
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الميسانس كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل  2015ك
 كبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
كصالحياتيا كسيرىا.
السنة
 كبمقتضى القرار رقـ 1033ّ
المؤرخ في  09أكت  2016كالمتضمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف ّ
الجامعية  2017-2016بجامعة بجاية.
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جكيمية .2016

يـقـــــرر
المؤرخ في  09أكت  2016كالمتضمف تأىيل
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ 1033
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة بجاية ،طبقا لمجػدكؿ أدناه.
الماستر المفتكحة بعنكاف ّ
الميدان

الشعبة

التخصص

طبيعة

رياضيات كاعالـ آلي

رياضيات تطبيقية

رياضيات كمالية

أ

( ...بدكف تغيير)...

( ...بدكف تغيير)...

..

( ...بدكف تغيير)...

( ...بدكف تغيير)...

..

( ...بدكف تغيير)...

( ...بدكف تغيير)...

..

( ...بدكف تغيير)...

( ...بدكف تغيير)...

..

( ...بدكف تغيير)...

( ...بدكف تغيير)...

..

عمكـ اقتصادية كالتسيير كعمكـ تجارية
عمكـ إنسانية كاجتماعية
عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية

يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
كل فيما
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة بجايةّ ،
ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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تضمــن تأىيل
قــرار رقم  1152مؤرخ في  11جويمية ّ ،2019
يعدل القرار رقم  440في  23أفريل  2019الم ّ
السنــتين الجـامعيــتين 2019-2018/2018-2017
الماستــر في "الترجمــة" المفتــوح بعنــوان ّ
بجـامعـة باتنــة ،2عمى سبيل التسوية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في 24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الميسانس كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436المكافق 11يكليك سنة 2015
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 180-15ّ

المتضمف ّإنشاء جامعة باتنة.2
ك
ّ
المتضمف إنشاء المجنة البيداغكجية الكطنية لمميداف
المؤرخ في  26مارس 2012
 كبمقتضى القرار رقـ 75ّ
ّ
كالمحدد مياميا كتشكيمتيا كتنظيميا كسيرىا.
المؤرخ في  26جكيمية  2016الذي يحدد مدكنة الفركع لميداف «آداب كلغات
 كبمقتضى القرار رقـ 774ّ
أجنبية» لنيل شيادة الميسانس كشيادة الماستر.
تضمػػف تأىيل الماستػػر في "الترجمػػة" المفتػػكح بعن ػكاف
 -كبمقتضى القرار رقـ رقـ  440في  23أفريل  2019كالم ّ

السنػػتيف الجػامعيػػتيف  2019-2018/2018-2017بجػامعػة باتنػػة ،2عمى سبيل التسكية.
ّ
 كبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغكجية الكطنية لميداف "آداب كلغات أجنبية" ، ،المنعقد بجامعة بميدة 2بتاريخ  23ماي .2017

يـقـــــرر

المتضمف تأىيل الماستر
المادة األولـى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القرار رقـ  440المؤرخ في  23أفريل  2019ك
ّ
ّ
السنػػتيف الجػامعيػتيف  2018-2017ك 2019-2018بجامع ػػة باتنػػة،2عمى
في الترجمة المفتػػكح بعنكاف ّ
سبيل التسكية.

الميدان

آداب كلغات أجنبية

الشعبة

(...دكف تغيير)...

تخصص

(...دكف تغيير)...

طبيعة
...

السنكات الجامعية
المــادة :2يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف بجامعة باتنة ،2بعنكاف ّ
 2019/2018 ،2018/2017ك.2020/2019
يخصو بتطبيق ىذا القرار
المــادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة باتنةّ ،2
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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يعدل القرار رقم  725المؤرخ في  14ماي 2019
قــرار رقم  1153مؤرخ في  11جويمية ّ ،2019
السنــة الجـامعيــة 2018-2017
و
المتضمن تأىيل ماستــر فرع ذو تسجيل وطني مفتــوح بعنــوان ّ
ّ
بجـامعـة باتنة  ،2في ميدان "عموم وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق 31مارس سنة 2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الميسانس كشيادة الدكتكراه،
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436المكافق  11يكليك سنة 2015
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 180-15ّ
المتضمف إنشاء جامعة باتنة.2
ك
ّ
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015ك
 كبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
كصالحياتيا كسيرىا.
المتضمف تأىيل ماستػػر فرع ذك تسجيل كطني مفت ػكح
 كبمقتضى القرار رقـ  725المؤرخ في  14ماي  2019كّ
السن ػة الجػامعي ػة  2018-2017بجػامعػة باتنة 2في ميداف "عمكـ كتكنكلكجيا" عمى سبيل التسكية.
بعن ػكاف ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  23ماي .2017

يـقـــــرر

المتضمف تأىيل ماستػػر فرع
المادة األولـى :ييدؼ ىذا القرار تعديل القرار رقـ  725المؤرخ في  14ماي  2019ك
ّ
ّ
السن ػة الجػامعي ػة  2018-2017بجػامعػة باتنة 2في ميداف "عمكـ
ذك تسجيل كطني مفتػػكح بعن ػكاف ّ
كتكنكلكجيا" عمى سبيل التسكية.
الميدان

الشعبة

عمكـ كتكنكلكجيا

نظافة كأمف صناعي

تخصص
(...بدكف تغيير)...

طبيعة

(...بدكف تغيير)...
(...بدكف تغيير)...
(...بدكف تغيير)...
(...بدكف تغيير)...

...
...
...
...
...

السن ػة
المــادة  :2يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في السنة األكلى بجامعة باتنة ،2بعنكاف ّ

الجامعة  2019-2018 ،2018-2017ك.2020-2019
يخصو بتطبيق ىذا القرار
كل فيما
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة باتنةّ ،2
ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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المؤرخ في  06أكتوبر 2016
قــرار رقم  1154مؤرخ في  11جويمية  ،2019يعدل ممحق القرار رقم 1580
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة وىران1
والمتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ 1440المكافق 31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة  1984المتعمق
 كبمقتضى المرسكـ رقـ 211-84ّ
المتمـ.
بتنظيـ جامعة كىراف كسيرىا،
ّ
المعدؿ ك ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الميسانس كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل  2015ك
 كبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
كصالحياتيا كسيرىا.

السنة
 كبمقتضى القرار رقـ 1580ّ
المؤرخ في  06أكتكبر  2016كالمتضمف تأىيل الميسانس المفتكحة بعنكاف ّ
الجامعية  2017-2016بجامعة كىراف.1
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جكيمية .2016

يـقـــــرر
المؤرخ في  06أكتكبر  2016كالمتضمف تأىيل الميسانس المفتكحة
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار رقـ 1580
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة كىراف ،1طبقا لمجػدكؿ أدناه.
بعنكاف ّ
الميدان

التخصص

الشعبة

طبيعة

عمكـ كتكنكلكجيا

(...بدكف تغيير(...

(...بدكف تغيير(...

..

المادة
عمكـ ّ

فيزياء

قياسات فيزيائية كأداتية عممية

ـ

فنكف

(...بدكف تغيير(...

(...بدكف تغيير(...

..

السنة الجامعية -2016
ّ
المادة  :2يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األكلى ابتداء مف ّ
.2017
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة كىرافّ ،1
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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المتضمن تأىيل
يعدل القرار رقم  372المؤرخ في  14ماي  2019و
قــرار رقم  1155مؤرخ في  11جويمية ّ ،2019
ّ
ماستــر مفتــوح بعنــوان السنة الجامعية  2018-2017بجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا ،عمى سبيل التسوية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق 31مارس سنة 2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة  1984المتعمق
 كبمقتضى المرسكـ رقـ 212-84ّ
المتمـ.
بتنظيـ جامعة كىراف لمعمكـ كالتكنكلكجيا كسيرىا،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الميسانس كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل  2015ك
 كبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
كصالحياتيا كسيرىا.

المتضمف تأىيل ماستر مفتكح بعنكاف السنة الجامعية
 كبمقتضى القرار رقـ  372المؤرخ في  14ماي  2019كّ
 2018-2017بجامعة كىراف لمعمكـ كالتكنكلكجيا ،عمى سبيل التسكية.
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  23ماي .2017

يـقـــــرر
المتضمف تأىيل
المادة األولـى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القرار رقـ  723المؤرخ في  14ماي  2019ك
ّ
ّ
السن ػة الجػامعي ػة  2018-2017بجامعة كىراف لمعمكـ كالتكنكلكجيا ،عمى
الماستػػر المفتػػكح بعن ػكاف ّ
سبيل التسكية ،طبقا لمجدكؿ أدناه.
الميدان

ىندسة معمارية ،عمراف كميف
المدينة

الشعبة

(...بدكف تغيير)...
تعديف

عمكـ كتكنكلكجيا

(...بدكف تغيير)...

تخصص

(...بدكف تغيير)...

..

تكنكلكجيا األنابيب

ـ

(...بدكف تغيير)...
(...بدكف تغيير)...
(...بدكف تغيير)...

..

(...بدكف تغيير)...
(...بدكف تغيير)...
(...بدكف تغيير)...
(...بدكف تغيير)...
(...بدكف تغيير)...

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

..
..

(...بدكف تغيير)...
(...بدكف تغيير)...

طبيعة

..
..
..
..
..
..
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المـادة  :2يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في السنة األكلى بجامعة كى ارف لمعمكـ كالتكنكلكجيا

السن ػة الجامعية  2018-2017 ،2017-2016ك.2019-2018
بعنكاف كل مف ّ
يخصو
كل فيما
المـادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة كىراف لمعمكـ كالتكنكلكجياّ ،
ّ
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1156مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم عمم النفس بكّميـة العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 ،1989كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 402المؤرخ في  05أفريل  2017الذي ّ
ّ
عمـ النفس بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ النفس بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعيةالمؤرخ في  18ديسمبر .2017
بجامعة تممساف ّ

يـقـــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة أبك
بكر بمقايد-تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة

أبك بكر بمقايد-تممساف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المؤرخ في  05أفريل ، 2017المذككر أعاله،
المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ ّ 402
المادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

73

ممحــق بالقــرار رقم  1156المؤرخ في  11جويمية  ،2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم عمم النفس بكّميـة العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد  -تممسان

الرقم

االسم والمقـب

1

بشالغـ يحي

الصفـة
ّ

صكفي عبد الكىاب

رئيس القسـ

فقيو العيد

أستاذ

مشربط عفيفة

أستاذة

2
3
4
5
6
7
8
9

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

بكغازي الطاىر

أستاذ

سيب عبد الرزاؽ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

جمعي سامية

أستاذ محاضرة قسـ "ب"

مسمـ عبد هللا

أستاذ مساعد قسـ "أ"

عدة الزىراء

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1157مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسـم العموم اإلسالمية بكّميـة العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 ،1989كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 405المؤرخ في  05أفريل  2017الذي ّ
ّ
العمكـ اإلسالمية بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمكـ اإلسالمية بكمية العمكـ اإلنسانيةالمؤرخ في  18ديسمبر .2017
كاالجتماعية بجامعة تممساف ّ

يـقـــــرر

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

المعدؿ كالمت ّمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ اإلسالمية بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية
بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ اإلسالمية بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية
بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المؤرخ في  05أفريل ، 2017المذككر أعاله،
المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ ّ 405
المادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1157المؤرخ في  11جويمية  ،2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم العموم اإلسالمية بكّميـة العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد  -تممسان

الرقم

االسم والمقـب

1

ماحي قندكز

الصفـة
ّ

2

بمحاجي عبد الصمد

رئيس القسـ

3

حاج عيسى دمحم

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

4

بمعمياء دمحم

5

دايـ عبد الحميد

أستاذ محاضر قسـ "أ"

6

لخضر بف ناصر دمحم ميدي

أستاذ محاضر قسـ "ب"

7

بكغفكر لخضر

أستاذ محاضر قسـ "ب"

8
9

باي بف زيد

طيراكي عبد القادر

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1158مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسـم العموم اإلنسانية بكّميـة العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 ،1989كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 404المؤرخ في  05أفريل  2017الذي ّ
ّ
العمكـ اإلنسانية بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمكـ اإلنسانية بكمية العمكـ اإلنسانيةالمؤرخ في  18ديسمبر .2017
كاالجتماعية بجامعة تممساف ّ

يـقـــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ اإلنسانية بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية
بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ اإلنسانية بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية
بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المؤرخ في  05أفريل ، 2017المذككر أعاله،
المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ ّ 404
المادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1158المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم العموم اإلنسانية بكّميـة العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد  -تممسان

الرقم

االسم والمقـب

2

مكنيس بخضرة

1
3
4
5
6
7
8
9

الصفـة
ّ

بكدكمة عبد القادر

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

غكزي مصطفى

أستاذ محاضر قسـ "أ"

دليل دمحم بكزياف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

بمعربي دمحم

أستاذ محاضر قسـ "ب"

عطار أحمد

بف عيسى خيرة
حابل نذير

كزار دمحم

رئيس القسـ

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1159مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم
العموم اإلجتماعية بكّميـة العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 ،1989كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمكـ اإلجتماعية بكمية العمكـ اإلنسانيةالمؤرخ في  18ديسمبر .2017
كاالجتماعية بجامعة تممساف ّ
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ اإلجتماعية بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية
بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ اإلجتماعية بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية
بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحــق بالقــرار رقم  1159المؤرخ في  11جويمية  ،2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم العموم اإلجتماعية بكّميـة العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان
الرقم

االسم والمقـب

الصفـة
ّ

1

بكحسكف العربي

2

بف تامي رضا

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ

3

بف لباد الغالي

أستاذ

4

بشير دمحم

أستاذ

5

مسعكدي أحمد

أستاذ محاضر قسـ "أ"

6

بمبشير دمحم

أستاذ محاضر قسـ "ب"

7

حجاؿ سعكد

أستاذ محاضر قسـ "أ"

8

زازكي مكفق

أستاذ محاضر قسـ "أ"

9

بكعسرية لطفي

أستاذ مساعد قسـ "أ"

10

بركة مصطفى

أستاذ مساعد قسـ "أ"
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قــرار رقم  1160مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم التاريخ بكّميـة العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 ،1989كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 406المؤرخ في  05أفريل  2017الذي ّ
ّ
التاريخ بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التاريخ بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعةالمؤرخ في  18ديسمبر .2017
تممساف ّ

يـقـــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة أبك
بكر بمقايد-تممساف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة أبك
بكر بمقايد-تممساف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المؤرخ في  05أفريل ، 2017المذككر أعاله،
المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ ّ 406
المادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1160المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3

لقسـم التاريخ بكّميـة العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد  -تممسان

االسم والمقـب

مقنكنيف شعيب

حجازي مصطفى
زريكح عبد الحق

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة
ّ

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
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4

اكعامري مصطفى

6

جبمي الطاىر

5
7
8
9

أستاذ

بمكفة جياللي عبد القادر

أستاذ

سي عبد القادر عمر

أستاذ محاضر قسـ "ب"

بككرابيمة الزىراء

أستاذ مساعد قسـ "ب"

بف سعادة رابح

أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1161مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم اآلثار بكّميـة العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 ،1989كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 403المؤرخ في  05أفريل  2017الذي ّ
ّ
اآلثار بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اآلثار بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعةالمؤرخ في  18ديسمبر .2017
تممساف ّ

يـقـــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلثار بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة أبك بكر

بمقايد-تممساف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلثار بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة أبك
بكر بمقايد-تممساف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المؤرخ في  05أفريل ، 2017المذككر أعاله،
المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ ّ 403
المادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحــق بالقــرار رقم  1161المؤرخ في  11جويمية  ،2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

لقسـم اآلثار بكّميـة العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد  -تممسان

االسم والمقـب

الصفـة
ّ

بمجكزي بكعبد هللا

رئيس القسـ

ميتاري فايزة

أستاذ

شرقي الرزقي

بالحاج معركؼ

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
أستاذ

نقادي سيدي دمحم

أستاذ محاضرة قسـ "أ"

براىيمي فايزة

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

بف حمك دمحم

حمزاكي فضيمة

شمحاكي ريمة

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

أستاذة مساعدة قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قــرار رقــم  1162مؤرخ في  11جويمية ّ ،2019
بكّمية العموم اإلنسانية والعموم اإلجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد-تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 ،1989كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية
 كبمكجب القرار رقـ 407المؤرخ في  05أفريل  2017الذي ّ
ّ
العمكـ اإلنسانية كالعمكـ اإلجتماعية بجامعة ابك بكر بمقايد-تممساف.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العمكـ اإلنسانية كالعمكـ اإلجتماعية بجامعة ابكالمؤرخ في  18جانفي .2018
بكر بمقايد-تممساف ّ

يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمكـ اإلنسانية كالعمكـ اإلجتماعية بجامعة ابك
بكر بمقايد-تممساف.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمكـ اإلنسانية كالعمكـ اإلجتماعية بجامعة ابك بكر
بمقايد-تممساف  ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المؤرخ في  05أفريل ، 2017المذككر أعاله،
المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ ّ 407
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير ابك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
ممحـــق بالقــرار رقــم  1162المؤرخ في  11جويمية  2019الذي ّ
لكّمية العموم اإلنسانية والعموم اإلجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

فقيو العيد

باي بكعالـ

مسعكدي أحمد

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ عمـ النفس
ّ
عميد الكمية

بف داكد نصر الديف

نائب العميد مكّمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ

الصكفي عبد الكىاب

رئيس قسـ عمـ النفس

بمجكزي بكعبد هللا

رئيس قسـ عمـ اآلثار

بف تامي رضا

بمحاجي عبد الصمد

مكنيس بخضرة

رئيس قسـ العمكـ اإلجتماعية

رئيس قسـ العمكـ اإلسالمية
رئيس قسـ العمكـ اإلنسانية

10

حجازي مصطفى

رئيس قسـ التاريخ

12

بشالغـ يحي

رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـ النفس

11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

بكحسكف العربي
ماحي قندكز

شرقي الرزقي

رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمكـ اإلجتماعية
رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمكـ اإلسالمية
رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـ اآلثار

بكدكمة عبد القادر

رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمكـ اإلنسانية

حجاؿ سعكد

ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ اإلجتماعية
ّ
ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ اإلجتماعية
ّ

مقنكنيف شعيب
زازكي مكفق

بكغازي الطاىر

حاج عيسى دمحم

بمعمياء دمحم

بف حمك دمحم

يكسفي اماؿ

غكزي مصطفى
دليل دمحم بكزياف

شبكط سعاد يمينة
العايب معمر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيس الّمجنة العممية لقسـ التاريخ

ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ عمـ النفس
ّ
ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ اإلسالمية
ّ

ف األستاذية عف قسـ العمكـ اإلسالمية
ممثل األساتذة ذكي مص ّ
ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ عمـ اآلثار
ّ
ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ عمـ اآلثار
ّ
ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ اإلنسانية
ّ
ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ اإلنسانية
ّ
ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ التاريخ
ّ
ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ التاريخ
ّ
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28

بف زغادي دمحم

30

بف مالؾ رشيد

29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ممثل عف األساتذة المساعديف

بف اشنيك نجية

ممثل عف األساتذة المساعديف

زريكح عبد الحق

مدير مخبر بحث

بشير دمحم

مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث

مزكار بمخضر

مدير مخبر بحث

بمخثير بكمديف

مدير مخبر بحث

عطار أحمد

نقادي سيدي دمحم

مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث

جياللي بمكفة عبد القادر

مدير مخبر بحث

سعيدي دمحم

مدير مخبر بحث

معركؼ بمحاج
دنكف نكرة

مدير مخبر بحث
مسؤكلة المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1163مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم المغة الفرنسية بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 ،1989كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 388المؤرخ في  05أفريل  2017الذي ّ
ّ
المغة الفرنسية بكمية اآلداب كالمغات بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية اآلداب كالمغات بجامعةالمؤرخ في  02جكيمية .2017
تممساف ّ

يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية اآلداب كالمغات بجامعة أبك بكر

بمقايد-تممساف.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية اآلداب كالمغات بجامعة أبك بكر
بمقايد-تممساف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المؤرخ في  05أفريل ، 2017المذككر أعاله،
المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ ّ 388
المادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1163المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم المغة الفرنسية بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد  -تممسان

الرقم

االسم والمقـب

2

بف عمار ربيعة

1
3
4
5
6
7
8
9

براىمي فاطمة

بمكسات بكمديف

الصفـة
ّ

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ

رئيسة القسـ
أستاذ

عمي بف الشريف دمحم زكريا

أستاذ

صاري دمحم لطيفة

أستاذة

بف عيسى عز الديف

أستاذ مساعد قسـ "أ"

زركقي صميحة
عباسي اماؿ
العرابي ىناء

أستاذة
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1164مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم المغة اإلنجميزية بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 ،1989كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 396المؤرخ في  05أفريل  2017الذي ّ
ّ
المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب كالمغات بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب كالمغات بجامعةالمؤرخ في  03جكيمية .2017
تممساف ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب كالمغات بجامعة أبك بكر

بمقايد-تممساف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب كالمغات بجامعة أبك بكر
بمقايد-تممساف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المؤرخ في  05أفريل ، 2017المذككر أعاله،
المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ ّ 396
المادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1164المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

لقسـم المغة اإلنجميزية بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

االسم والمقـب

حمزاكي حفيظة

الصفـة
ّ

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

باسك عبد الرحمف

رئيس القسـ

سرير الياـ

أستاذ

دراقي زكبير

أستاذ

دنداف زكبير

أستاذ

مياجر نكر الديف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

صاري زكليخة شعباف

أستاذ مساعد قسـ "أ"

بربار سعاد

منقكشي مريـ

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1165مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم الفنون بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 ،1989كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 395المؤرخ في  05أفريل  2017الذي ّ
ّ
الفنكف بكمية اآلداب كالمغات بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفنكف بكمية اآلداب كالمغات بجامعة تممسافالمؤرخ في  04جكيمية .2017
ّ

يـقـــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفنكف بكمية اآلداب كالمغات بجامعة أبك بكر بمقايد-
تممساف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفنكف بكمية اآلداب كالمغات بجامعة أبك بكر بمقايد-
تممساف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المؤرخ في  05أفريل  ،2017المذككر أعاله،
المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ ّ 395
المادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1165المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم الفنون بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

بمباشير عبد الرزاؽ
سكالمي الحبيب
خالدي دمحم
حبيب بف مالؾ
ساسي عبد الحفيع
بكلنكار مصطفى
بف أباجي ليمى

الصفـة
ّ

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1166مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم المغة واألدب العربي بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 ،1989كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 389المؤرخ في  05أفريل  2017الذي ّ
ّ
المغة كاألدب العربي بكمية اآلداب كالمغات بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة كاألدب العربي بكمية اآلداب كالمغاتالمؤرخ في  04جكيمية .2017
بجامعة تممساف ّ

يـقـــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة كاألدب العربي بكمية اآلداب كالمغات بجامعة أبك
بكر بمقايد-تممساف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة كاألدب العربي بكمية اآلداب كالمغات بجامعة أبك
بكر بمقايد-تممساف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المؤرخ في  05أفريل ، 2017المذككر أعاله،
المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ ّ 389
المادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحــق بالقــرار رقم  1166المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم المغة واألدب العربي بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

العربي لخضر
ممياني دمحم
خالدي ىشاـ
فارسي عبد الرحمف
بكعمي ناصر
سفير بدرية
بف جماعي أمينة
سالمي محفكظ
بف مداح شمسية

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة
ّ

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ

أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ

محاضر قسـ "ب"
محاضر قسـ "أ"
مساعد قسـ "أ"
مساعد قسـ "أ"
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قــرار رقــم  1167مؤرخ في  11جويمية ّ ،2019
بكّمية اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق أ ّكؿ غشت سنةالمتمـ.
 ،1989كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية
 كبمكجب القرار رقـ 394المؤرخ في  05أفريل  2017الذي ّ
ّ
اآلداب كالمغات بجامعة ابك بكر بمقايد-تممساف.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اآلداب كالمغات بجامعة ابك بكر بمقايد-تممسافالمؤرخ في  11جكيمية .2019
ّ

يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب كالمغات بجامعة ابك بكر بمقايد-تممساف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب كالمغات بجامعة ابك بكر بمقايد-تممساف ،
كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المؤرخ في  05أفريل ، 2017المذككر أعاله،
المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ ّ 394
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير ابك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
ممحـــق بالقــرار رقــم  1167المؤرخ في  11جويمية 2019الذي ّ
لكّمية اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

الرقم االسم والمقـب
1
2
3

زمري دمحم
كركـ بكمديف
بف عزة عبد القادر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغة كاألدب العربي
ّ
عميد الكمية
نائب العميد مكّمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة
النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

87

4

حجكي غكتي
ممياني دمحم
سكالمي حبيب

8

بف عمار ربيعة
العربي لخضر
بمبشير عبد الرزاؽ
حمزاكي حفيظة
براىمي فاطمة
عبد الكريـ لطفي
بف مصطفى نكاؿ
فريد داكدي
خكاني زىرة

5
6
7
9

10
11
12
13
14
15
16

باسك عبد الرحمف

 17بكزار حبيبة

التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ المغة كاألدب العربي
رئيس قسـ الفنكف
رئيس قسـ المغة اإلنجميزية

رئيسة قسـ المغة الفرنسية
رئيس الّمجنة العممية لقسـ المغة كاألدب العربي
رئيس الّمجنة العممية لقسـ الفنكف
رئيسة الّمجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية
رئيسة الّمجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية
ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغة كاألدب العربي
ّ
ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغة اإلنجميزية
ّ
ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغة اإلنجميزية
ّ
مصف األستاذية عف قسـ الفنكف
ممثل األساتذة ذكي
ّ
مصف األستاذية عف قسـ الفنكف
ممثل األساتذة ذكي
ّ

 18زركقي صميحة

ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغة الفرنسية
ّ
ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغة الفرنسية
ّ

 22بف يمينة شريفة

مسؤكلة المكتبة

 19عباسي اماؿ

 20بف عيسى عز الديف ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
 21مكي عبد الكريـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعدل القرار رقم  393المؤرخ في  05أفريل 2017
قــرار رقم  1168مؤرخ في  11جويمية ّ ،2019
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
ّ
بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019

المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 ،1989كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسييرالمؤرخ في  18فيفري .2019
بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ّ

يـقـــــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمكـ االقتصادية
كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة
أبك بكر بمقايد-تممساف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

المحدد
يعدل القرار رقم  393المؤرخ في  05أفريل 2017
ّ
ممحـــق بالقـــرار رقم  1168المؤرخ في  11جويمية  2019الذي ّ
لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أبو بكر بمقايد –تممسان

الرقم االسم والمقـب
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

بكثمجة عبد الناصر
بف بكزياف دمحم
بطاىر سمير
غناني عبد المطيف
حكالف رحيمة
مناد عمي
عباس عبد الحفيع
مميكي سمير بياء الديف
يحي بركيقات عبد الكريـ
جناس مصطفى
بف منصكر عبد هللا
فتاف الطيب
عياد سيدي دمحم
فركاني بمقاسـ
أحمد بمباشير
براشد كفاء
بندي عبد هللا عبد السالـ
بف بكزياف دمحم
بف حبيب عبد الرزاؽ
بممقدـ مصطفى
بكنكة شعيب
باركة زيف
طكيل احمد
بريكسي رقيق رشيد
بف يشك فتحي
بف عزة ىناء
كبير عبد الغني

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ االقتصادية
ّ
عميد الكمية
نائب العميد مكّمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ العمكـ االقتصادية
رئيس قسـ عمكـ التسيير
رئيس قسـ العمكـ التجارية
رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمكـ التجارية
رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمكـ االقتصادية
رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمكـ التسيير
ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ التجارية
ّ
ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ التجارية
ّ
ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ االقتصادية
ّ
ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ عمكـ التسيير
ّ
ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ عمكـ التسيير
ّ
ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ عمكـ التسيير
ّ
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
ممثل عف األساتذة المساعديف
ممثل عف األساتذة المساعديف
ممثل عف األساتذة المساعديف
مسؤكؿ المكتبة
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قــرار رقم  1169مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم الصيدلة بكّميـة الطب بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة ،1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 381المؤرخ في  05أفريل  2017الذي ّ
ّ
الصيدلة لكّمية الطب بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.
المؤرخ في
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الصيدلة بكّميػة الطب بجامعة تممسافّ
 07فيفري .2019

يـقـــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكّميػة الطب بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة لقسـ العممية الصيدلة بكّميػة الطب بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف،

كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المؤرخ في  05أفريل ، 2017المذككر اعاله،
المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ ّ 381
المادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

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

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1169المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم الصيدلة بكّميـة الطـّب بجامعة أبو بكر بمقايد  -تممسان
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

بف يكسف دمحم
ابك الرجاؿ نسريف
مراد بكدية بف منصكر نادية
طاكلي عالؿ منصكرية كاتيا
عدة فاطمة
حسايف سارة
بف يحي جميمة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة
ّ

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ
أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ"
أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ"
أستاذ مساعد استشفائي جامعي
أستاذ مساعد استشفائي جامعي
أستاذ مساعد استشفائي جامعي
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قــرار رقم  1170مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم طب األسنانن بكّميـة الطب بجامعة أبو بكر بمقايد  -تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 ،1989كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف ،الم ّ
عدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 382المؤرخ في  05أفريل  2017الذي ّ
ّ
طب األسناف لكّمية الطب بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.
المؤرخ
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ طب األسناف بكّميػة الطب بجامعة تممسافّ
في  07فيفري .2019

يـقـــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ طب األسناف بكمّيػة الطب بجامعة أبك بكر بمقايد-
تممساف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة لقسـ طب األسناف بكّميػة الطب بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف،
كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المؤرخ في  05أفريل ، 2017المذككر اعاله،
المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ ّ 382
المادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحــق بالقــرار رقم  1170المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسـم طب األسنان بكّميـة الطـّب بجامعة أبو بكر بمقايد  -تممسان
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
ّ
1

خميل قمكش نياؿ

أستاذة ،رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ

3

حناكي خميل لطيفة

أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ"

2

اكذغيري فؤاد

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيس القسـ
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4

بكجالؿ يحي

6

قندكز جماؿ

5
7

أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ"

بف سعيدي سفياف

أستاذ مساعد استشفائي جامعي

عزكني ايماف

أستاذ مساعد استشفائي جامعي

أستاذ مساعد استشفائي جامعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قــرار رقــم  1171مؤرخ في  11جويمية ّ ،2019
بكّمية الطب بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 ،1989كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية
 كبمكجب القرار رقـ 380المؤرخ في  05أفريل  2017الذي ّ
ّ
الطب بجامعة ابك بكر بمقايد-تممساف.
المؤرخ
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الطب بجامعة ابك بكر بمقايد-تممسافّ
في  07فيفري .2019

يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة ابك بكر بمقايد-تممساف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة ابك بكر بمقايد-تممساف  ،كفقا لمجدكؿ
الممحق بيذا القرار.

المؤرخ في  05أفريل  ،2017المذككر أعاله،
المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ ّ 380
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير ابك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
ممحـــق بالقــرار رقــم  1171المؤرخ في  11جويمية  2019الذي ّ
لكّمية الطب بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

صاري الحكتي ركضة جميمة

بربار نسيب كحيد الديف
أبي عياد دمحم شكيب

الصفـة

رئيسة المجمس العممي لمكمية ،ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الطب
ّ
عميد الكمية

سماحي دمحم شمس الديف

نائب العميد مكّمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ

خميل نكر اليدى

رئيسة قسـ الطب

خميل قمكش نياؿ

رئيسة الّمجنة العممية لقسـ طب األسناف

أكذغيري فؤاد

أبك رجاؿ نسريف

بمعربي بكمديف

 10بف يكسف دمحم

 11بريكسي رقيق تركية أمينة
 12برصالي دمحم نبيل

 13دالي يحي مصطفى كماؿ
 14غماري سيدي دمحم

رئيس قسـ طب األسناف
رئيسة قسـ الصيدلة

رئيس الّمجنة العممية لقسـ الطب

رئيس الّمجنة العممية لقسـ الصيدلة
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الطب
ّ

مثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الصيدلة
ّ
مثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الصيدلة
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف

 15عبد الصمد المزكار شيرزاد

ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث

 18بغدادلي سقاؿ سميرة

مديرة مخبر بحث

 16بف قمفاط مختار
 17مقني قكاؿ

 19ميديد أحمد

مدير مخبر بحث

مسؤكؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قــرار رقــم  1172مؤرخ في  11جويمية ّ ،2019
بكّمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
سنة 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 ،1989كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية
 كبمكجب القرار رقـ 384المؤرخ في  05أفريل  2017الذي ّ
ّ
الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة ابك بكر بمقايد-تممساف.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة ابك بكرالمؤرخ في  15ك 17أفريل .2019
بمقايد-تممساف ّ

يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة ابك بكر بمقايد-

تممساف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة ابك بكر بمقايد-
تممساف  ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المؤرخ في  05أفريل ، 2017المذككر أعاله،
المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ ّ 384
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير ابك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
ممحـــق بالقــرار رقــم  1172المؤرخ في  11جويمية  2019الذي ّ
لكّمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

الرقم االسم والمقـب

الصفـة

2

بف عمي بف سيمة ثاني

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ القانكف الخاص
ّ
عميد الكمية

3

يزيد دالؿ

4

زيف العابديف بمماحي

نائب العميد مكّمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة

1

دمحم رايس

5

بكمديف كتكف

6

عبد الصمد حكالف

7

فتحي اكىيب

8

بمقاسـ دايـ

9

مراد بسعيد

 10بكمديف طاشمة
 11غزالف فميج

 12نجية عراب ثاني
 13ىكاري ميكالي

 14دمحم سمير عياد

التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ القانكف العاـ
رئيس قسـ القانكف الخاص
رئيس قسـ العمكـ السياسية

رئيس قسـ العممية لقسـ القانكف العاـ

رئيس الّمجنة العممية لقسـ القانكف الخاص

رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمكـ السياسية

ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ القانكف العاـ
ّ
ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ القانكف العاـ
ّ

ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ القانكف الخاص
ّ
ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ السياسية
ّ

 16حسيف عبد القادر

ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ السياسية
ّ
ممثل عف األساتذة المساعديف

 17عبد الرزاؽ مكسكني

ممثل عف األساتذة المساعديف

 15بف عمر عكاج

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 18مراد بدراف

مدير مخبر بحث

 19معزكزة زركاؿ

مدير مخبر بحث

 20جماؿ بف عصماف

مدير مخبر بحث

 21جياللي تشكار

مدير مخبر بحث

 22قادة شييدة

مدير مخبر بحث

 23دركيش سميماني

مسؤكؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1173مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم العموم السياسية بكّميـة الحقوق والعموم السياسية بجامعة أبو بكر بمقايد –تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 ،1989كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 385المؤرخ في  05أفريل  2017الذي ّ
ّ
الحقكؽ بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقكؽ بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعةتممساف المؤّرخ في  14أفريل .2019

يـقـــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقكؽ بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة أبك بكر

بمقايد-تممساف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقكؽ بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة أبك
بكر بمقايد-تممساف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المؤرخ في  05أفريل ، 2017المذككر أعاله،
المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ ّ 385
المادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحــق بالقــرار رقم  1173المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم السياسية بكّميـة الحقوق والعموم السياسية بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

الرقم

االسم والمقـب

1

بكمديف طاشمة

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

3

نادية كاري

أستاذ محاضر قسـ "أ"

4

بف عمر عكاج

أستاذ محاضر قسـ "أ"

5

دمحم سمير عياد

أستاذ محاضر قسـ "أ"

6

دمحم قناد

لطفي محصر

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"

8

عائشة قادة بف عبد هللا

أستاذ مساعد قسـ "أ"

9

حسيف عبد القادر

أستاذ مساعد قسـ "أ"

2

7

فتحي اكىيب

الصفـة
ّ

رئيس القسـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1174مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم القانون الخاص بكّميـة الحقوق والعموم السياسية بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 ،1989كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 386المؤرخ في  05أفريل  2017الذي ّ
ّ
القانكف الخاص بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ القانكف الخاص بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسيةالمؤرخ في  14أفريل .2019
بجامعة تممساف ّ

يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانكف الخاص بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة

أبك بكر بمقايد-تممساف.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانكف الخاص بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية
بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المؤرخ في  05أفريل ، 2017المذككر أعاله،
المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ ّ 386
المادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1174المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم القانون الخاص بكّميـة الحقوق والعموم السياسية بجامعة أبو بكر بمقايد  -تممسان

الرقم االسم والمقـب
1
2
3
4
5
6
7
8
9

مراد بسعيد

الصفـة
ّ

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

عبد الصمد حكالف

رئيس القسـ

حميمة حكالف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أرقية أحمد داكد

أستاذ محاضر قسـ "أ"

ىكاري ميكالي

أستاذ محاضر قسـ "أ"

ديش مكسى

أستاذ محاضر قسـ "ب"

سمية كماؿ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

عبد الرزاؽ مكسكني

أستاذ مساعد قسـ "أ"

سيدي دمحم حيمي

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1175مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم القانون العام بكّميـة الحقوق والعموم السياسية بجامعة أبو بكر بمقايد  -تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 ،1989كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 387المؤرخ في  05أفريل  2017الذي ّ
ّ
القانكف العاـ بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ القانكف العاـ بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسيةالمؤرخ في  14أفريل .2019
بجامعة تممساف ّ

يـقـــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانكف العاـ بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة أبك

بكر بمقايد-تممساف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانكف العاـ بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة
أبك بكر بمقايد-تممساف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المؤرخ في  05أفريل  ،2017المذككر أعاله،
المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ ّ 387
المادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1175المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم القانون العام بكّميـة الحقوق والعموم السياسية بجامعة أبو بكر بمقايد  -تممسان

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة
ّ

2

بكمديف كتكف

رئيس القسـ

بف يكنس قطاية

أستاذ

1
3
4
5
6
7
8
9

بمقاسـ دايـ

مراد بدراف

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

أستاذ

عبد الرحمف عزاكي

أستاذ

نجية عراب ثاني

أستاذ محاضر قسـ "أ"

لخضر بقدكر

أستاذ مساعد قسـ "أ"

غزالف فميج

بكمديف جالؿ

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1176مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة أبو بكر بمقايد  -تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة ،1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  401المؤرخ في  05أفريل  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكميةعمكـ الطبيعة كالحياة كعمكـ األرض كالككف بجامعة أبك بكر بمقايد – تممساف.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية عمكـ الطبيعة كالحياة كعمكـ األرض كالككفالمؤرخ في  12جكاف .2019
بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ّ

يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عمكـ الطبيعة كالحياة كعمكـ األرض كالككف
بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عمكـ الطبيعة كالحياة كعمكـ األرض كالككف بجامعة
أبك بكر بمقايد-تممساف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3تمغى أحكاـ القرار رقـ  401المؤرخ في  05أفريل  ،2017المذككر أعاله.

المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحـــق بالقـــرار رقم  1176المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
الرقم االسم والمقـب

لكّميـة عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة أبو بكر بمقايد  -تممسان
الصفـة

1

حسيبة سطمبكلي

3

العربي بميعقكبي

رئيسة المجمس العممي لمكّمية ممثّمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اإليككلكجيا كالبيئة
ّ
عميد الكّمية

رشيد عزي

نائب العميد المكّمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة

شييد الحسيف بف عمار

نائبة العميد المكّمفة بما بعد التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
رئيس قسـ البيكلكجيا

دريس حدكش

رئيس قسـ الثركة الغابية

2
4
5
6
7
8
9

نسيمة مختاري

فيصل حساني

نكر الديف بف يكب
حكيـ حبيب

 10سمير بشير سييل قكار
 11امينة دمرجي

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيس قسـ اإليككلكجيا كالبيئة
رئيس قسـ الفالحة

رئيس قسـ عمكـ األرض كالككف

رئيس المجنة العممية لقسـ البيكلكجيا

رئيسة المجنة العممية لقسـ اإليككلكجيا كالبيئة
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 12طارؽ بشير بكىراكة

رئيس المجنة العممية لقسـ الثركة الغابية

 14عباس ماركؾ

رئيس المجنة العممية لقسـ عمكـ األرض كالككف

 18لطيفة قزكلي بمحسيف

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الثركة الغابية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الثركة الغابية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الفالحة
ّ

 13أحمد الحيتكـ

رئيس المجنة العممية لقسـ الفالحة

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ البيكلكجيا
 15زىية بكشريط عثماني
ّ
 16فاطمة الكىراء بابا أحمد رحمكف ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ البيكلكجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اإليككلكجيا كالبيئة
 17رضا عبكرة
ّ
 19بمخير دحاف

 20سيدي دمحم عمراني

 21بياء الديف غزالكي
 22دمحم عداسي

 23سامية بكزيد

 24لطيفة مجاىري

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الفالحة
ّ
مصف األستاذية عف قسـ عمكـ األرض كالككف
ممثّل األساتذة ذكي
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف

 25حفيظة حسايف تريكي حسايف

ممثّل عف األساتذة المساعديف
مديرة مخبر بحث

 27مراد عريبي

مدير مخبر بحث

 26حفيظة مرزكؽ

 28فكزية عتيق بكارة

 29عبد الصمد مرزكؽ

مديرة مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث

 30كريمة عبدالكي حسايف

مدير مخبر بحث

 32دمحم نجيب رحمكف

مدير مخبر بحث

 31مصطفى بف صالح
 33دمحم بريشي

مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1177مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم
عموم األرض والكون بكّميـة عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019

المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 ،1989كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  398المؤرخ في  05أفريل  2017الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـعمكـ األرض كالككف بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة كعمكـ األرض كالككف بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمكـ األرض كالككف بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياةالمؤرخ في  17أفريل .2019
كعمكـ األرض كالككف بجامعة تممساف ّ

يـقـــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمكـ األرض كالككف بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة كعمكـ
األرض كالككف بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمكـ األرض كالككف بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة
كعمكـ األرض كالككف بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ  398المؤرخ في  05أفريل ،2017المذككر أعاله،

المادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1177المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قسـم عموم األرض والكون بكّميـة عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

2

حبيب حكيـ

رئيس القسـ

1
3
4
5
6
7
8

مركؾ عباس

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

بف صالح مصطفى

أستاذ

عداسي دمحم

أستاذ محاضر قسـ "أ"

غالي نصيرة

أستاذة

بكجمعة قطاية صابريف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

بف صفية قمر الديف

أستاذ مساعد قسـ "أ"

بف عدلة مصطفى

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1178مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم
اإليكولوجيا والبيئة بكّميـة عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436المكافق  14مايك سنة 2015

المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 ،1989كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  399المؤرخ في  05أفريل  2017الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـاإليككلكجيا كالبيئة بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة كعمكـ األرض كالككف بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإليككلكجيا كالبيئة بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياةالمؤرخ في  17أفريل .2019
كعمكـ األرض كالككف بجامعة تممساف ّ

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإليككلكجيا كالبيئة بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة كعمكـ

األرض كالككف بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإليككلكجيا كالبيئة بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة كعمكـ
األرض كالككف بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ  399المؤرخ في  05أفريل ،2017المذككر أعاله،

المادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحــق بالقــرار رقم  1178المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم اإليكولوجيا والبيئة بكّميـة عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

دمرجي امينة

أستاذة،رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ

3

مرزكؽ عبد الصمد

2
4
5
6
7
8
9

رئيس القسـ

خميل دمحم أنكر

أستاذ

العزكني حمادي عبد الرحمف

أستاذ

عبكرة رضا

أستاذ محاضر قسـ "أ"

سطمبكلي حسيبة

أستاذ

بكشيخي تاني زىير

أستاذ محاضر قسـ "أ"

بككمي احمد سفياف

أستاذ مساعد قسـ "أ"

بتيكي رضا عمي

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

102

قــرار رقم  1179مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم البيولوجيا بكّميـة عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019

المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة ،1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  400المؤرخ في  05أفريل  2017الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالبيكلكجيا بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة كعمكـ األرض كالككف بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيكلكجيا بكمّيػة عمكـ الطبيعة كالحياة كعمكـالمؤرخ في  16أفريل .2019
األرض كالككف بجامعة تممساف ّ

يـقـــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيكلكجيا بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة كعمكـ األرض
كالككف بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيكلكجيا بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة كعمكـ األرض
كالككف بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ  400المؤرخ في  05أفريل ،2017المذككر أعاله،

المادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

ممحــق بالقــرار رقم  1179المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم البيولوجيا بكّميـة عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة أبو بكر بمقايد--تممسان
الرقم
1
2
3

االسم والمقـب

سمير بشير سييل قكار

شييد الحسيف بف عمار

فاطمة الزىراء بابا أحمد رحمكف

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ

أستاذة

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

103

4

حفيظة حسايف تيركي حسايف

أستاذة

6

العربي بميعقكبي

أستاذ محاضر قسـ "أ"

5
7
8

مريـ ساكر

شييناز تريكي
دنيا مزكار

أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  15ديسمبر 2016
عدل القرار رقم 1766
قــرار رقم  1180مؤرخ في  11جويمية  ،2019ي ّ
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمدرسة الدراسات العميا التجارية
ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  223-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429المكافق  14يكليك 2008المتضمف تحكيل المعيد الكطني لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  330-09المؤرخ في  23شكاؿ عاـ  1430المكافق  12أكتكبر 2009المتضمف تغيير تسمية المدرسة الكطنية العميا لمتجارة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ  1434المكافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437المكافق  14يكنيك سنة 2016الذي يحدد القانكف األساسي النمكذجي لممدرسة العميا.

 كبمكجب القرار رقـ  1766المؤرخ في  15ديسمبر  2016الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العمميالمعدؿ.
لمدرسة الدراسات العميا التجارية،
ّ

 -كبناء عمى إرساؿ مدير مدرسة الدراسات العميا التجارية رقـ  881المؤرخ في  25جكاف .2019

يـقـــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمدرسة الدراسات العميا
التجارية.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمدرسة الدراسات العميا التجارية ،كفقا لمجدكؿ الممحق
بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير مدرسة الدراسات العميا التجارية ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المؤرخ في  15ديسمبر 2016
يعدل القرار رقم 1766
ممحق بالقرار رقم  1180المؤرخ في  11جويمية  2019الذي ّ
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمدرسة الدراسات العميا التجارية
ّ
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

االسم والمقـب

غيدكش فكزي
لعكج كردية

سعيداني أماؿ

بف يخمف فايزة

الصفـة

مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة

مديرة مساعدة م ّكمفة بالتعميـ كالشيادات كالتككيف المتكاصل
رئيسة قسـ التسكيق
الدكلية
رئيسة قسـ الشؤكف ّ

حداد فاطمة الزىرة

رئيسة قسـ العمكـ التجارية

شنكفي نكر الديف

رئيس المجنة العممية لقسـ إدارة األعماؿ

قاسمي أماؿ
عمكات فريد

قريف ليندة

شعباني سماعيف

سكاؾ أرزقي
بقيكة فاركؽ

جمعة حسيبة

رئيسة قسـ التككيف التحضيري

رئيس المجنة العممية لقسـ التسكيق
رئيسة المجنة العممية لقسـ الشؤكف الدكلية

أستاذ
أستاذ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

مديرة مخبر بحث

قشطكلي كداد الياـ

مديرة مخبر بحث

أمقراف عبد العزيز

أستاذ بجامعة مكلكد معمري -تيزي كزك

بكسكسك رابح

بمقاسـ ناصر عز الديف

جاركت مميكة

أستاذ مشارؾ

أستاذ بالمدرسة الكطنية العميا لإلحصاء كاالقتصاد التطبيقي

مسؤكلة المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1181مؤرخ في  11جويمية  ،2019يعدل القــرار رقم  734المؤرخ في  09أوت  2018المحدد لمقائمة
االسمية ألعضـاء المجمس العممي لمعيد العموم اإلنسانية واالجتماعية بالمركز الجامعي نور البشير -البيـــض

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي  204-10المؤرخ في  30رمضاف عاـ  1431المكافق  9سبتمبر سنة 2010المتمـ.
كالمتضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بالمركز الجامعيالمؤرخ في  26فيفري .2019
نكر البشير -البيض ّ

يـقـــــرر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمكـ اإلنسانية
كاالجتماعية بالمركز الجامعي نكر البشير -البي ػػض.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بالمركز الجامعي نكر
البشير -البي ػػض ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المركز الجامعي نكر البشير-البي ػػض ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق بالقرار رقم  1181المؤرخ في  11جويمية  ،2019الذي يعدل القــرار رقم  734المؤرخ في  09أوت 2018

المحدد لمقائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لمعيد العموم اإلنسانية واالجتماعية بالمركز الجامعي نور البشير -البيـــض

الرقم
1

االسم والمقـب

الصفـة

خكيمدي اليكاري

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجمس العممي لممعيد

التدرج كالمسائل المرتبطة بالطمبة
مدير مساعد مكّمف بالدراسات في ّ
رئيس قسـ العمكـ اإلنسانية

2

رحماني ليمى

3

مسعدي الطيب

4

كعبكش أحمد

رئيس قسـ العمكـ االجتماعية

5

أقزكح سميـ

رئيس قسـ عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية

6

خمكفي بغداد

أستاذ محاضر قسـ "أ"

7

بف الديف كماؿ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

8

خكيمدي اليكاري

أستاذ محاضر قسـ "أ"

9

بكمكس فريدة

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

10

بف صافي حبيب

أستاذ مساعد قسـ "أ"

11
12

أستاذ مساعد قسـ "أ"

داكدي األعرج

ميداكي الديف

أستاذ مساعد قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعدل القرار رقم  306المؤرخ في  04أفريل 2018
قــرار رقم  1182مؤرخ في  11جويمية ّ ،2019
المحدد لمقائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لمعيد العموم القانونية واإلدارية بالمركز الجامعي
ّ
أحمد بن يحي الونشريسي -تيسمسيمت

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  203-08المؤرخ في  6رجب عاـ  1429المكافق  9يكليك سنة 2008المتمـ.
كالمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيسمسيمتّ ،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العمكـ القانكنية كاإلدارية بالمركز الجامعيالمؤرخ في  15نكفمبر .2018
أحمد بف يحي الكنشريسي -تيسمسيمت ّ

يـقـــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمكـ القانكنية كاإلدارية
بالمركز الجامعي أحمد بف يحي الكنشريسي -تيسمسيمت.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمكـ القانكنية كاإلدارية بالمركز الجامعي أحمد بف
يحي الكنشريسي -تيسمسيمت ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المركز الجامعي أحمد بف يحي الكنشريسي-
تيسمسيمت ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث

العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحدد لمقائمة
يعدل القرار رقم  306المؤرخ في  04أفريل 2018
ّ
ممحق بالقرار رقم  1182المؤرخ في  11جويمية  2019الذي ّ
االسمية ألعضـاء المجمس العممي لمعيد العموم القانونية واإلدارية بالمركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي -تيسمسيمت
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

االسم والمقـب

الصفـة

باية عبد القادر

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجمس العممي لممعيد

نش حمزة

مدير مساعد مكمف بالدراسات في التدرج

غربي دمحم

مدير المعيد

عالؽ عبد القادر

مدير مساعد مكّمف بما بعد التدرج كالبحث العممي
رئيس قسـ القانكف العاـ

بكراس دمحم
زرقيف عبد القادر

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"

زعيتر دمحم
بكشماخ أسامة

شعشكع قكيدر
مرسي مشري
ركشك خالد

لعركسي أحمد
مبخكتة أحمد

جطي خيرة
مسيكة دمحم الصغير

ربحي ادمحم
بتة الطيب
غانس دمحم
عتك رشيد

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيس قسـ العمكـ السياسية

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

107

قــرار رقم  1184مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكّمية اآلداب والّمغـات بجامعة دمحم لمين دباغين -سطيف2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسير
ّ
2003الذي ّ
ىا،المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  404 -11المؤرخ في 3محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة 2011كالمتضمف إنشاء جامعة سطيف.2

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية اآلداب كالّمغات بجامعة دمحم لميف دباغيف-المؤرخ في  22ماي .2019
سطيف ّ 2

يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف 43ك44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب كالّمغات بجامعة دمحم لميف دباغيف-

سطيف.2

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب كالّمغات بجامعة دمحم لميف دباغيف-
سطيف ،2كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة دمحم لميف دباغيف -سطيف ،2كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحـــق بالقـــرار رقم  1184المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
الرقم االسم والمقـب

لكّمية اآلداب والّمغات بجامعة دمحم لمين دباغين -سطيف2

الصفـة

1

ز اررقة كحمكش فتيحة

3

بكجاجة دمحم

رئيسة المجمس العممي لمكّمية ،ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغة كاألدب العربي
ّ
عميد الكّمية

عيزؿ ـ مرزؽ ىداية

نائب العميد مكمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة

حامدي بك رياحي زىية

رئيسة قسـ المغة كاألدب الفرنسي
رئيس قسـ المغة كاألدب االنجميزي

2
4
5
6
7

زراؿ صالح الديف

لعيادي عبد العزيز
غرزكلي إخالص

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

نائب العميد مكمف بما بعد التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية

رئيس قسـ المغة كاألدب العربي
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8
9

كسطاني يكسف

خرة نكاؿ

 10عيادي مباركي زىية

 11محجكبي ـ بالي عقيمة
 12رقاد مالكي فكزية
 13عبادلية نسيمة
 14كسكاس السعيد

 15أيت عيسى مكلكد
 16بكمنجل عبد المالؾ
 17بكادي دمحم
 18دعيش خير الديف
 19بارة عبد الغاني
 20يحيى عبد السالـ
 21بعيبف راضية
 22بف أمنية ىشاـ
 23غرزكلي عمر

رئيس المجنة العممية لقسـ المغة كاألدب العربي

رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة ك األدب الفرنسي
رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة كاألدب االنجميزي
ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغة كاألدب العربي
ّ
ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغة كاألدب الفرنسي
ّ
ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغة كاألدب الفرنسي
ّ

مصف األستاذية عف قسـ المغة كاألدب االنجميزي
ممثّل األساتذة ذكي
ّ
مصف األستاذية عف قسـ المغة كاألدب االنجميزي
ممثّل األساتذة ذكي
ّ
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث

ممثمة األساتذة المساعديف
ممثل األساتذة المساعديف

مسؤكؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1185مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الّمغـة األدب الفرنسي بكّمية اآلداب والّمغات بجامعة دمحم لمين دباغين -سطيف2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  404-11المؤرخ في  03محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة 2011كالمتضمف إنشاء جامعة سطيف.2

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة كاألدب الفرنسي بكّمية اآلداب كالّمغاتالمؤرخ في  22ماي .2019
بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطيف ّ 2

يـقـــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة كاألدب الفرنسي بكّمية اآلداب كالّمغات بجامعة دمحم

لميف دباغيف -سطيف،2
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة كاألدب الفرنسي بكّمية اآلداب كالّمغات بجامعة
دمحم لميف دباغيف -سطيف  ،2كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة دمحم لميف دباغيف -سطيف  ، 2كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1185المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

لقسم المغة واألدب الفرنسي بكّمية اآلداب والّمغات بجامعة دمحم لمين دباغين -سطيف2

االسم والمقـب

خرة نكاؿ

الصفـة

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ

حامدي ـ برياحي زىية

رئيسة القسـ

رقاد ـ .مالكي فكزية

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

بعيبف راضية

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

بكجاجة دمحم
ساليـ العيد

لياللي سمير

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1186مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الّمغـة واألدب العربـي بكّمية اآلداب والّمغات بجامعةدمحم لمين دباغين -سطيف2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
الذييحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
2003
ّ
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  404-11المؤرخ في  03محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة 2011كالمتضمف إنشاء جامعة سطيف.2

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الّمغػة كاألدب العربػي بكّمية اآلداب كالّمغاتالمؤرخ في  22ماي .2019
بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطيفّ 2

يـقـــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة كاألدب العربػي بكّمية اآلداب كالّمغات بجامعة دمحم

لميف دباغيف -سطيف.2

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة كاألدب العربػي بكّمية اآلداب كالّمغات بجامعة
دمحم لميف دباغيف -سطيف ،2كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة دمحم لميف دباغيف -سطيف ،2كل فيما
يخصو،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1186المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

لقسم الّمغـة واألدب العربـي بكّمية اآلداب والّمغات بجامعة دمحم لمين دباغين -سطيف2

االسم والمقـب

كسطاني يكسف

الصفـة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

لعيادي عبد العزيز

رئيس القسـ

دعيش خير الديف

أستاذ

بارة عبد الغاني

أستاذ

قكالي ـ بف عائشة ليمى

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

داكدي ـ بكختالة كنيسة

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

بمكصيف كماؿ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

العياضي أحمد

مبرؾ مكسى

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1187مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم الّمغـة واألدب االنجميـزي بكّمية اآلداب والّمغـات بجامعة دمحم لمين دباغين  -سطيف2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  404-11المؤرخ في  03محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة 2011كالمتضمف إنشاء جامعة سطيف.2

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الّمغػة كاألدب االنجميزي بكّمية اآلداب كالّمغاتالمؤرخ في  22ماي .2019
بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطيفّ 2
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يـقـــــرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة كاألدب االنجميزي بكّمية اآلداب كالّمغات بجامعة دمحم

لميف دباغيف -سطيف .2

المادة  :02تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة كاألدب االنجميزي بكّمية اآلداب كالّمغات
بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطيف  ،2كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :03يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة دمحم لميف دباغيف -سطيف  ،2كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحــق بالقــرار رقم  1187المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الّمغـة واألدب االنجميزي بكّمية اآلداب والّمغات بجامعة دمحم لمين دباغين  -سطيف2

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

الصفـة

عيادي (ـ) مباركي زىية

أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ

كسكاس السعيد

أستاذ

غرزكلي إخالص

رئيس القسـ

أيت عيسى مكلكد

أستاذ محاضر قسـ "أ"

تباني حمزة

أستاذ مساعد قسـ "أ"

حداكي سمية

كعبش الغالية

أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1188مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكّميـة الحقـوق والعمـوم السياسيـة بجامعة دمحم لمين دباغين -سطيف2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  404-11المؤرخ في  3عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة  2011كالمتضمفإنشاء جامعة سطيف.2

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة دمحم لميفالمؤرخ في  22ماي .2019
دباغيف -سطيفّ 2

يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة دمحم لميف

دباغيف -سطيف.2

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة دمحم لميف دباغيف
سطيف  ،2كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة دمحم لميف دباغيف سطيف ،2كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحـــق بالقـــرار رقم  1188المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
الرقم االسم والمقـب
1
2
3
4

لكّميـة الحقـوق والعمـوم السياسيـة بجامعة دمحم لمين دباغين  -سطيف2

بك دكخة ابراىيـ
بف أعراب دمحم

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،أستاذ ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ السياسية
ّ
عميد الكّمية

فرحاكي عبد العزيز

نائب العميد المكمف بما بعد التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية

قرقكر نبيل

نائب العميد المكمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة

5

ظريف قدكر

رئيس قسـ الحقكؽ

6

خالؼ دمحم عبد الرحيـ

رئيس قسـ العمكـ السياسية

بف كرزؽ ىشاـ

رئيس المجنة العممية لقسـ الحقكؽ

8

بف عمر عادؿ

رئيس المجنة العممية لقسـ العمكـ السياسية

9

شكقي سمير

 10بك جالؿ صالح الديف

مصف األستاذية عف قسـ الحقكؽ
ممثّل األساتذة ذكي
ّ
مصف األستاذية عف قسـ الحقكؽ
ممثّل األساتذة ذكي
ّ

 12قارس ابك بكر

ممثّل

7

 11رقكلي كريـ

ممثّل

األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ السياسية
ّ
عف األساتذة المساعديف

 13منصكري رؤكؼ
 14بكسعدية رؤكؼ

ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث

 15بمعيساكي دمحم الطاىر

مدير مخبر بحث

 16حجكط بكسعد

مسؤكؿ المكتبة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قــرار رقم  1189مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
السياسيـة بجامعة دمحم لمين دباغين -سطيف2
السياسيـة بكّميـة الحقـوق والعمـوم ّ
لقسـم العمـوم ّ
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  404-11المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة 2011كالمتضمف إنشاء جامعة سطيف.2

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

السياسيػة
السياسيػة بكّميػة الحقكؽ كالعمػكـ ّ
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمػكـ ّالمؤرخ في  22ماي .2019
بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطيف 2
ّ

يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
السياسية بجامعة
السياسية بكّمية الحقكؽ كالعمكـ ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ ّ
دمحم لميف دباغيف -سطيف.2
السياسيػة
السياسيػة بكّميػة الحقكؽ كالعمػكـ ّ
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػكـ ّ

بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطيف ،2كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة حمد لميف دباغيف -سطيف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1189المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
السياسيـة بجامعة دمحم لمين دباغين -سطيف2
السياسيـة بكّميـة الحقـوق والعمـوم ّ
لقسـم العمـوم ّ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب

بف عمر عادؿ
خالؼ دمحم عبد الرحيـ
زكاكي مكسى
رقكلي كريـ
بكدكخة ابراىيـ
شكادرة رضا
مرابط عبد الحكيـ
حكمر عبد الغاني

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قــرار رقم  1190مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
السياسيـة بجامعة دمحم لمين دباغين سطيف2
لقسم الحقــوق بكّميـة الحقـوق والعمـوم ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  404-11المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة 2011كالمتضمف إنشاء جامعة سطيف.2

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

السياسيػة بجامعة
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحق ػكؽ بكّميػة الحقكؽ كالعمػكـ ّالمؤرخ في  22ماي .2019
دمحم لميف دباغيف -سطيفّ 2

يـقـــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
السياسيػة بجامعة دمحم لميف
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحق ػكؽ بكّميػة الحقكؽ كالعمػكـ ّ

دباغيف -سطيف.2

السياسيػة بجامعة دمحم
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحق ػكؽ بكّميػة الحقكؽ كالعمػكـ ّ
لميف دباغيف سطيف ،2كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة دمحم لميف دباغيف سطيف ،2كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1190المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
السياسيـة بجامعة دمحم لمين دباغين -سطيف2
لقسم الحقــوق بكّميـة الحقوق والعمـوم ّ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب
بف كرزؽ ىشاـ

ظريف قدكر
بممامي عمر
كساؿ عبد الكىاب
شكقي سمير
ذكادي عادؿ
منصكري رؤكؼ
أيت شعالؿ نبيل

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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قــرار رقم  1191مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم عمـم االجتمـاع بكّمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعةدمحم لمين دباغين -سطيف2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  404-11المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة 2011كالمتضمف إنشاء جامعة سطيف.2

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكّمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعيةالمؤرخ في  27ماي .2019
بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطيفّ 2

يػق ػ ػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكّمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة
دمحم لميف دباغيف-سطيف.2

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكّمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية
بجامعة دمحم لميف دباغيف-سطيف ،2كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة دمحم لميف دباغيف -سطيف ،2كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحــق بالقــرار رقم  1191المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1

لقسـم عمـم االجتمـاع بكّمية العمـوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم لمين دباغين  -سطيف2

االسم والمقـب

الصفـة

عيسات العمري

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

2

بمقاسـ نكيصر

3

بف جدك بكطالبي

أستاذ

4

نادية عيشكر

أستاذة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيس القسـ
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5

ز اررقة فيركز

أستاذة

6

جالؿ عبد الحميـ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ محاضر قسـ "أ"

7

شبيطة عمي

8

طبيش ميمكد

أستاذ مساعد قسـ "أ"

9

فيجل قكيدر

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1192مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عمـم

النفـس وعمـوم التربية واألرطوفونيـا بكّمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعةدمحم لمين دباغين -سطيف2
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  404-11المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة 2011كالمتضمف إنشاء جامعة سطيف.2
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ النفس كعمكـ التربية كاألرطكفكنيا بكّمية العمكـالمؤرخ في  27ماي .2019
اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطيفّ 2

يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس كعمكـ التربية كاألرطكفكنيا بكمّية العمكـ
اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة دمحم لميف دباغيف-سطيف.2

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس كعمكـ التربية كاألرطكفكنيا بكّمية العمكـ
اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطيف ،2كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة دمحم لميف دباغيف -سطيف ،2كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحــق بالقــرار رقم  1192المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسـم عمـم النفـس وعمـوم التربية واألرطوفونيـا بكّمية العمـوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم لمين دباغين -سطيف2
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

الصفـة

بغكؿ زىير

أستاذ  ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

لزىر خمكة

رئيس القسـ

خرباش ىدى

أستاذة

تغميت صالح الديف

أستاذ

بحري صابر

أستاذ محاضر قسـ "أ"

يسعد فائزة

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

مزكز عبد الحميـ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

بكار بككر

أستاذ مساعد قسـ "أ"

زكراكي حسينة

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1193مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم
عمـوم اإلعـالم واالتصـال بكّمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم لمين دباغين  -سطيف2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا ،ا ّ
 2003الذي ّ
لمعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  404-11المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة 2011كالمتضمف إنشاء جامعة سطيف.2

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمكـ اإلعالـ كاالتصاؿ بكّمية العمكـ اإلنسانيةالمؤرخ في  27ماي .2019
كاالجتماعية بجامعةدمحم لميف دباغيف -سطيفّ 2

يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة 48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمكـ اإلعالـ كاالتصاؿ بكّمية العمكـ اإلنسانية
كاالجتماعية بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطيف.2

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمكـ اإلعالـ كاالتصاؿ بكّمية العمكـ اإلنسانية
كاالجتماعية بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطيف ،2كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة دمحم لميف دباغيف -سطيف ،2كل فيما يخصو،
بتطبيقيذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1193المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم عمـوم اإلعـالم واالتصـال بكّمية العمـوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم لمين دباغين  -سطيف2

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب

بكدىاف ياميف

مبني نكر الديف

الصفـة

أستاذ  ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ

بمكصيف الطيب

أستاذ محاضر قسـ "أ"

رجـ جنات

أستاذ محاضر قسـ "أ"

كليدة حدادي

أستاذ محاضر قسـ "أ"

عككباش ىشاـ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

بمكطي ريحانة

أستاذ مساعد قسـ "أ"

رفاس كليد

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1194مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم التاريـخ واآلثـار بكّمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعةدمحم لمين دباغين -سطيف2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسير
ّ
 2003الذي ّ
ىا،المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  404-11المؤرخ في 3عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة  2011كالمتضمفإنشاء جامعة سطيف.2

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التاريخ كاآلثار بكّمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعيةالمؤرخ في  27ماي .2019
بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطيف ّ 2

يـقـــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ كاآلثار بكمّية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة
دمحم لميف دباغيف-سطيف.2

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ كاآلثار بكّمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية
بجامعة دمحم لميف دباغيف-سطيف ،2كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة دمحم لميف دباغيف سطيف ،2كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1194المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم التاريـخ واآلثـار بكّمية العمـوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم لمين دباغين  -سطيف2

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

سفياف لكصيف

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

بك عبد هللا عبد الحفيع

رئيس القسـ

فايد بشير

أستاذ

بكاي عبد المالؾ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

كعكاف فارس

أستاذ محاضر قسـ "أ"

مسعي عبد الحق

أستاذ محاضر قسـ "ب"

محفكظ خالد

أستاذ مساعد قسـ "أ"

كراغل دمحم

أستاذ مساعد قسـ "أ"

2
3
4
5
6
7
8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1195مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم الفمسفــة بكّمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعةدمحم لمين دباغين -سطيف2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسير
ّ
 2003الذي ّ
ىا،المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  404-11المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة 2011كالمتضمف إنشاء جامعة سطيف.2

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفمسفػة بكّمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعيةالمؤرخ في  27ماي .2019
بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطيفّ 2

يـقـــــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفػة بكّمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة دمحم

لميف دباغيف-سطيف.2

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفػة بكّمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة دمحم
لميف دباغيف-سطيف ،2كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة دمحم لميف دباغيف سطيف ،2كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــ ارر رقم  1195المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

لقسـم الفمسفــة بكّمية العمـوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم لمين دباغين  -سطيف2

االسم والمقـب

الصفـة

حربكش العمري

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

عينيات عبد الكريـ

رئيس القسـ

شراد ىشاـ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

قكتاؿ زىير

أستاذ محاضر قسـ "أ"

زركخي الشريف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

عميكة عبد الغاني

أستاذ محاضر قسـ "ب"

مرابطيف سامية

أستاذ مساعد قسـ "أ"

خاصة الشريف

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1196مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكّمية العمـوم اإلنسانيـة واالجتماعيـة بجامعة دمحم لمين دباغين -سطيف2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  404-11المؤرخ في  3عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة  2011كالمتضمفإنشاء جامعة سطيف.2

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة دمحم لميفالمؤرخ في  27ماي .2019
دباغيف-سطيف2
ّ

يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة دمحم لميف

دباغيف -سطيف.2

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة دمحم لميف
دباغيف -سطيف  ،2كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة دمحم لميف دباغيف سطيف ،2كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحـــق بالقـــرار رقم  1196مؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
الرقم االسم والمقـب

لكّمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة دمحم لمين دباغين سطيف2
الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثل األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع

1

مقراني أنكر

3

بك طالبي بف جدك

نائب عميد الكمية المكمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة

بمقاسـ نكيصر

رئيس قسـ عمـ االجتماع

مبني نكر الديف

رئيس قسـ اإلعالـ ك اإلتصاؿ

2
4
5
6
7
8
9

غراؼ نصر الديف

فريدة قماز

خمكة لزىر

عنيات عبد الكريـ

بكعبد هللا عبد الحفيع

 10عيسات العمري
 10بغكؿ زىير

 11بكدىاف اليميف

عميد الكمية

نائب عميد الكمية المكمف بالدراسات العميا كالعالقات الخارجية
رئيس قسـ عمـ النفس ك عمكـ التربية كاألرطكفكنيا

رئيس قسـ الفمسفة

رئيس قسـ التاريخ ك اآثار

رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع

رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ النفس كعمكـ التربية كاألرطكفكنيا

رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ كاالتصاؿ

 12حربكش العمري

رئيس المجنة العممية لقسـ الفمسفة

 14بكعبد هللا لحسف

مدير مخبر

 13لكصيف سفياف

رئيس المجنة لقسـ التاريخ كاآلثار

 15دمحم الصغير شرفي

مدير مخبر

 17كعكاف فارس

مدير مخبر

 16سعكد الطاىر
 18بحري صابر
 19يسعد فايزة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

مدير مخبر
ممثل األساتذة ذكي مصف ا ألستاذية عف قسـ عمـ النفس عمكـ التربية كاألرطكفكنيا
ممثل األساتذة ذكي مصف ا ألستاذية عف قسـ عمـ النفس عمكـ التربية كاألرطكفكنيا
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 20زركخي الشريف

ممثل األساتذة ذكي مصف ألستاذية عف قسـ الفمسفة

 22حمكـ خالد

ممثل األساتذة ذكي مصف ألستاذية عف قسـ التاريخ كاألثار

 21شراد ىشاـ

ممثل األساتذة ذكي مصف ألستاذية عف قسـ الفمسفة

 23بك طبة لخضر

ممثل األساتذة ذكي مصف ألستاذية عف قسـ التاريخ كاألثار

 25ىميسي نكر الديف
 26يعمى فاركؽ

ممثل األساتذة ذكي مصف ألستاذية عف قسـ االعالـ كاالتصاؿ

ممثل األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع

 28عزة الحسيف

ممثل األساتذة المساعديف

 24رزاؽ لحسف

 27كراغل دمحم

 29الشريف فؤاد

ممثل األساتذة ذكي مصف ألستاذية عف قسـ االعالـ كاالتصاؿ

ممثل األساتذة المساعديف
مسؤكؿ مكتبة الكمية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1197مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحـدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لجامعة دمحم لمين دباغين -سطيف2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  404-11المؤرخ في  3عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة  2011كالمتضمفإنشاء جامعة سطيف.2

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

المؤرخ في 22
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة دمحم لميف دباغيف -سطيف2ّ
ماي .2019

يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  20مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم لميف دباغيف -سطيف.2

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم لميف دباغيف-سطيف ،2كفقا لمجدكؿ الممحق
بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة دمحم لميف دباغيف-سطيف ،2كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحق بالقرار رقم  1197المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لجامعة دمحم لمين دباغين -سطيف2

الرقم االسم والمقـب
1
2
3

الصفـة

قشي الخير

مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي لمجامعة

مامي نكاؿ عبد المطيف نائب مدير الجامعة المكمف بالعالقات الخارجية كالتعاكف كالتنشيط كاالتصاؿ كالتظاىرات العممية

زكاكي مكسى

نائب مدير الجامعة المكمف بالتنمية كاالستشراؼ كالتكجيو

عيبش يكسف

نائب مدير الجامعة المكمف بالتككيف العالي في الطكر الثالث كالتأىيل الجامعي كالبحث العممي

ىدنة خالد

نائب مدير الجامعة المكمف بالتككيف العالي في الطكر األكؿ كالثاني كالتككيف المتكاصل

6

غراؼ نصر الديف

عميد كمية العمكـ االنسانية كاالجتماعية

7

زراؿ صالح الديف

عميد كمية اآلداب كالمغات

8

بف أعراب دمحم

9

كحمكش فتيحة

4
5

كالتككيف العالي فيما بعد التدرج
كالشيادات كالتككيف في التدرج

عميد كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية
رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب كالمغات
رئيس المجمس العممي لكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية

 10بك دكخة ابراىيـ
 11مقراني أنكر

رئيس المجمس العممي لكمية العمكـ االنسانية كاالجتماعية

 12بكعبد هللا لحسف

مدير كحدة البحث تنمية المكارد البشرية

 13بف عائشة ليمى

ممثل األساتذة ذكي مصف األستاذية لكمية اآلداب كالمغات

 14كسكاس السعيد

ممثل األساتذة ذكي مصف األستاذية لكمية اآلداب كالمغات
ممثل األساتذة ذكي مصف األستاذية لكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية

 15قرقكر نيبل

 16رقكلي كريـ

ممثل األساتذة ذكي مصف األستاذية لكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية

 17عجيالت عبد الباقي

ممثل األساتذة ذكي مصف األستاذية لكمية العمكـ االنسانية كاالجتماعية

 18كتفي الرزقي

ممثل األساتذة ذكي مصف األستاذية لكمية العمكـ االنسانية كاالجتماعية

 19منصكري رؤكؼ

ممثل األساتذة المساعديف

 20معمري نصر الديف

ممثل األساتذة المساعديف

 21دحك فغركر

استاذ تابع لمؤسسة أخرى لمتعميـ العالي (جامعة كىراف)1

 22بكدربالة الطيب

استاذ تابع لمؤسسة أخرى لمتعميـ العالي (جامعة باتنة )1

 23زداـ رضكاف

مسؤكؿ المكتبة المركزية لمجامعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1198مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي
لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي أحمد زبانة -غميزان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي  206-08المؤرخ في  6رجب عاـ  1429المكافق  9يكليك سنة  2008كالمتضمفالمتمـ.
إنشاء مركز جامعي بغميزافّ ،

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

المحدد لمقائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي لمعيد
المؤرخ في  20جكيمية 2015
 كبمكجب القرار رقـ 467ّ
ّ
المعدؿ.
اآلداب كالمغات بالمركز الجامعي أحمد زبانة بغميزاف،
ّ

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد اآلداب كالمغات بالمركز الجامعي أحمد زبانة-المؤرخ في  18ديسمبر .2019
غميزاف ّ

يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  38مف المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
المكافق  16غشت سنة  ،2005كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد اآلداب كالمغات بالمركز الجامعي أحمد زبانة -غميزاف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب كالمغات بالمركز الجامعي أحمد زبانة-
غميزاف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المعدؿ،
المؤرخ في  20جكيمية  ،2015المذككر أعاله،
ّ
المادة  :3تمغى أحكاـ القرار رقـ ّ 467
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المركز الجامعي أحمد زبانة-غميزاف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحق بالقرار رقم  1198المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي
لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي أحمد زبانة-غميزان

االسم والمقـب

الصفـة

الرقم
1

عطاطفة بف عكدة

أستاذ  ،رئيس المجمس العممي لممعيد

2

مصمكدي مجيد

مدير المعيد

3

ناعكس بف يحي

4

زىار دمحم

التدرج كالبحث العممي
مدير مساعد مكّمف بما بعد ّ
التدرج
مدير مساعد مكّمف ّ
بالدراسات في ّ

5

بف كزغار مختار

رئيس قسـ المغة العربية

6

بف قدكر شريفة

رئيسة قسـ المغة اإلنجميزية

7

برحاؿ نبيل زىير

رئيس قسـ المغة الفرنسية

8

بف شماني دمحم

أستاذ محاضر قسـ "أ"

9

ابراىيمي بكداكد

أستاذ محاضر قسـ "أ"

10

مقدـ دمحم

11

بف شيحة نصيرة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
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12

تكيديكيف عبد الكحيد

أستاذ مساعد قسـ "أ"

13

ىامل لخضر

أستاذ مساعد قسـ "أ"

14

بكقنكس عبد هللا

أستاذ مساعد قسـ "أ"

15

مفالح بف عبد هللا

مدير مخبر بحث

16

قكريف نكاؿ

مسؤكلة المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1200مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي
لمعيد العموم االقتصادية التجارية وعموم التسيير بالمركز الجامعي أحمد زبانة-غميزان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي  206-08المؤرخ في  6رجب عاـ  1429المكافق  9يكليك سنة  2008كالمتضمفالمتمـ.
إنشاء مركز جامعي بغميزافّ ،

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العمكـ االقتصادية التجارية كعمكـ التسييرالمؤرخ في  16ديسمبر .2019
بالمركز الجامعي أحمد زبانة -غميزاف ّ

ُيــقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  38مف المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
المكافق  16غشت سنة  ،2005كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد العمكـ االقتصادية التجارية كعمكـ التسيير بالمركز الجامعي أحمد زبانة-
غميزاف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمكـ االقتصادية التجارية كعمكـ التسيير بالمركز
الجامعي أحمد زبانة -غميزاف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المركز الجامعي أحمد زبانة-غميزاف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ممحق بالقرار رقم  1200المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

لمعيد العموم االقتصادية التجارية وعموم التسيير بالمركز الجامعي أحمد زبانة -غميزان

االسم والمقـب

حمداني نجاة

بكقطاية سفياف
زكاكي حبيب

الصفـة

أستاذة محاضرة قسـ "أ"  ،رئيسة المجمس العممي لممعيد

مدير المعيد

مزياف دمحم تكفيق

التدرج كالبحث العممي
مدير مساعد مكّمف بما بعد ّ
التدرج
مدير مساعد مكّمف ّ
بالدراسات في ّ
رئيس قسـ عمكـ التسيير

بف سيد احمد مميكة

رئيس قسـ العمكـ االقتصادية

بديار احمد

أستاذ محاضر قسـ "أ"

ميمكني ياسيف
صالح ىشاـ

بشيكر عابد

رئيس قسـ العمكـ التجارية
أستاذ محاضر قسـ "أ"

10

عرابيش زينة

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

12

طيراكي دكمة عمي

أستاذ محاضر قسـ "ب"

مخضار سميـ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

11
13
14
15
16
17
18
19

شمة نكاؿ

مزياف عبد القادر
قارة ابتساـ

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"

قصاص فتيحة

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

جمكلي بكجمعة

أستاذ مساعد قسـ "أ"

طيب سعيدة

قارة عبد القادر

أستاذة مساعدة قسـ "أ"
مسؤكؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1201مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي
لمعيد العموم اإلنسانية واالجتماعية بالمركز الجامعي أحمد زبانة-غميزان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019لمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
كا
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي  206-08المؤرخ في  6رجب عاـ  1429المكافق  9يكليك سنة  2008كالمتضمفالمتمـ.
إنشاء مركز جامعي بغميزافّ ،

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العمكـ اإلنسانية كاإلجتماعية بالمركز الجامعيالمؤرخ في  21نكفمبر .2017
أحمد زبانة-غميزاف ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  38مف المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
المكافق  16غشت سنة  ،2005كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد العمكـ اإلنسانية ك اإلجتماعية بالمركز الجامعي أحمد زبانة -غميزاف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمكـ اإلنسانية كاإلجتماعية بالمركز الجامعي
أحمد زبانة -غميزاف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المركز الجامعي أحمد زبانة-غميزاف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحق بالقرار رقم  1201المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي
لمعيد العموم اإلنسانية واالجتماعية التسيير بالمركز الجامعي أحمد زبانة-غميزان

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

2

صاغكر ىشاـ

مدير المعيد

1
3
4
5
6
7
8
9

زقاكة أحمد

المسكس يعقكب

أستاذ محاضر قسـ "أ"  ،رئيس المجمس العممي لممعيد

عباس عبد الرحمف

التدرج كالبحث العممي
مدير مساعد مكّمف بما بعد ّ
التدرج
مدير مساعد مكّمف ّ
بالدراسات في ّ
رئيسة قسـ عمـ االجتماع

يحياكي زىير

رئيس قسـ عمكـ التربية

درامشية لمياء

بكزياف يعقكب

رئيس قسـ عمـ النفس

خف جماؿ

رئيس قسـ الفمسفة

بف يكب دمحم

أستاذ محاضر قسـ "أ"

10

بف عمي دمحم

أستاذ محاضر قسـ "أ"

12

بف حميدة ىند

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

بكرجي العباس

أستاذ مساعد قسـ "أ"

11
13
14
15
16

بطاكي بيية

بف فافا خالد

بغداد باي عبد القادر
عمي مختار

أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
مدير مخبر بحث

مسؤكؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1202مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي
لمعيد العموم والتكنولوجيا بالمركز الجامعي أحمد زبانة -غميزان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي  206-08المؤرخ في  6رجب عاـ  1429المكافق  9يكليك سنة  2008كالمتضمفالمتمـ.
إنشاء مركز جامعي بغميزافّ ،

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

المحدد لمقائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي لمعيد
المؤرخ في  18جكاف 2015
 كبمكجب القرار رقـ 272ّ
ّ
المعدؿ.
العمكـ كالتكنكلكجيا بالمركز الجامعي أحمد زبانة بغميزاف،
ّ

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العمكـ كالتكنكلكجيا بالمركز الجامعي أحمدالمؤرخ في  01جكيمية .2019
زبانة -غميزاف ّ

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  38مف المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
المكافق  16غشت سنة  ،2005كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد العمكـ كالتكنكلكجيا بالمركز الجامعي أحمد زبانة -غميزاف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمكـ كالتكنكلكجيا بالمركز الجامعي أحمد زبانة-
غميزاف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

أعاله،المعدؿ،
المؤرخ في  18جكاف  ، 2015المذككر
ّ
المادة  :3تمغى أحكاـ القرار رقـ ّ 272
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المركز الجامعي أحمد زبانة-غميزاف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحق بالقرار رقم  1202المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

لمعيد العموم والتكنولوجيا بالمركز الجامعي أحمد زبانة-غميزان

لكنيس مراد
زعيتر خالد

حمداش ميمكد

الصفـة

أستاذ  ،رئيس المجمس العممي لممعيد

مدير المعيد

حاج مصطفى عدة

التدرج كالبحث العممي
مدير مساعد مكّمف بما بعد ّ
التدرج
مدير مساعد مكّمف ّ
بالدراسات في ّ
رئيس قسـ اليندسة المدنية

بف الحاج جمكؿ عائشة

رئيسة قسـ اإلعالـ اآللي

سميماف ميدي

رئيس قسـ الرياضيات

لكزاني أحمد

بكرديـ مختار
حسيف كماؿ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية

رئيس قسـ اليندسة الكيربائية
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10

معيزية أحمد

رئيس قسـ العمكـ كالتكنكلكجيا

12

جاعة مصطفى

أستاذ

11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ثابتي عفاؼ

برابح حمزة مجيد

رئيسة قسـ ىندسة الطرائق
أستاذ محاضر قسـ "أ"

بكسيمة عبد المكمف أنيس

أستاذ محاضر قسـ "أ"

خكجة دمحم

أستاذ محاضر قسـ "أ"

سرير دمحم

أستاذ محاضر قسـ "أ"

بكدحري فتحي

أستاذ محاضر قسـ "أ"

صالحي دمحم

أستاذ محاضر قسـ "ب"

شماـ دمحم

بصيص بف حميمة

مصطفى عبد القادر

بف عجمية ادمحم بف عمي

بمحسيف فاطمة

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

مسؤكلة المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1203مؤرخ في  11جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لممدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  1430المكافق  20يناير سنة  2009ك
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  20-09المؤرخ في ّ 23ّ
إنشاء المدرسة الكطنية العميا لمتكنكلكجيا.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ  1434المكافق  30يناير سنة  2013الذي يحددصالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437المكافق  14يكنيك سنة  2016الذييحدد القانكف األساسي النمكذجي لممدرسة العميا.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة الكطنية العميا لمتكنكلكجيا المؤرخ في  02جكاف.2019

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
المكافق  14يكنيك سنة  ،2016كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لممدرسة الكطنية العميا لمتكنكلكجيا.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الكطنية العميا لمتكنكلكجيا ،كفقا لمجدكؿ الممحق
بيذا القرار.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا لمتكنكلكجيا ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

ممحق بالقرار رقم  1203المؤرخ في  11جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
الرقم االسم والمقـب

الصفـة

لممدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا

1

بف عبيد الطاىر

مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة

3

بف عيسى دمحم لزىر

مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ كاالتصاؿ كالعالقات الخارجية

قكري رابح
رزكؽ حناف

رئيس القسـ اليندسة الصناعية كالصيانة

2
4
5
6
7
8
9

شقك ربيعة

فرحاح كميمة

مكمف بالتعميـ كالشيادات كالتككيف المتكاصل
مدير مساعد ّ

مدير مساعد مكّمف بالتككيف في الدكتكراه كالبحث العممي كالتطكير التكنكلكجي كاالبتكار كترقية المقاكالتية

رئيس قسـ اليندسة اإللكتركنية كاإلعالـ اآللي الصناعي

عثماني يكسف
بكغالب صديق األميف رئيس قسـ ىندسة النقل كالمكجييستيؾ
شطرباش عمر

 10الشيخ دمحم

رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية كىندسة اإلنتاج

رئيس قسـ التككيف التحضيري

رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية كىندسة اإلنتاج

 11كركشي سميماف

رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الصناعية كالصيانة

 13مسمكب دمحم
 14زيتكف رضكاف

رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة النقل كالمكجييستيؾ

 12حراكبية إبراىيـ

رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة اإللكتركنية كاإلعالـ اآللي الصناعي
أستاذ

 15عكيسي حمدي

أستاذ محاضر قسـ "أ"

 17ىكاري فؤاد

أستاذ محاضر قسـ "أ"

 16مسمكب دمحم

أستاذ محاضر قسـ "أ"

 18بمحسيف حكاء

أستاذ محاضر قسـ "أ"

 20عامر دمحم فيصل

أستاذ مساعد قسـ "أ"

 19زالط خديجة

 21جغالؿ دمحم األميف
 22عبد المكمف كردية

أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات

مسؤكلة المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1204مؤرخ في  14جويمية  ،2019يتمم القرار رقم  543المؤرخ في  30سبتمبر 2010
والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية اآلداب والمغات لدى جامعة األغواط

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  270-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422المكافق  18سبتمبر سنة ،2001كالمتضمف إنشاء جامعة األغكاط ،المعدؿ كالمتمـ.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة كالقكاعػد الخاصة بتنظيميا كسيرىا ،المعدؿ كالمتمـ ،السيما المادة  34منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى القرار رقـ  543المؤرخ في  30سبتمبر  2010كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية اآلداب كالمغاتلدى جامعة األغكاط.

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تتمـ المادة  2مف القرار رقـ  543المؤرخ في  30سبتمبر  ،2010كالمذككر أعاله كما يأتي:
"المادة  :2تنشأ لدى كمية اآلداب كالمغات –جامعة األغكاط -األقساـ التالية:
 قسـ المغة كاألدب العربي.

 قسـ اآلداب كالمغة الفرنسية.
 قسـ اآلداب كالمغة اإلنجميزية.
 قسـ المغة اإلسبانية.

المادة  :2يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة األغكاط ،كل فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  14جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1205مؤرخ في  14جويمية  ،2019يتمم القرار رقم  411المؤرخ في  9جوان 2011

والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة الشمف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادى األكلى عاـ  1422المكافق  23يكليك سنة 2001

كالمتضمف إنشاء جامعة الشمف ،المعدؿ كالمتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة كالقكاعػد الخاصة بتنظيميا كسيرىا ،المعدؿ كالمتمـ ،السيما المادة  34منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى القرار رقـ  411المؤرخ في  9جكاف  2011كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية العمكـ االقتصاديةالتجارية كعمكـ التسيير لدى جامعة الشمف.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ُيــقــــــرر

المادة األولى :تتمـ المادة  2مف القرار رقـ  411المؤرخ في  9جكاف  ،2011كالمذككر أعاله كما يأتي:
"المادة  :2تنشأ لدى كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير –جامعة الشمف -األقساـ التالية:
 قسـ الجذع المشترؾ في العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير.
 قسـ العمكـ التجارية.
 قسـ عمكـ التسيير.
 قسـ العمكـ االقتصادية.
 قسـ العمكـ المالية كالمحاسبة.
المادة  :2يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الشمف ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  14جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1206مؤرخ في  14جويمية  ،2019يتمم القرار رقم  496المؤرخ في  30ماي 2016
والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية اآلداب والفنون لدى جامعة الشمف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادى األكلى عاـ  1422المكافق  23يكليك سنة ،2001كالمتضمف إنشاء جامعة الشمف ،المعدؿ كالمتمـ.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة كالقكاعػد الخاصة بتنظيميا كسيرىا ،المعدؿ كالمتمـ ،السيما المادة  34منو.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  496المؤرخ في  30ماي  ،2016كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية اآلداب كالفنكفلدى جامعة الشمف.

ُيــقــــــرر
المادة األولى :تتمـ المادة  2مف القرار رقـ  496المؤرخ في  30ماي  ،2016كالمذككر أعاله كما يأتي:
"المادة  :2تنشأ لدى كمية اآلداب كالفنكف– جامعة الشمف -األقساـ التالية:
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 قسـ الجذع المشترؾ في المغة كاألدب العربي.
 قسـ األدب العربي.
 قسـ المغة العربية.

المادة  :2يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الشمف ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  14جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1207مؤرخ في  14جويمية  ،2019يتمم القرار رقم  406المؤرخ في  9جوان 2011
والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية التكنولوجيا لدى جامعة الشمف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادى األكلى عاـ  1422المكافق  23يكليك سنة 2001

كالمتضمف إنشاء جامعة الشمف ،المعدؿ كالمتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة ك القكاعػد الخاصة بتنظيميا كسيرىا ،المعدؿ كالمتمـ ،السيما المادة  34منو،

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى القرار رقـ  406المؤرخ في  9جكاف  ،2011كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية التكنكلكجيا لدىجامعة الشمف.

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تتمـ المادة  2مف القرار رقـ  406المؤرخ في  9جكاف  ،2011كالمذككر أعاله كما يأتي:
"المادة  :2تنشأ لدى كمية التكنكلكجيا –جامعة الشمف -األقساـ التالية:

 قسـ الجذع المشترؾ في التكنكلكجيا.
 قسـ االلكتركتقني.
 قسـ اإللكتركنيؾ.

 قسـ اليندسة الميكانيكية.
 قسـ ىندسة الطرائق.

المادة  :2يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الشمف ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  14جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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قــرار رقم  1208مؤرخ في  14جويمية  ،2019يتمم القرار  405المؤرخ في  9جوان 2011
والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لمعيد التربية البدنية والرياضية لدى جامعة الشمف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادى األكلى عاـ  1422المكافق  23يكليك سنة 2001

كالمتضمف إنشاء جامعة الشمف ،المعدؿ كالمتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة كالقكاعػد الخاصة بتنظيميا كسيرىا ،المعدؿ كالمتمـ ،السيما المادة  58منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى القرار رقـ  405المؤرخ في  9جكاف  ،2011كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لمعيد التربية البدنيةكالرياضية لدى جامعة الشمف.

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تتمـ المادة  2مف القرار رقـ  405المؤرخ في  9جكاف  ،2011كالمذككر أعاله كما يأتي:
"المادة  :2تنشأ لدى معيد التربية البدنية كالرياضية –جامعة الشمف -األقساـ التالية:
 قسـ الجذع المشترؾ في عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية.
 قسـ النشاطات البدنية كالتربية الرياضية.
 قسـ إدارة أعماؿ الرياضة.
 قسـ التدريب الرياضي.

المادة  :2يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الشمف ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  14جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1209مؤرخ في  14جويمية  ،2019يتضمن تشكيمة الفروع المختصة
لمجنة الجامعية الوطنية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  130-08مؤرخ في  27ربيع الثانػ ػ ػػي عاـ  1429المكافق  3مايك سنة ،2008المتضمف القانكف األساسي الخاص باألستاذ الباحث.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 بمقتضى القرار المؤرخ في  16نكفمبر  1994المتضمف تنظيـ المجنة الجامعية الكطنية كتسييرىا كتشكيميا،المعدؿ كالمتمـ.

 بمقتضى القرار رقـ  45المؤرخ في  13جانفي  2019المتضمف تشكيمة الفركع المختصة لمجنة الجامعيةالكطنية.

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تتشكل المجنة الجامعية الكطنية مف الفركع المختصةالتالية:
 -1فرع العمكـ الدقيقة.
 -2فرع التكنكلكجيا.

 -3فرع عمكـ الطبيعة كالحياة.

 -4فرع العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير.
 -5فرع العمكـ القانكنية كاإلدارية.

 -6فرع العمكـ االجتماعية كاإلنسانية.
 -7فرع اآلداب كالمغات.

المادة  :2تتشكل الفركع المختصة لمجنة الجامعية الكطنية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:

 –1فرع العموم الدقيقة

 -مسيردي بكاي

رياضيات

 -خالدي خالد

رياضيات

جامعة وىران1
جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا

رياضيات

جامعة مستغانم

 -عيسى نعيمة

 -بوعقادة الجياللي

رياضيات

 -خميل عبد الباسط

فيزياء

 -خناتة رابح

فيزياء

 -زعباط مراد

جامعة بومرداس
جامعة وىران1

جامعة أم البواقي

فيزياء

جامعة معسكر

 بن ثابت عبد الوىاب -بريكي ماوي فاطمة

كيمياء

جامعة قالمة

 -نقادي لطيفة

كيمياء

جامعة تممسان
جامعة ىواري بومدين لمعموم و التكنولوجيا
جامعة تيزي وزو

 -بودارن شوقي

جامعة برج بوعريريج

فيزياء

جامعة قسنطينة1

كيمياء

 -حرار فرفارة حفيظة

كيمياء

 -رميني بوعالم

الري

 -صايم رشيد

ىندسة ميكانيكية

 -شعالل رشيد

إعالم آلي

 -مزيان إسماعيل

 حاجي دمحم -كزار عقبة

 -لعرابي سميمان

 -قسوم عبد الرزاق

 طالب نصر الدينوزارة التعميم العالي والبحث العممي

كيمياء

 –2فرع التكنولوجيا

جامعة البميدة1

ىندسة ميكانيكية

جامعة البميدة1

إعالم آلي

جامعة بسكرة

إعالم آلي

إلكترونيك
إلكترونيك

جامعة تممسان

المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
جامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين
جامعة البميدة1

جامعة سيدي بمعباس
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 -ميني دمحم

إلكترونيك

المدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات الجزائر

 -لعداسي سمير

إلكترونيك

ىندسة مدنية

جامعةالبميدة1

 -عراب أحمد

ىندسة مدنية

جامعة الشمف

 -منادي بمقاسم

المدرسة المتعددة التقنيات بقسنطينة

 -جيجمي حسين

ىندسة الطرائق

جامعة بجاية

 -عبد الصمد جمال

كيمياء صناعية

جامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين

ىندسة الطرائق

 -بومشدة خالد

جامعة بومرداس

 -بوشريط دمحم صغير

ىندسة كيربائية

المدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات

 -ماحي جياللي

ىندسة كيربائية

جامعة االغواط

 -حموين عبد المجيد

العمران

 -حرطاني قادة

ىندسة إلكترو تقنية

ىندسة كيربائية

 -لوىاب كريم

التعمير

 مازوز سعيد -تقار مجيد

 -لونيس عز الدين

جامعة بومرداس

جامعة أم البواقي
جامعة بشار

ىندسة إلكترو تقنية

المدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات الجزائر

كيمياء المواد

جامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين

جامعة سعيدة

 –3فرع عموم الطبيعة والحياة

جيولوجيا

جامعة عنابة

 -لعور رابح

عموم األرض

جامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين

 -نور الدين (م) لعماري ليندة

بيولوجيا

المدرسة العميا لألساتذة القبة

 -تميم صورية

بيطرة

جيولوجيا

 -مازة مصطفى

 -جمعي صفوان

 بمخوجة موالي -بيمولي فيصل

بيولوجيا
بيولوجيا

 -مكرود عبد السالم

بيطرة

 -مداني توفيق

عموم الطبيعة

 -نيار عبد المطيف

بيطرة

جامعة بجاية

جامعة وىران1

جامعة المسيمة

المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة

جامعة قسنطينة1
جامعة تيارت

جامعة سطيف1

 –4فرع العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير

 -فارس فضيل

عموم اقتصادية

جامعةالجزائر3

 أوكيل نسيمة -غزازي عمر

عموم اقتصادية

جامعة بومرداس

 -ممياني حكيم

 -ثابتي حبيب

 بيا شعبان -لعالوي عمر

 بنيني أحمد -مختاري مراد

 محي الدين جمال -عزري الزين

 البقيرات عبد القادر -ولد رابح صفية

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

عموم اقتصادية
عموم إقتصادية

عموم التسيير
عموم التسيير
عموم تجارية

جامعة سطيف1
جامعة البميدة2

جامعة معسكر
جامعة تيزي وزو

المدرسة العميا لمتجارة

 –5فرع العموم القانونية واإلدارية

القانون العام
القانون العام

الحقوق
قانون خاص
الحقوق

عموم قانونية وادارية

جامعة باتنة1
جامعة الجمفة

جامعةالبميدة2

جامعة بسكرة

جامعة الجزائر1
جامعة تيزي وزو
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 –6فرع العموم االجتماعية واإلنسانية

 -ساكر طارق

تربية بدنية و رياضية

جامعة الجزائر3

 -بوعنجاق كمال

تربية بدنية و رياضية

جامعة خميس مميانة

 -جبالي نور الدين

عمم النفس اإلكمينيكي

جامعة باتنة1

 -بومدين سميمان

عمم النفس

جامعة سكيكدة

 -عالوة عمارة

تاريخ

جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية قسنطينة

 -جابر نصر الدين

 -بن داىة عدة

عمم النفس

تاريخ

جامعة بسكرة

جامعة معسكر

 -عواطي بوبكر

عمم اجتماع

جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية قسنطينة

 -مخداني نسيمة

عمم اجتماع

جامعة الجزائر2

 -العايدي عبد الكريم

عمم اجتماع

عموم إسالمية

جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية قسنطينة

 -جيدل عمار

عموم إسالمية

جامعة الجزائر1

 -عميوان السعيد

جامعة وىران2

 -سعيدي وحيدة

إعالم و اتصال

جامعة عنابة

 -تواتي نور الدين

إعالم و اتصال

جامعة الجزائر3

عموم سياسية

المركز الجامعي تيسمسيمت

 -بن جديد عبد الحق

عموم سياسية

 -مييبل عمر

 -بوعرفة عبد القادر

فمسفة
فمسفة

جامعة الجزائر2

 -درقيني مريم

أرطفونيا

جامعة الجزائر2

 -بحوص عباس

 -حميطوش فتيحة

لغة انجميزية

لغة انجميزية

جامعة مستغانم

 -دحو فضيل

لغة فرنسية

جامعة ورقمة

 -غربي دمحم

جامعة عنابة

جامعة وىران2

 –7فرع اآلداب والمغات
جامعة الجزائر2

 -بمغواق زوبيدة

لغة فرنسية

 -مانع قواو

 -حمي نجية

لسانيات
لسانيات

جامعة باتنة2

 -رابح دوب

لغة و أدب عربي

جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية قسنطينة

 -ساسي عمار

لغة و أدب عربي

جامعة البميدة2

 -بسايح لخضر

أدب عربي

 -عمي مالحي

لغة و أدب عربي

جامعة قسنطينة1
جامعة الجزائر2
جامعة الجزائر2
جامعة األغواط

 -الحاج عيسى الزىراء

لغة إسبانبة

جامعة الجزائر2

 -بيوض إنعام

ترجمة

المدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسية

المادة  :3تمغى أحكاـ القرار رقـ  45المؤرخ في  13جانفي سنة  2019المذككر أعاله.
المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  14جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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قــرار رقم  1210مؤرخ في  15جويمية  2019يعدل القرار رقم  65المؤرخ في  23جانفي 2019

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ادارة مركز البحث العممي والتقني حول المناطق القاحمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  478-91المؤرخ في  7جمادي الثانية عاـ  1412المكافق  14ديسمبر سنة ،1991كالمتضمف إحداث مركز البحث العممي كالتقني حكؿ المناطق القاحمة ،المعدؿ كالمتمـ ،السيما المادة  4منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432المكافق  24نكفمبر سنة 2011يحدد القانكف األساسي النمكذجي لممؤسسة العمكمية ذات الطابع العممي كالتكنكلكجي ،ال سيما المادة  13منو.
كالذي ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العمي كالبحث العممي.

 كبمقتضى القرار رقـ  65المؤرخ في  23جانفي  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحثالعممي كالتقني حكؿ المناطق القاحمة.

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تعدؿ المادة األكلى مف القرار رقـ  65المؤرخ في  23جانفي  ،2019كالمذككر أعاله ،تحرر كما
يأتي:

"المادة األولى(............................. :بدكف تغيير)...................................
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي كالتقني حكؿ المناطق القاحمة ،كما يمي:

بالنسبة لمستخدمي دعم البحث:
 -السيد جمولي أمير.

" .......................كالباقي بدكف تغيير".....................

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

حرر بالجزائر في  15جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1211مؤرخ في  16جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العموم والتكنولوجيا
لدى المركز الجامعي بتامنغست

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره ،السيما المادة  33منو.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  301-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة ،2005كالمتضمف إنشاء مركز جامعي بتامنغست ،المعدؿ كالمتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى القرار رقـ  21المؤرخ في  20جانفي  ،2013كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لمعيد العمكـكالتكنكلكجيا لدى المركز الجامعي بتامنغست.

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  33مف المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
المكافق  16غشت سنة  ،2005كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس معيد العمكـ كالتكنكلكجيا لدى المركز الجامعي بتامنغست.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العمكـ كالتكنكلكجيا لدى المركز الجامعي بتامنغست طبقا
لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  16جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

االسم والمقب

الدكتور :بوزيد الطيب

قائمة أعضاء مجمس معيد العموم والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بتامنغست

 -بف اتا هللا دمحم

الصفة

مدير المعيد ،رئيسا،

 -ممككي مكالي عبد هللا

رئيس المجمس العممي لممعيد،

 -بالشيخ نكرالديف

رئيس قسـ البيكلكجيا،

 -بكسنة فاتح

رئيس قسـ الجيكلكجيا،

 -بيطاـ عادؿ

 -العسكر بكار

 -ادريسي حبيبة

رئيس قسـ عمكـ المادة،

رئيس قسـ العمكـ كالتكنكلكجيا،

مديرة مخبر،

 -بف مكسات عبد الرحيـ

مدير مخبر،

 -مادي حسيف

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 باألخضر خميل -لنصاري مكسى

 -القايـ مكالي القايـ

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذكي مصف األستاذية لقسـ العمكـ كالتكنكلكجيا،
ممثل منتخب عف الطمبة،

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1212مؤرخ في  16جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس
معيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى المركز الجامعي بتامنغست

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره ،السيما المادة  33منو.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  301-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة ،2005كالمتضمف إنشاء مركز جامعي بتامنغست ،المعدؿ كالمتمـ.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  25المؤرخ في  20جانفي  ،2013كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لمعيد العمكـاالقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير لدى المركز الجامعي بتامنغست.

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  33مف المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
المكافق  16غشت سنة  ،2005كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس معيد العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير لدى المركز الجامعي بتامنغست.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير لدى المركز
الجامعي بتامنغست طبقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  16جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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قائمة أعضاء مجمس معيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
لدى المركز الجامعي بتامنغست
االسم والمقب

الصفة

 -ايدابير أحمد

مدير المعيد ،رئيسا،

 -عبد الرحيـ كىيبة

رئيسة المجمس العممي لممعيد،

 -منصكري حاج مكسى

رئيس قسـ عمكـ التسيير،

 -العمكدي دمحم الطاىر

رئيس قسـ العمكـ االقتصادية،

 -عمراني عبد المجيد

ممثل منتخب عف األساتذة ذكي رتبة أستاذ بقسـ العمكـ االقتصادية،

 -سالمي رشيد

ممثل منتخب عف األساتذة ذكي رتبة أستاذ بقسـ العمكـ االقتصادية،

 -قنكف عبدالحق

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 -يحياكي أحمد

ممثل منتخب عف الطمبة،

 -حمكدة الصديق

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قــرار رقم  1213مؤرخ في  16جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد اآلداب والمغات
لدى المركز الجامعي بتامنغست

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو ك سيره ،السيما المادة  33منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  301-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة ،2005كالمتضمف إنشاء مركز جامعي بتامنغست ،المعدؿ كالمتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى القرار رقـ  22المؤرخ في  20جانفي  ،2013كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لمعيد اآلداب كالمغاتلدى المركز الجامعي بتامنغست.

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  33مف المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
المكافق  16غشت سنة  ،2005كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس معيد اآلداب كالمغات لدي المركز الجامعي بتامنغست.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد اآلداب كالمغات لدي المركز الجامعي بتامنغست طبقا
لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  16جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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قائمة أعضاء مجمس معيد اآلداب والمغات
لدى المركز الجامعي بتامنغست

االسم والمقب

الصفة

 -عماري عبدهللا

مدير المعيد ،رئيسا،

 -بكشميحة عبد الكىاب

رئيس المجمس العممي لممعيد،

 -أحمد حفيدي

رئيس قسـ المغة العربية كآدابيا،

 -بف زياف دمحم نبيل

رئيس قسـ اآلداب كالمغات األجنبية،

 -حمدي فاطمة

ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 -داكدي زينب

ممثمة منتخبة عف الطمبة،

 -زيداني دمحم

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قــرار رقم  1214مؤرخ في  16جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس
معيد العموم اإلنسانية واالجتماعية لدى المركز الجامعي بتامنغست

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو ك سيره ،السيما المادة  33منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  301-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة ،2005كالمتضمف إنشاء مركز جامعي بتامنغست ،المعدؿ كالمتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى القرار رقـ  24المؤرخ في  20جانفي  ،2013كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لمعيد العمكـ اإلنسانيةكاالجتماعية لدى المركز الجامعي بتامنغست.

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  33مف المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
المكافق  16غشت سنة  ،2005كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس معيد العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية لدي المركز الجامعي بتامنغست.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية لدي المركز الجامعي
بتامنغست طبقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  16جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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قائمة أعضاء مجمس معيد العموم اإلنسانية واالجتماعية لدى المركز الجامعي بتامنغست

االسم والمقب

الصفة

 -زندري عبدالنبي

مدير المعيد ،رئيسا،

 -تياقة الصديق

رئيس قسـ عمـ االجتماع كالديمغرافيا،

 -زقار رضكاف

رئيس المجمس العممي لممعيد،

 -كديدة دمحم مبارؾ

رئيس قسـ العمكـ اإلنسانية،

 -كشنيط عزالديف

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذكي رتبة أستاذ،

 -كرزيكة عمي

رئيس قسـ عمـ النفس كعمكـ التربية كاالرطفكنيا،

 -برادي عبدالرحماف

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 -حمدىا أحمد

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات

 -جكاليل حميمة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ممثمة منتخبة عف الطمبة،
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النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

143

قــرار رقم  1215مؤرخ في  16جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس
معيد الحقوق والعموم السياسية لدى المركز الجامعي بتامنغست
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو ك سيره ،السيما المادة  33منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  301-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة ،2005كالمتضمف إنشاء مركز جامعي بتامنغست ،المعدؿ كالمتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى القرار رقـ  23المؤرخ في  20جانفي  ،2013كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لمعيد الحقكؽ كالعمكـالسياسية لدى المركز الجامعي بتامنغست.

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  33مف المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
المكافق  16غشت سنة  ،2005كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس معيد الحقكؽ كالعمكـ السياسية لدي المركز الجامعي بتامنغست.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد الحقكؽ كالعمكـ السياسية لدي المركز الجامعي بتامنغست
طبقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  16جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قائمة أعضاء مجمس معيد الحقوق والعموم السياسية لدى المركز الجامعي بتامنغست
االسم والمقب

الصفة

 -قتاؿ جماؿ

مدير المعيد ،رئيسا،

 -كيسي زىيرة

رئيسة المجمس العممي لممعيد،

 -جياللي بف الطيب جياللي

رئيس قسـ الحقكؽ،

 -عربي الدمي دمحم

رئيس قسـ العمكـ السياسية،

 -بف راحمة عبد الكريـ

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 -تككي عبد الرحماف

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات

 -بف خية األميف

ممثل منتخب عف الطمبة،

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قــرار رقم  1216المؤرخ في  16جويمية  ،2019يعدل ممحق القرار رقم  167المؤرخ في 13أفريل 2015
المتضمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا وصالحيتيا وسيرىا

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ ّ 111-19المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التّنفيذي رقػـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
يحدد صالحيات كزير التّعميـ العالي كالبحث العممي.
اّلذي ّ

المتضمف كيفيات التقييـ كالتدرج كالتكجيو في طكري
 كبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نكفمبر  2011كّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس كالماستر.
 كبمقتضى القرار رقـ  176-16المؤرخ في  09رمضاف عاـ  1437المكافق  14يكنيك سنة  2016الذي يحددالقانكف االساسي النمكذجي لممدرسة العميا.

المتضمف إنشاء المجنة البيداغكجية الكطنية لمتأىيل
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في 13افريل  2015كّ
كتشكيمتيا كتنظيميا كسيرىا.

ُيــقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار الى تعديل ممحق القرار رقـ  167المؤرخ في  13ابريل  2015ك المذككر أعاله،
طبقا لمممحق المرفق بيذا القرار.

كل فيما يخصو،
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ ك التككيف العالييف ،كمدير الميزانية كالكسائل كمراقبة التسييرّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي ك البحث العممي.
حرر بالجزائر في  16جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحق القرار رقم  1216المؤرخ في  16جويمية  ،2019المعدل لممحق القرار رقم  167المؤرخ في  13أفريل 2015
المتضمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا وصالحيتيا وسيرىا

قائمة أعضاء المجنة:

 أعضاء ممثمين عن االدارة المركزية:
 -المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف ،رئيسا،

 مدير التعميـ كالمتابعة البيداغكجية كالتقييـ  ،مقررا، المدير الفرعي لمتعميـ،وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 أعضاء الدوائر الوزارية:
 -ك ازرة الدفاع الكطني،

 ك ازرة الداخمية كالجماعات المحمية كالتييئة العمرانية، ك ازرة الشؤكف الخارجية، -ك ازرة العدؿ،

 -ك ازرة المالية،

 ك ازرة الشؤكف الدينية كاالكقاؼ، ك ازرة المجاىديف، -ك ازرة االتصاؿ،

 -ك ازرة التربية الكطنية،

 ك ازرة التضامف الكطني كالعائمة كقضايا المرأة، -ك ازرة العالقات مع البرلماف،

 ك ازرة الصحة كالسكاف كاصالح المستشفيات، -ك ازرة المكارد المائية،

 -ك ازرة الفالحة كالتنمية الريفية،

 ك ازرة السكف كالعمراف كالمدينة، ك ازرة النقل كاألشغاؿ العمكمية، -ك ازرة الثقافة،

 ك ازرة الطاقة، -ك ازرة الصناعة كالمناجـ،

 ك ازرة تييئة اإلقميـ كالبيئة، -ك ازرة السياحة كالصناعات التقميدية،

 ك ازرة البريد كالمكاصالت السمكية كالالسمكية كالتكنكلكجيات كالرقمنة، ك ازرة العمل ك التشغيل كالضماف االجتماعي، ك ازرة الشباب كالرياضة، -ك ازرة التجارة،

 -ك ازرة التككيف كالتعميـ المينييف،

 -المديرية العامة لمكظيفة العمكمية كاالصالح االداري،

 رؤساء المجان الوطنية البيداغوجية ورؤساء الندوات الجيوية:
 -رئيس جامعة قالمة ،الندكة الجيكية شرؽ،

 رئيس جامعة العمكـ كالتكنكلكجيا ىكاري بكمديف ،الندكة الجيكية كسط، رئيس جامعة تممساف ،الندكة الجيكية غرب.وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 األساتذة الباحثين حسب الميدان:

 عبد هللا نشيـدة ،عػمكـ األرض كالكػكف ،جامعة العمكـ كالتكنكلكجيا ىكاري بكمديف، -أميرة عبد الرزاق ،عمكـ المادة ،جامعة جيجل،

 بارة عبد الغاني ،لغة كآداب عربي ،جامعة سطيف،2 -بمعشيـة ممـود ،عمكـ ك تكنكلكجيا ،جامعة سكيكدة،

 بمعيـد اكـيل عبدالقادر ،عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية ،جامعة خميس مميانة، -بن أشنيو عبدالحميد ،عمكـ كتكنكلكجيا ،جامعة مستغانـ،

 بن الحـاج دمحم اليـادي ،رياضيات كاعالـ آلي ،جامعة قسنطيػنة،2 -بسطانجي نبيمة ،آداب كلغات أجنبية ،جامعة الجزائر،2

 بـومزبـور عبد الرحمان ،عػمكـ األرض كالكػكف ،جامعة تبسة، -شـاوي عـالوة ،رياضيات كاعالـ آلي ،جامعة قسنطينة،2

 شـارف عبد الحق ،العمكـ اإلنسانية ك االجتماعية ،جامعة مستغانـ، -شنـافي ليندة ،العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،جامعة خنشمة،

 -شنــاوي يوسف ،ىندسة معمارية ،عمراف كميف المدينة ،المدرسة المتعددة التقنيات لميندسة المعمارية كالعمراف،

 داشـاري حميد ،عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية ،جامعة بسكرة، -البكيـرات عبد القادر ،الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة الجزائر،1

 حسـايـن امال ،العمكـ االقتصادية ،التسيير كعمكـ التجارية ،جامعة تممساف، -إيميمـون بـراىيـم ،فنػكف ،جامعة كىراف،1

 -قـادي لمين ،عمكـ كتكنكلكجيا ،جامعة مستغانـ،

 -قـادي لطيفة ،آداب كلغات أجنبية ،جامعة عنابة،

 خـالدي خالد ،رياضيات كاعالـ آلي ،جامعة بكمرداس، خـروة عمـر ،عمكـ الطبيعة كالحياة ،جامعة كىراف ،1 -خـميفاتي دمحم ،لغة كآداب عربي ،جامعة المدية،

 خنـوف صديق ،عمكـ الطبيعة كالحياة ،جامعة سطيف،1 -لـونيسي سميم ،لغة كأدب االمازيغية ،جامعة بكيرة،

 مـختـاري فيصـل ،العمكـ االقتصادية ،التسيير كعمكـ التجارية ،جامعة معسكػر، نصـور فريدة ،ىندسة معمارية ،عمراف ك ميف المدينة ،جامعة باتنة،1 صالحـي نسيمة ،عمكـ المادة ،جامعة البميدة،1 -تـامـر أنـوال ،فنػكف ،جامعة كىراف،1

 -يــمس شاوش بشير ،الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة كىراف،2

 زروني مصطفى ،العمكـ االقتصادية ،التسيير كعمكـ التجارية ،جامعة الجػزائر.3ػػػػػػػ ػػػػ ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػ ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ ػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قــرار رقم  1217مؤرخ في  18جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس
معيد العموم القانونية واإلدارية لدى المركز الجامعي بغميزان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره ،السيما المادة  33منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  206-08المؤرخ في  6رجب عاـ  1429المكافق  9يكليك سنة 2008كالمتضمف إنشاء مركز جامعي بغميزاف ،المتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى القرار رقـ  291المؤرخ في  02ماي  ،2013كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لمعيد العمكـ القانكنيةكاإلدارية لدى المركز الجامعي بغميزاف.

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  33مف المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
المكافق  16غشت سنة  ،2005كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس معيد العمكـ القانكنية كاإلدارية لدى المركز الجامعي بغميزاف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العمكـ القانكنية كاإلدارية لدى المركز الجامعي بغميزاف طبقا
لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

قائمة أعضاء مجمس معيد العموم القانونية واإلدارية لدى المركز الجامعي بغميزان
االسم والمقب

الصفة

 -بف جديد فتحي

مدير المعيد ،رئيسا،

 -خمفاكي خميفة

رئيس قسـ الحقكؽ،

 -سعادي دمحم

 -صاغكر ىشاـ

 عيساكي عبد النكر مشنف أحمد -عقاب لزرؽ

 -مشري معمر

 عرجكف مدنيوزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيس المجمس العممي لممعيد،

رئيس قسـ العمكـ السياسية،

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذكى رتبة أستاذ،

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذكى رتبة أستاذ،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

ممثل منتخب عف الطمبة،

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات
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قــرار رقم  1218مؤرخ في  18جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس
معيد العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة لدى المركز الجامعي بغميزان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره ،السيما المادة  33منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  206-08المؤرخ في  6رجب عاـ  1429المكافق  9يكليك سنة 2008كالمتضمف إنشاء مركز جامعي بغميزاف ،المتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى القرار رقـ  1132المؤرخ في  17نكفمبر  ،2014كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لمعيد العمكـالدقيقة كعمكـ الطبيعة كالحياة لدى المركز الجامعي بغميزاف.

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  33مف المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
المكافق  16غشت سنة  ،2005كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس معيد العمكـ الدقيقة كعمكـ الطبيعة كالحياة لدى المركز الجامعي بغميزاف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العمكـ الدقيقة كعمكـ الطبيعة كالحياة لدى المركز الجامعي
بغميزاف طبقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

قائمة أعضاء مجمس معيد العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة لدى المركز الجامعي بغميزان

االسم والمقب

 -بغدادي جياللي

 -األندلسي الحاج

 -صغير عبدالكريـ

الصفة

مدير المعيد ،رئيسا،

رئيس المجمس العممي لممعيد،

رئيس قسـ الكيمياء،

 -سي دمحم عبد السالـ

رئيس قسـ عمكـ البيكلكجيا،

 -سيدي عدة مصطفى

رئيس قسـ العمكـ الفالحية،

 -بف احمد فتيحة

ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 -بف يحيى بف عكدة

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات.

 -زاكي ميمكد

 -العارؼ نكرة

 -كداف بمحكؿ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيس قسـ الفيزياء،

ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة ذكي رتبة أستاذ،
ممثل منتخب عف الطمبة،
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قــرار رقم  1219مؤرخ في  18جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس
معيد اآلداب والمغات لدى المركز الجامعي بغميزان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره ،السيما المادة  33منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  206-08المؤرخ في  6رجب عاـ  1429المكافق  9يكليك سنة 2008كالمتضمف إنشاء مركز جامعي بغميزاف ،المتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى القرار رقـ  288المؤرخ في  2ماي  ،2013كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لمعيد اآلداب كالمغاتلدى المركز الجامعي بغميزاف.

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  33مف المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
المكافق  16غشت سنة  ،2005كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس معيد اآلداب كالمغات لدى المركز الجامعي بغميزاف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد اآلداب كالمغات لدى المركز الجامعي بغميزاف طبقا لمجدكؿ
الممحق بيذا القرار.

المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  18جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

االسم والمقب

الدكتور :بوزيد الطيب

قائمة أعضاء مجمس معيد اآلداب والمغات لدى المركز الجامعي بغميزان

 -مصمكدي مجيد

الصفة

مدير المعيد ،رئيسا،

 -عطاطفة بف عكدة

رئيس المجمس العممي لممعيد،

 -برحاؿ نبيل زىير

رئيس قسـ المغة الفرنسية،

 بف كزغار مختار -بقدكر شريفة

رئيس قسـ المغة العربية،

رئيس قسـ المغة اإلنجميزية،

 -مفالح بف عبدهللا

مدير مخبر بحث،

 -بكة عبد الحكيـ

ممثل منتخب عف الطمبة،

 -بكرزامة عكاد

 -عدة عبك عمي

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قــرار رقم  1220مؤرخ في  18جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس
معيد العموم والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بغميزان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره ،السيما المادة  33منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  206-08المؤرخ في  6رجب عاـ  1429المكافق  9يكليك سنة 2008كالمتضمف إنشاء مركز جامعي بغميزاف ،المتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى القرار رقـ  1133المؤرخ في  17نكفمبر  ،2014كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لمعيد العمكـكالتكنكلكجيا لدى المركز الجامعي بغميزاف ،المتمـ.

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  33مف المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
المكافق  16غشت سنة  ،2005كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس معيد العمكـ كالتكنكلكجيا لدى المركز الجامعي بغميزاف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العمكـ كالتكنكلكجيا لدى المركز الجامعي بغميزاف طبقا
لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  18جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

الدكتور :بوزيد الطيب

قائمة أعضاء مجمس معيد العموم والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بغميزان
االسم والمقب

الصفة

 -زعيتر خالد

مدير المعيد ،رئيسا،

 -لكنيس مراد

رئيس المجمس العممي لممعيد،

 -بكرديـ مختار

رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية،

 -حاج مصطفى عدة

رئيس قسـ اليندسة المدنية كاألشغاؿ العمكمية،

 -ميدي سميماف

رئيس قسـ الرياضيات،

 بف الحاج جمكؿ عائشة سرير دمحم بف داكدي سيف الديفوزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيسة قسـ اإلعالـ اآللي،

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذكي رتبة أستاذ عف قسـ اليندسة الميكانيكية،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذكي رتبة أستاذ عف قسـ اليندسة الميكانيكية،
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 جاعة مصطفى -قندكز الشيخ

 بمقاضي عبدهللا -شماـ دمحم

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذكي رتبة أستاذ عف قسـ الرياضيات،

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذكي رتبة أستاذ عف قسـ الرياضيات،

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذكي رتبة أستاذ عف قسـ اإلعالـ اآللي،

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذكي رتبة أستاذ عف قسـ اليندسة المدنية كاألشغاؿ العمكمية،

 -برابح حمزة مجيد

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذكي رتبة أستاذ عف قسـ اليندسة المدنية كاألشغاؿ العمكمية،

 -مصطفى عبدالقادر

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 -سكات سمير

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات.

 -خايف طارؽ

ممثل منتخب عف الطمبة،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1221مؤرخ في  18جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس
معيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى المركز الجامعي بغميزان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره ،السيما المادة  33منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  206-08المؤرخ في  6رجب عاـ  1429المكافق  9يكليك سنة 2008كالمتضمف إنشاء مركز جامعي بغميزاف ،المتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى القرار رقـ  289المؤرخ في  02ماي  ،2013المتضمف إنشاء األقساـ المككنة لمعيد العمكـ االقتصاديةكالتجارية كعمكـ التسيير لدى المركز الجامعي بغميزاف.

ُيــقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  33مف المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
المكافق  16غشت سنة  ،2005كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس معيد العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير لدى المركز الجامعي بغميزاف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير لدى المركز
الجامعي بغميزاف طبقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  18جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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قائمة أعضاء مجمس معيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى المركز الجامعي بغميزان
االسم والمقب

الصفة

 -بكقطاية سفياف

مدير المعيد ،رئيسا،

 -حمداني نجاة

رئيسة المجمس العممي لممعيد،

 -ميمكني ياسيف

رئيس قسـ عمكـ التسيير،

 -بف سيد احمد مميكة

رئيسة قسـ العمكـ االقتصادية،

 -صالح ىشاـ

رئيس قسـ العمكـ التجارية،

 -مزياف تكفيق

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذكي رتبة أستاذ،

 -ىاممي عبد القادر

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 -بف زرفة دمحم

ممثل منتخب عف الطمبة،

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذكي رتبة أستاذ،

 -بديار أحمد

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات

 -حالح مكلكد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1222مؤرخ في  18جويمية  ،2019يتضمن الموافقة عمى مداولة مجمس إدارة مركز البحث
في العموم اإلسالمية والحضارة-األغواط -المؤرخة في  14ماي  2017والمتضمنة قبول ىبة لفائدة
مركز البحث في العموم اإلسالمية والحضارة – األغـــــواط

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432المكافق  24نكفمبر سنة ،2011الذي يحدد القانكف االساسي النمكذجي لممؤسسة العمكمية ذات الطابع العممي كالتكنكلكجي.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1433المكافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  136-15المؤرخ في  4شعباف عاـ  1436المكافق  23ماي سنة ،2005كالمتضمف إنشاء مركز البحث في العمكـ اإلسالمية كالحضارة.

 -كبناء محضر مداكلة مجمس إدارة مركز البحث في العمكـ اإلسالمية كالحضارة المؤرخ في  14ماي .2017

ُيــقــــــرر
المادة األولى :طبقا لمفقرة  4مف المادة  20مف المرسكـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ

 1432المكاف ػػق  24نكفمبر سنة  ،2011الذي يح ػػدد القانكف األساسي النمكدجي لممؤسسة العمكمية

ذ ات الطاب ػػع العممػػي كالتكنكلكج ػ ػػي ،كالمذككر أعاله ،يكافق عمى مداكلة مجمس إدارة مركز البحث في
العمكـ االسالمية كالحضارة باألغ ػكاط المػػؤرخ في  14م ػػاي  ،2017كالمتضمنة قبكؿ ىبػ ػػة (كمبيكت ػػر

 )serveurالممنكحة مػف قبل شػ ػػركة SARL ALLEGORIE PRODUCTION AUDIOVISUEL

الصالة).
كىبة متعامل اقتصادي محمي بناء (قاعة ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2يترتب عف قبكؿ اليبات المنصكص عمييا في المادة األكلى أعاله ،إعداد جرد كمي كنكعي لميبات
الممنكحة طبقا لمتشريع كالتنظيـ السارييف.
المادة  :3يكمف كل مف المدير العاـ لمبحث كالتطكير التكنكلكجي كمدير الميزانية كالكسائل كمراقبة التسيير كمدير
مركز البحث في العمكـ اإلسالمية كالحضارة ،كل فيما يخصو ،بتنقيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة
الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ

حرر بالجزائر في  09جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1223مؤرخ في  18جويمية  ،2019يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة
جامعة قسنطينة2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا ،المعدؿ كالمتمـ ،السيما المادة  12منو.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  401-11المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 2السيما المادة  2منو.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

ُيــقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  12مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424المكافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ كالمتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة.2
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة 2في الجدكؿ الممحق ليذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  18جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة2
 -1األعضاء المعينون:
 - -جككف عبد الحميد

الصفة

القطاع

اإلسم والمقب

رئيس

ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي،

 -ليمكر زناتي رحيمة

عضك

 -حمدي عكاطف

عضك

 مسيخ كريمة -بكىالي دمحم

عضك

ممثمة الكزير المكمف بالمالية،

عضك

ممثل الكزير المكمف بالتربية الكطنية،

 -عركسي سميماف

عضك

 -زىاني ريـ

عضك

 -عمكرة فكزي

عضك

 -سيافي ياسيف

عضك

 -عريبي زيتكني

عضك

 -زكاري مميكة

عضك

ممثمة الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف،
ممثمة الكزير المكمف بالعمل كالتشغيل كالضماف االجتماعي،
ممثل السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية كاإلصالح اإلداري،

ممثل الكزير المكمف بالتجارة،

ممثمة الكزيرة المكمفة بالبريد كالمكاصالت السمكية كالالسمكية كالتكنكلكجيات كالرقمنة،
ممثل الكزير المكمف بالشباب كالرياضة،

ممثل الكزيرة المكمفة بالثقافة،
ممثمة الكالي.

 -2األعضاء المنتخبون:
اإلسم والمقب

الصفة الييئة

 -بكفالطة دمحم سيف الديف

عضك ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية لكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير،

 -نعمكف عبد السالـ

عضك ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية لكمية عمـ النفس كعمكـ التربية،

 -حمكد جماؿ

عضك ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية لكمية العمكـ اإلنسانية كالعمكـ اإلجتماعية،

 -بكرامكؿ عبد الكريـ

عضك ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية لكمية التكنكلكجيات الحديثة لممعمكمات كاإلتصاؿ،

 -مسعكد بكرغدة دمحم

عضك ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية لمعيد عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية،

 -بكغمبكز سميمة

عضك ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 -مقناني صبرينة

 دريدي عز الديف -بكناح عمار

 -بمعمكي حبيب

 -مخطكط رامي

 -بف داكد رمضاف

عضك ممثمة منتخبة عف األساتذة ذكي مصف األستاذية لمعيد عمـ المكتبات كالتكثيق،
عضك ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

عضك ممثل منتخب عف المكظفيف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات،
عضك ممثل منتخب عف المكظفيف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات،
عضك ممثل منتخب عف الطمبة،

عضك ممثل منتخب عف الطمبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1224مؤرخ في  18جويمية  ،2019يتضمن إعالن نتائج الدورة الثانية والعشرين
لمجنة الوطنية لتقييم الباحثين

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  131-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429المكافق  03مايك سنة ،2008كالمتضمف القانكف األساسي الخاص بالباحث الدائـ.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 -كبناء عمى القرار رقـ  349المؤرخ في  24ديسمبر  2009الذي يحدد تنظيـ المجنة الكطنية لتقييـ الباحثيف كسيرىا.

 -كبناء عمى القرار رقـ  279المؤرخ في  14مارس  2017المتضمف تشكيمة المجنة الكطنية لتقييـ الباحثيف كسيرىا.

 كبناء عمى مصادقة المجنة الكطنية لتقييـ الباحثيف في دكرتيا الثانية كالعشريف المنعقدة يكمي  10ك 11جكاف ،2019عمى محاضر اجتماعات فركعيا.

ُيــقــــــرر

المادة األولى :يعتبر المترشحكف اآلتية أسمائيـ كالمرتبكف حسب درجة االستحقاؽ ،مؤىمكف لشغل رتبة مدير بحث.
 فرع العموم األساسية:
 -بكجمعة آماؿ

مركز البحث العممي كالتقني في التحاليل الفيزيائية كالكيميائية

 -ساكلة نادية

مركز تنمية التكنكلكجيات المتطكرة

 -شبكط رضكاف

مركز البحث العممي كالتقني في التحاليل الفيزيائية كالكيميائية

 -بف يمكؿ كماؿ

مركز تنمية الطاقات المتجددة

 فرع العموم والتكنولوجيا:
 -صاحب جكىرة

مركز تنمية الطاقات المتجددة

 -قيبكعة عبد الرحماف

المركز الكطني لمبحث المطبق في ىندسة مقاكمة الزالزؿ

 -بمميمي حسيف

مركز تنمية الطاقات المتجددة

 -كعباش عبد الحميد

مركز تنمية الطاقات المتجددة

 -برباكي إبراىيـ

مركز تنمية الطاقات المتجددة

 -مزكار نكر الديف

المركز الكطني لمبحث المطبق في ىندسة مقاكمة الزالزؿ

 -حتي مصطفى

مركز تنمية الطاقات المتجددة

 -ىنطكط عبد الفتاح

مركز تنمية التكنكلكجيات المتطكرة

 -سميماف عبد الحميـ

مركز تنمية التكنكلكجيات المتطكرة

 -إمسعاد خالد

مركز تنمية الطاقات المتجددة

 -طاىي حكيـ

مركز تنمية التكنكلكجيات المتطكرة

 -ككسة مصطفى

مركز تنمية الطاقات المتجددة

 -عباس دمحم

مركز تنمية الطاقات المتجددة

 -نصر الديف نافع

 نايت عمر سمير -طنجاكي جماؿ

مركز البحث في التكنكلكجيات الصناعية

مركز البحث في عمـ الفمؾ كالفيزياء الفمكية كالفيزياء األرضية

مركز البحث في اإلعالـ العممي كالتقني

 فرع عموم األرض ،الكون والحياة:
 -حميس يكسف

مركز البحث العممي كالتقني حكؿ المناطق القاحمة

 -يحي كحمد أماؿ

مركز البحث في عمـ الفمؾ كالفيزياء الفمكية كالفيزياء األرضية

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 فرع العموم االجتماعية واإلنسانية:
 -مطركح أـ الخير

المركز الكطني لمبحث في عمـ اآلثار

 -حمك عبد الكريـ

مركز البحث العممي كالتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي كالثقافي

 -بمغراس عبد الكىاب

مركز البحث العممي كالتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي كالثقافي

 -بف زنيف بمقاسـ

مركز البحث العممي كالتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي كالثقافي

المادة  :2يعتبر المترشحكف اآلتية أسمائيـ كالمرتبكف حسب درجة االستحقاؽ مؤىمكف لشغل رتبة أستاذ بحث قسـ أ.

 فرع العموم األساسية:
 -بمخكجة أسماء

مركز البحث في تكنكلكجيا نصف النكاقل لمطاقكية

 -حاج العربي فيصل

مركز تنمية التكنكلكجيات المتطكرة

المركز الكطني لمبحث كالتنمية في الصيد البحري كتربية المائيات

 ككردالي سيد عمي -درقاؿ الحاج فيصل

مركز البحث العممي كالتقني في التحاليل الفيزيائية كالكيميائية

 -أيت رمضاف شفيعة

مركز البحث العممي كالتقني في التحاليل الفيزيائية كالكيميائية

 -خالدي خديجة

مركز البحث العممي كالتقني في التحاليل الفيزيائية كالكيميائية

 -قزكلة فكزي

مركز البحث في تكنكلكجيا نصف النكاقل لمطاقكية

 فرع العموم والتكنولوجيا:
 -كبير دمحم

مركز البحث العممي كالتقني في التحاليل الفيزيائية كالكيميائية

 -حداد أحمد

مركز البحث في التكنكلكجيات الصناعية

 -أكنكش حساف

المركز الكطني لمبحث المطبق في ىندسة مقاكمة الزالزؿ

 فرع عموم األرض ،الكون والحياة:
المركز الكطني لألبحاث الغابية

 مرسمي بكتخيل -بمعالـ فكزي

مركز البحث في عمـ الفمؾ كالفيزياء الفمكية كالفيزياء األرضية

 -حماي لميف

مركز البحث في عمـ الفمؾ كالفيزياء الفمكية كالفيزياء األرضية

 -شرفاكي ماية

مركز البحث العممي كالتقني في التحاليل الفيزيائية كالكيميائية

 -نايت عبد هللا جميمة نعيمة

مركز البحث العممي كالتقني في التحاليل الفيزيائية كالكيميائية

مركز البحث في عمـ الفمؾ كالفيزياء الفمكية كالفيزياء األرضية

 -أمنة دمحم

 فرع العموم االجتماعية واإلنسانية:
 -طاكطاك حسيف

المركز الكطني لمبحكث في عصكر ما قبل التاريخ كعمـ اإلنساف كالتاريخ

 -نافع عزيز

مركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية

 -بكزيد أماؿ

مركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمبحث العممي كالتطكير التكنكلكجي كمديري المؤسسات العمكمية ذات الطابع العممي
كالتكنكلكجي المعنييف كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذي يسري مفعكلو ابتداء مف  11جكاف .2019

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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قــرار رقم  34مؤرخ في  21جويمية  2019يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى مديرية الخدمات الجامعية  -بئر الجير-وىران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانيػة عاـ  1427المكافػق  15يكليػك سنة  ،2006المتضمفالقانػػكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية.

 بمقتضى المرسكـ رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتكى الخدمػػات االجتماعي ػػة ككيفيةتمكي ػمػيا.

 بمقتضى المرسكـ رقـ  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عاـ  1402المكافق  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمقبتسييػر الخدمات االجتماعية.

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق لػ  31مارس سنة ،2019يتضمف تعييف أعضاء الحككمة ،المعدؿ.

 بمقتضى المرسكـ التنفيػذي رقـ  15-10المػؤرخ في  12جانفي سنة  ،2010المتضمف إنشاء الديكاف الكطنيلمخدمات الجامعية كتنظيمو كعممو ،المعدؿ كالمتمـ بالمرسكـ التنفيذي رقـ  312/03المؤرخ في  14سبتمبر سنة

.2003

 بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 بمقتضى القرار الكزاري المشترؾ المؤرخ في  17فيفري سنة  ،2016يعدؿ كيتمـ القرار الكزاري المشترؾ المؤرخفي  22ديسمبر سنة  ،2004المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية كتحديد مقرىا كقائمة اإلقامات
الجامعية التابعة ليا كمشتمالتيا.

ػر لممحضر المؤرخ في  17جكاف سنة  ،2019المتضمف تزكية أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى
 نظػ ػ ػ امديرية الخدمات الجامعية بئر الجير كىراف.

ػر لممحضر المؤرخ في  17جكاف سنة  ،2019المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى
 نظػ ػ ػ امديرية الخدمات الجامعية بئر الجير كىراف.

ُيــقــــــرر

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية بئر الجير كىراف.

المـادة  :2تتككف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:
األعضاء الدائمون:
 -01بكخديمي جكىر،

 -02نكار فطيمة،

 -05جمكؿ رضكاف،

 -06داكدي دمحم األميف،

 -07تكاتي ىكاري،

 -08شاذلي عبد الكريـ،

 -09حميدة فاطمة،

 -04عكاد يمينة،

األعضاء اإلضافيون :
 -01شعشكع بف عكدة،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 -02حمراكي اليكارية،

 -03كركبي خالدية،

 -03بكدكر فتحي،
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المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنكات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المـادة  :4يكمف السيػد مديػر مديرية الخدمات الجامعية بئر الجير كىراف ،بتنفيذ ىذا القرار ،الذي سينشر في النشر
الرسمية لك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  21جويمية 2019
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  35مؤرخ في  21جويمية  2019يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية قسنطينة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانيػة عاـ  1427المكافػق  15يكليػك سنة  ،2006المتضمفالقانػػكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية.

 بمقتضى المرسكـ رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتكى الخدمػػات االجتماعي ػػة ككيفيةتمكي ػمػيا.

 بمقتضى المرسكـ رقـ  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عاـ  1402المكافق  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمقبتسييػر الخدمات االجتماعية.

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق لػ  31مارس سنة ،2019يتضمف تعييف أعضاء الحككمة ،المعدؿ.

 بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  39-11المؤرخ في  06فيفري سنة  ،2011يعدؿ كيتمـ المرسكـ التنفيذي رقـ 182-84المؤرخ في  04أكت سنة  ،1984المتضمف إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمكـ اإلسالمية.

 بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

ػر لممحضر المؤرخ في  25جكاف سنة  ،2019المتضمف فرز األصكات اإلنتخاب لممثمي العماؿ في لجنػة
 نظػ ػ ػ االخدمات اإلجتماعية لدى جامعة األمير عبد القادر لمعمكـ اإلسالمية بقسنطينة.

ػر لممحضر المؤرخ في  02جكيمية سنة  ،2019المتضمف فرز األصكات اإلنتخاب لممثمي األساتػذة في لجنػة
 نظػ ػ ػ االخدمات اإلجتماعية لدى جامعة األمير عبد القادر لمعمكـ اإلسالمية بقسنطينة.

ػر لممحضر المؤرخ في  03جكيمية سنة  ،2019المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى
 نظػ ػ ػ اجامعة األميرعبد القادر لمعمكـ اإلسالمية بقسنطينة.

ُيــقــــــرر
المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة األمير عبد القادر لمعمكـ اإلسالمية بقسنطينة.

المـادة  :2تتككف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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األعضاء الدائمون:

 -01نصر الديف غربي،

 -04عيشاكي دمحم اليادي،
األعضاء اإلضافيون:

 -01بكسمغكف إبراىيـ،

 -02بريؾ ياسيف،

 -03طمحة إلياس،

 -05لشيب العربي،

 -06بكعافية فكزية،

 -02مجالدي عبد العزيز،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنكات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المـادة  :4يكمف السيػد مديػر جامعة األمير عبد القادر لمعمكـ اإلسالمية بقسنطينة ،بتنفيذ ىذا القرار ،الذي سينشر
في النشرة الرسمية لك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  21جويمية 2019
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  36مؤرخ في  21جويمية  2019يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى جامعة  08ماي  1945قـالمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانيػة عاـ  1427المكافػق  15يكليػك سنة  ،2006المتضمفالقانػػكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية.

 بمقتضى المرسكـ رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتكى الخدمػػات االجتماعي ػػة ككيفيةتمكي ػمػيا.

 بمقتضى المرسكـ رقـ  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عاـ  1402المكافق  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمقبتسييػر الخدمات االجتماعية.

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق لػ  31مارس سنة ،2019يتضمف تعييف أعضاء الحككمة ،المعدؿ.

 بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  273-12المؤرخ في  28جكاف سنة  ،2012يعدؿ كيتمـ المرسكـ التنفيذي رقـ 273-01المؤرخ في  18سبتمبر سنة  ،2001المتضمف إنشاء جامعة ﭬػالمة.

 بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

ػر لممحضر المؤرخ في  22أفريل سنة  ،2019المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى
 نظػ ػ ػ اجامعة ﭬػالمة.

ُيــقــــــرر

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة ﭬالمة.

المـادة  :2تتككف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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األعضاء الدائمون:
 -01كريبس نبيل،

 -02عيدكد دمحم،

 -03أيت قاسي أعمر،

 -04قطاؼ دمحم،

 -05نصيب مركاف،

 -06كحل الراس زكرياء،

 -08العقكف كريـ،

 -07نكر الديف نذير،
األعضاء اإلضافيون:

 -01بكعزيز ناصر،

 -09بكصالح لزىر،
 -03كرفمة أحمد،

 -02نجار لكيزة،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنكات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المـادة  :4يكمف السيػد مديػر جامعة ﭬالمة ،بتنفيذ ىذا القرار ،الذي سينشر في النشرة الرسمية لك ازرة التعميـ العالي
كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  21جويمية 2019
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1225مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحـدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لجـامعة أبـو القاسـم سـعد هللا -الجـزائـر2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  340-09المؤرخ في  03ذي القعدة  1430المكافق  22أكتكبر سنة 2009المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة الجزائر ،2
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

المؤرخ في
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة ابك القاسـ سعد هللا-الجزائر 2ّ
 09جكاف .2019

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  20مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة ابك القاسـ سعد هللا-الجزائر.2

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة ابك القاسـ سعد هللا-الجزائر ، 2كفقا لمجدكؿ
الممحق بيذا القرار.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة ابك القاسـ سعد هللا-الجزائر ،2كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق بالقرار رقم  1225المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحـدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لجـامعة أبـو القاسـم سـعد هللا -الجـزائـر2
الرقم االسم والمقـب
 1زرداكي فتيحة
 2قاصد اسيا

 3عبد الكريـ عزكؽ
 4الحاج عيفة

الصفـة
مديرة الجامعة ،رئيسة المجمس العممي لمجامعة

نائبة المدير الجامعة المكمفة بالعالقات الخارجية كالتعاكف كالتنشيط كاالتصاؿ كالتظاىرات العممية

نائب مدير الجامعة المكمف بالتنمية كاالستشراؼ كالتكجيو

نائب مدير الجامعة المكمف بالتككيف العالي في الطكر الثالث كالتأىيل الجامعي كالبحث

العممي كالتككيف العالي فيما بعد التدرج

 5عبد الحميد يف شيخ نائب مدير الجامعة المكمف بالتككيف العالي في الطكر األكؿ كالثاني كالتككيف المتكاصل
كالشيادات كالتككيف في التدرج

 6بككنة عبد العزيز

عميد كمية العمكـ االنسانية

 8زبدي ناصر الديف

عميد كمية العمكـ االجتماعية

 7منصكري براىيـ

عميد كمية المغات األجنبية

 9حميد عالكي

عميد كمية المغة العربية كآدابيا كالمغات الشرقية

 10خديجة نشار

مدير معيد اآلثار

 11عديمة بف عكدة

مديرة معيد الترجمة

 13بف صافي زكليخة

رئيسة المجمس العممي لكمية المغات األجنبية

 14لحرش دمحم

رئيس المجمس العممي لكمية العمكـ االجتماعية

 15كحيد بف بكعزيز

رئيس المجمس العممي لكمية المغة العربية ك أدابيا كالمغات الشرقية

 17شبمي ابراىيـ

ممثل األساتذة ذكي مصف األستاذية لكمية العمكـ االجتماعية

 12كماؿ بمنير

 16عيسى العياشي
 18عمركني بيجة
 19خالدي كماؿ
 20بغكرة مكلكد

 21مشري بف خميفة
 22زيداف فريد
 23بكدربالي عمي
 24راجعي زكية
 25عمارة ايدير

 26نفيسة مكفق

 27باني عميري
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيس المجمس العممي لكمية العمكـ اإلنسانية

رئيس المجمس العممي لمعيد الترجمة

ممثمة األساتذة ذكي مصف األستاذية لكمية العمكـ االجتماعية
ممثل األساتذة ذكي مصف األستاذية لكمية المغات األجنبية

ممثل األساتذة ذكي مصف األستاذية لكمية المغة العربية كأدابيا كالمغات الشرقية

ممثل األساتذة ذكي مصف األستاذية لكمية المغة العربية كأدابيا كالمغات الشرقية
ممثل األساتذة ذكي مصف األستاذية لكمية العمكـ اإلنسانية
ممثل األساتذة ذكي مصف األستاذية لكمية العمكـ اإلنسانية
ممثمة األساتذة ذكي مصف األستاذية معيد اآلثار

ممثل األساتذة ذكي مصف األستاذية معيد اآلثار

ممثل األساتذة ذكي مصف األستاذية لمعيد الترجمة
ممثل األساتذة ذكي مصف األستاذية لمعيد الترجمة
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 28فتحي لحكؿ

ممثل األساتذة المساعديف

 29بكرايك عمي

ممثل األساتذة المساعديف

 30زالؿ نصيرة

مديرة كحدة بحث

 31عميش العمكري

أستاذ بالمدرسة العميا لألساتذة بكزريعة

 32كادي عماد

أستاذ بجامعة يكسف بف خدة الجزائر1

 33مزياف بيزاف

مسؤكؿ المكتبة المركزية لمجامعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي لمعيـد
قــرار رقـم  1226مؤرخ في  22جويمية ّ ،2019
الترجمـة بجامعة أبو القاسم سعد هللا-الجزائر2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03ّ
المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  340-09المؤرخ في  03ذي القعدة  1430المكافق  22أكتكبر سنة 2009المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة الجزائر،2
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
يحدد صالحيات كزير التّعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
 كبنػاء عمى محضػر انتخػاب ممّثمػي األساتػذة بالمجمػس العممػي لمعيػد الترجمة بجامعػػة ابك قاسـ سعد هللا-الجزائر2المؤرخ في  17أفريل .2019
ّ

ُيــقــــــرر

المؤرخ في  24جمادي الثانية عاـ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  67مف المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03
ّ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الترجمة بجامعة ابك قاسـ سعد هللا-الجزائر.2

المادة  :2تح ّػدد القائمػة االسميػػة ألعضػػاء المجم ػػس العممػػي لمعيد الترجمة بجامعػػة ابك قاسـ سعد هللا-الجزائر،2
كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ كالتّككيف العالييف كمدير جامعة ابك قاسـ سعد هللا-الجزائرّ ،2
النشرة الرسمية لمتّعميـ العالي كالبحث العممي.
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في ّ
حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي
ممحــق بالقـرار رقـم  1226المؤرخ في  22جويمية  2019الذي ّ
لمعيـد الترجمـة بجامعة أبو القاسم سعد هللا-الجزائر2

الرقم

الصفـة
ّ

االسم والمقـب
عيسى العياشي

2

عديمة بف عكدة

رئيس المجمس العممي لممعيد ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغات الجرمانية كالشرقية
ّ
مديرة المعيد

3

طو ياسيف طو

4

أمينة بف سميـ

5

مريبعي سييمة

بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة
مدير مساعد مكّمف ّ
التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
مديرة مساعدة مكّمفة بما بعد ّ

6

أسابع سييمة

رئيسة قسـ الّمغات الالتينية

7

عميكي فاطمة

رئيسة قسـ المغات الجرمانية ك الشرقية

8

دمحم رضا بكخالفة

ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الّمغات الالتينية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الّمغات الالتينية
ّ

1

ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغات الجرمانية ك الشرقية
 9التيجاني حمكمة
ّ
 10محمكدي إيماف أمينة ممّثمة عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
 11يحياكي ذىبية
 12دمحم الصالح بككش

مدير مخبر

 13فكير اماؿ

مسؤكؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1227مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم اليندسة البيوطبية بكّميـة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 ،1989كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
حدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 404المؤرخ في  05أفريل  2017الذي ّ
ّ
االتصاالت بكمية التكنكلكجيا بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة البيكطبية بكمية التكنكلكجيا بجامعةالمؤرخ في  19ديسمبر .2018
تممساف ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ُيــقــــــرر
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة البيكطبية بكمية التكنكلكجيا بجامعة أبك بكر

بمقايد-تممساف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة البيكطبية بكمية التكنكلكجيا بجامعة أبك بكر
بمقايد-تممساف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المؤرخ في  05أفريل  ،2017المذككر أعاله.
المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ ّ 404
المادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1227المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

لقسـم اليندسة البيوطبية بكّميـة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

االسم والمقـب

الصفـة
ّ

حاج سميماف زيف الديف
حمزة شريف لطفي

أستاذ  ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ

بركسي رقيق فتحي

أستاذ

دباؿ سيدي دمحم األميف

أستاذ

جباري عبد الغاني

أستاذ محاضر قسـ "أ"

بف عمي رضكاف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

قكار عديل

أستاذ مساعد قسـ "أ"

بشار حسف

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1228مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم اليندسة المعمارية بكّميـة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 ،1989كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 404المؤرخ في  05أفريل  2017الذي ّ
ّ
اليندسة المعمارية بكمية التكنكلكجيا بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية التكنكلكجيا بجامعةالمؤرخ في  18ديسمبر .2018
تممساف ّ

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية التكنكلكجيا بجامعة أبك بكر
بمقايد-تممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية التكنكلكجيا بجامعة أبك بكر
بمقايد-تممساف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المؤرخ في  05أفريل  ،2017المذككر أعاله.
المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ ّ 404
المادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

ممحــق بالقــرار رقم  1228المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم اليندسة المعمارية بكّميـة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان
الرقم

االسم والمقـب

الصفـة
ّ

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

1

جديد عبد القادر

2

لعبيد الصمد

رئيس القسـ

3

كيسي دمحم نبيل

أستاذ

4

عميمي عبد الصمد

أستاذ محاضر قسـ "أ"

5

حامة كليد

أستاذ محاضر قسـ "ب"

6

خطابي لحسف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

7

رحمكف دمحم

أستاذ محاضر قسـ "ب"

8

شعمي مصطفى

أستاذ مساعد قسـ "أ"

9

سمكة دمحم شياب

أستاذ مساعد قسـ "أ"
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قــرار رقم  1229مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم اليندسة الكيربائية واإللكترونيك بكّميـة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 ،1989كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 404المؤرخ في  05أفريل  2017الذي ّ
ّ
اليندسة الكيربائية كاإللكتركنيؾ بكمية التكنكلكجيا بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية كاإللكتركنيؾ بكمية التكنكلكجياالمؤرخ في  20ديسمبر .2018
بجامعة تممساف ّ

ُيــقــــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية كاإللكتركنيؾ بكمية التكنكلكجيا بجامعة

أبك بكر بمقايد-تممساف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية كاإللكتركنيؾ بكمية التكنكلكجيا
بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المؤرخ في  05أفريل  ،2017المذككر أعاله.
المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ ّ 404
المادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1229المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3

لقسـم اليندسة الكيربائية واإللكترونيك بكّميـة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

االسم والمقـب

بكمديف عبد المجيد

بطكاؼ طالب ىشاـ

بكعزة قاف أحالـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة
ّ

أستاذ  ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ

أستاذة
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4

غمري لطيفة

6

بف يحي بكمديف

5
7
8
9

أستاذ محاضرة قسـ "أ"

حاج عبد القادر دمحم األميف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

العشعاشي نبيل

أستاذ محاضر قسـ "ب"

بريكسي نقاسة دمحم اميف

مكامشة خالد

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1230مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم اإلتصاالت السمكية والالسمكية بكّميـة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة ،1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 410المؤرخ في  05أفريل  2017الذي ّ
ّ
االتصاالت بكمية التكنكلكجيا بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ االتصاالت السمكية كالالسمكية بكمية التكنكلكجياالمؤرخ في  06جكاف .2019
بجامعة تممساف ّ

ُيــقــــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االتصاالت السمكية كالالسمكية بكمية التكنكلكجيا بجامعة

أبك بكر بمقايد-تممساف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االتصاالت السمكية كالالسمكية بكمية التكنكلكجيا
بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المؤرخ في  05أفريل  ،2017المذككر أعاله.
المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ ّ 410
المادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحــق بالقــرار رقم  1230المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم اإلتصاالت السمكية والالسمكية بكّميـة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
ّ
1
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
كماش سمير
2
رئيس القسـ
ايريد سيدي دمحم حاج
3
أستاذ
فحاـ دمحم
4
أستاذ
بككمي حسف نكر الديف
بف ديمراد فتحي طارؽ
أستاذ
5
6
أستاذ
شيخ البالد دمحم الكبير
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
مكساكي الجياللي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1231مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم الري بكّميـة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 ،1989كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 404المؤرخ في  05أفريل  2017الذي ّ
ّ
الري بكمية التكنكلكجيا بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.
المؤرخ في
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الري بكمية التكنكلكجيا بجامعة تممسافّ
 14جانفي .2019
المادة

المادة
المادة
المادة

ُيــقــــــرر

األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري بكمية التكنكلكجيا بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.
 :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري بكمية التكنكلكجيا بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف،
كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المؤرخ في  05أفريل  ،2017المذككر أعاله.
 :3تمغى احكاـ القرار رقـ ّ 404
 :4يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  22جويمية 2019

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

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحــق بالقــرار رقم  1231المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم الري بكّميـة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

االسم والمقـب

1

حابي دمحم

الصفـة
ّ

الرقم
2

بكشمقيع حميد

رئيس القسـ

3

بف ساكلة فكزية

أستاذة

4

بكعناني عبد الرزاؽ

أستاذ

5

غنيـ عبد الرحمف نقاش

أستاذ

6

عبد الباقي شريفة

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

7

بكمديف معمر

أستاذ محاضر قسـ "ب"

8

تركي حسايف طو األميف

أستاذ مساعد قسـ "أ"

9

بف عدة لطفي

أستاذ مساعد قسـ "أ"

أستاذ  ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1232مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم اليندسة المدنية بكّميـة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 ،1989كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 404المؤرخ في  05أفريل  2017الذي ّ
ّ
اليندسة المدنية بكمية التكنكلكجيا بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية التكنكلكجيا بجامعة تممسافالمؤرخ في  19ديسمبر .2018
ّ

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية التكنكلكجيا بجامعة أبك بكر بمقايد-
تممساف.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية التكنكلكجيا بجامعة أبك بكر
بمقايد-تممساف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المؤرخ في  05أفريل ، 2017المذككر أعاله.
المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ ّ 404
المادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحــق بالقــرار رقم  1232المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم اليندسة المدنية بكّميـة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة
ّ

2

حمداكي كريـ

رئيس القسـ

1
3
4
5
6
7
8
9

بكمشرة ندير

زجاكي عبد الجميل

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
أستاذ

مقنكنيف عبد المطيف

أستاذ

يحياكي يكسفي زىيرة

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

معاشك عمر

أستاذ مساعد قسـ "أ"

معط هللا دمحم
طالب عمر

حقيقي بف اشنيك كميمة اماؿ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1233مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم اليندسة الميكانيكية بكّميـة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 ،1989كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةلمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ كا ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 404المؤرخ في  05أفريل  2017الذي ّ
ّ
اليندسة الميكانيكية بكمية التكنكلكجيا بجامعة أبك بكر بمقايد-تممساف.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنكلكجيا بجامعةالمؤرخ في  17نكفمبر .2018
تممساف ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنكلكجيا بجامعة أبك بكر

بمقايد-تممساف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنكلكجيا بجامعة أبك بكر
بمقايد-تممساف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المؤرخ في  05أفريل ، 2017المذككر أعاله،
المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ ّ 404
المادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أبك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1233المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

لقسـم اليندسة الميكانيكية بكّميـة التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان
الصفـة
االسم والمقـب
ّ
قرطي عبد هللا نبيل

أستاذ  ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

قنيفد عبد الحميـ فاركؽ

رئيس القسـ

بمعاليا سيد أحمد

أستاذ

بف عاشكر مصطفى
عمياف خالد

عزي أحمد

قزاف سمير

بمقايد دمحم

قميل حسيف

أستاذ
أستاذ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قــرار رقــم  1234مؤرخ في  22جويمية ّ ،2019
بكّمية التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد -تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 ،1989كالمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ ك ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية
 كبمكجب القرار رقـ 409المؤرخ في  05أفريل  2017الذي ّ
ّ
التكنكلكجيا بجامعة ابك بكر بمقايد-تممساف.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية التكنكلكجيا بجامعة ابك بكر بمقايد-تممسافالمؤرخ في  20جانفي .2019
ّ

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنكلكجيا بجامعة ابك بكر بمقايد-تممساف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنكلكجيا بجامعة ابك بكر بمقايد-تممساف ،كفقا
لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المؤرخ في  05أفريل  ،2017المذككر أعاله.
المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ ّ 409
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير ابك بكر بمقايد-تممساف ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
ممحـــق بالقــرار رقــم  1234المؤرخ في  22جويمية  2019الذي ّ
الرقم االسم والمقـب

لكّمية التكنولوجيا بجامعة أبو بكر بمقايد-تممسان
الصفـة

1

فحاـ دمحم

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ االتصاالت
ّ
السمكية كالالسمكية

2

شيخ دمحم أميف

عميد الكمية

3

سميماني بكعالـ عتك

4

عبد الرحيـ دمحم األميف

نائب العميد مكّمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة

5

حمزة شريف لطفي

التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ اليندسة البيكطبية

6

بكشمقيع حميد

رئيس قسـ الري

7

بطكاؼ طالب ىشاـ

رئيس قسـ اليندسة الكيربائية كاإللكتركنيؾ

8

قنيفد عبد الرحيـ فاركؽ

رئيسة قسـ اليندسة الميكانيكية

9

حمداكي كريـ

رئيس قسـ اليندسة المدنية

10

ايريد سيدي دمحم حاج

رئيس قسـ االتصاالت السمكية كالالسمكية

11

لعبيد عبد الصمد

رئيس قسـ اليندسة المعمارية

12

حاج سميماف زيف الديف

رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة البيكطبية

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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13

حابي دمحم

رئيس المجنة العممية لقسـ الري

14

بكمديف عبد المجيد

رئيس المجنة العممية لقسـ الكيربائية كاإللكتركنيؾ

15

قرطي عبد اإللو نبيل

رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية

16

بكمشرة نذير

رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية

17

كامش سمير

رئيس المجنة العممية لقسـ االتصاالت السمكية كالالسمكية

18

جديد عبد القادر

رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية

19

جباري عبد القادر

20

كرعي سميـ

21

بكعناني عبد الرزاؽ

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة البيكطبية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة البيكطبية
ّ

22

عبد الباقي شريفة

23

بمقايد فيصل

24

حاج عبد القادر دمحم األميف

25

بف عاشكر مصطفى

26

غرناكط دمحم األميف

27

بزار عبد اإللو

28

بندي كيس بف شكؾ أسيا

29

بكعشة عبد الحفيع

30

عميمي عبد الصمد

31

حامة كليد

32

مكامشة خالد

33

بمقايد دمحم

34

بريكسي رقيق فتحي

مدير مخبر بحث

35

لحسايني دمحم

مدير مخبر بحث

36

مرياح سيدي دمحم

مدير مخبر بحث

37

معط هللا دمحم

مدير مخبر بحث

38

غماري فؤاد

مدير مخبر بحث

39

ممياني سيدي دمحم

مدير مخبر بحث

40

شيخ عبد المجيد

مدير مخبر بحث

41

شيبكب فالح عبد الغني

مدير مخبر بحث

42

سمعاجي شكيب

مدير مخبر بحث

43

حكمات عبد الرحيـ

مدير مخبر بحث

44

باغمي لطفي

مدير مخبر بحث

45

شقاؼ عبد الحميد

مسؤكؿ المكتبة

مصف األستاذية عف قسـ الري
ممّثمة األساتذة ذكي
ّ
مصف األستاذية عف قسـ الري
ممثّل األساتذة ذكي
ّ

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الكيربائية كاإللكتركنيؾ
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الكيربائية كاإللكتركنيؾ
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية
ّ

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ االتصاالت السمكية كالالسمكية
ّ
ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قــرار رقم  1235مؤرخ في  22جويمية  ،2019يعدل القرار رقم  755مؤرخ في  22ماي 2019
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيولوجيا بكمية عموم الطبيعة والحياة
بجامعة طاىري دمحم -بشار

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  07-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430المكافق  04يناير سنة 2009المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة بشار،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيكلكجيا بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعةالمؤرخ في  11أفريل .2019
طاىري دمحم -بشار ّ

ُيــقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيكلكجيا بكمية عمكـ
الطبيعة كالحياة بجامعة طاىري دمحم -بشار.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيكلكجيا بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة طاىري
دمحم -بشار ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة طاىري دمحم-بشار ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

ممحــق بالقـرار رقم  1235المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يعدل القرار رقم  755المؤرخ في  22ماي  2019المحدد لمقائمة
االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيولوجيا بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة طاىري دمحم -بشار
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب

نحاؿ بكضربة نكرة

بكلنكار عمي

الصفـة

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ

مباركي لخضر

أستاذ محاضر قسـ "أ"

قكري سيف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

خالدي أشرؼ
عطكي نكاؿ

ساىل نفيسة
ممياني حياة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقسـم العموم
قــرار رقـم  1236مؤرخ في  22جويمية ّ ،2019
االقتصاديـة بكّميـة العمـوم االقتصاديـة وال ّتجاريـة وعمـوم ال ّتسييـر بجامعة دمحم الصديق بن يحي –جيجل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
المؤرخ في  22جمادى االكلى عاـ  1424المكافق  22يكليك سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 258 - 03ّ
المتمـ.
 2003ك المتضمف انشاء جامعة جيجل  ،ال ّ
معدؿ ك ّ

المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03ّ
المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ

المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
يحدد صالحيات كزير التّعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 228المؤرخ في  28أفريل  2017الذي ّ
ّ
المعدؿ.
العمكـ االقتصادية بكمّية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي-جيجل،
ّ
كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ العمكـ االقتصادية بكّمية العمكـ االقتصادية
المؤرخ في  18أفريل .2019
كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ّ

ُيــقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمكـ االقتصادية بكّمية العمكـ االقتصادية كالتجارية
كعمكـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي-جيجل.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمكـ االقتصادية بكّمية العمكـ االقتصادية كالتجارية
المادة ّ :2
كعمكـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المؤرخ في  28أفريل  ،2017المذككر أعاله.
المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ ّ 228
كل فيما يخصو،
المادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ كالتّككيف العالييف كمدير جامعة دمحم الصديق بف يحي-جيجلّ ،
النشرة الرسمية لمتّعميـ العالي كالبحث العممي.
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في ّ
حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة
ممحــق بالقـرار رقـم  1236المؤرخ في  22جويمية  2019الذي ّ

لقسـم العموم االقتصاديـة بكّميـة العمـوم االقتصاديـة والّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعة دمحم الصديق بن يحي –جيجل
الرقم

االسم والمقـب

1

بكدخدخ كريـ

الصفـة
ّ

أستاذ محاضر "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

2

صكفاف العيد

رئيس القسـ

3

بكحيضر رقية

أستاذة محاضرة قسـ "أ

4

حناش الياس

أستاذ محاضر قسـ "ب"

5

بكحبل عز الديف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

6

شمغكـ عميركش

أستاذ محاضر قسـ "ب"

7

محي الديف سمير

أستاذ محاضر قسـ "ب"

8

كعكاش دمحم

أستاذ مساعد قسـ "أ"

9

بكشرمة عبد الحميد

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقسـم التعميم
قــرار رقـم  1237مؤرخ في  22جويمية ّ ،2019
األساسي لمعمـوم االقتصاديـة وال ّتجاريـة وعمـوم ال ّتسييـر بكّميـة العمـوم االقتصاديـة وال ّتجاريـة وعمـوم ال ّتسييـر
بجامعة دمحم الصديق بن يحي –جيجل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
المؤرخ في  22جمادى االكلى عاـ  1424المكافق  22يكليك سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 258-03ّ
المتمـ.
 2003كالمتضمف انشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ ك ّ

المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03ّ
المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
يحدد صالحيات كزير التّعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
 -كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لمعمكـ االقتصادية كالتجارية

المؤرخ في
كعمكـ التسيير بكّمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي-جيجل
ّ
 14أفريل .2019

ُيــقــــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لمعمكـ االقتصاديػة كالتّجاريػة كعمػكـ

التّسييػر بكمّية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي-جيجل.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لمعمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ
المادة ّ :2
التسيير بكمّية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل  ،كفقا
لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ كالتّككيف العالييف كمدير جامعة دمحم الصديق بف يحي-جيجلّ ،
النشرة الرسمية لمتّعميـ العالي كالبحث العممي.
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في ّ
حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقسـم التعميم األساسي
ممحــق بالقـرار رقـم  1237المؤرخ في  22جويمية  2019الذي ّ
لمعمـوم االقتصاديـة وال ّتجاريـة وعمـوم ال ّتسييـر بكّميـة العمـوم االقتصاديـة وال ّتجاريـة وعمـوم ال ّتسييـر بجامعة دمحم الصديق بن يحي –جيجل

الرقم

االسم والمقـب

1

بكدكر عصاـ

الصفـة
ّ

أستاذ محاضر "ب"،رئيس المجنة العممية لمقسـ

2

سالمنة دمحم

رئيس القسـ

3

كحيمة اماؿ

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

4

فداكي امينة

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

5

تكبي عبد المالؾ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

6

بف زايد سارة

أستاذ محاضر قسـ "ب"

7

طكيجيني زيف العابديف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

8

ياسر عبد الرحماف

أستاذ مساعد قسـ "أ"

9

بكحركؽ خير الديف

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقسـم العموم
قــرار رقـم  1238مؤرخ في  22جويمية ّ ،2019
ال ّتجاريـة بكّميـة العمـوم االقتصاديـة وال ّتجاريـة وعمـوم ال ّتسييـر بجامعة دمحم الصديق بن يحي –جيجل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
المؤرخ في  22جمادى االكلى عاـ  1424المكافق  22يكليك سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 258-03ّ
المتمـ.
 2003كالمتضمف انشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03ّ
المتمـ.
حدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ي ّ
المعدؿ ك ّ

المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
يحدد صالحيات كزير التّعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ العمكـ التجارية بكمّية العمكـ االقتصادية كالتجاريةالمؤرخ في  18أفريل .2019
كعمكـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ُيــقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمكـ التجارية بكّمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ
التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي-جيجل.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمكـ التجارية بكّمية العمكـ االقتصادية كالتجارية
المادة ّ :2
كعمكـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ كالتّككيف العالييف كمدير جامعة دمحم الصديق بف يحي-جيجلّ ،
النشرة الرسمية لمتّعميـ العالي كالبحث العممي.
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في ّ
حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة
ممحــق بالقـرار رقـم  1238المؤرخ في  22جويمية  ،2019الذي ّ
لقسـم العموم الّتجاريـة بكّميـة العمـوم االقتصاديـة والّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعة دمحم الصديق بن يحي –جيجل

الرقم

االسم والمقـب

2

ىشاـ بكرمة

1
3
4
5
6
7
8
9

الصفـة
ّ

بك عكريف زىير

أستاذ محاضر "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

عمير عبد الحفيع

أستاذ

رئيس القسـ

عبد الحفيع مسكيف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

عبد الحميد مرغيت

أستاذ محاضر قسـ "ب"

عمر بكلحية

أستاذ مساعد قسـ "أ"

خالد ليتيـ

سعيكد عريف

سامية بك لعسل

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي
قــرار رقـم  1239مؤرخ في  22جويمية ّ ،2019
لكّميـة العمـوم االقتصاديـة وال ّتجاريـة وعمـوم التسيير بجامعـة دمحم الصديق بن يحي –جيجل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03ّ
المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التّعميـ العالي كالبحث العممي.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المؤرخ في  22جمادى االكلى عاـ  1424المكافق  22يكليك سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 258-03ّ
المتمـ.
 2003كالمتضمف انشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ ك ّ

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية العمػكـ االقتصاديػة كالتّجاريػة كعمػكـ التّسييػرالمؤرخ في  18أفريل .2019
بجامعة دمحم الصديق بف يحي-جيجل ّ

ُيــقــــــرر
المؤرخ في  24جمادى الثانية
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03
ّ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمّية العمػكـ االقتصاديػة كالتّجاريػة كعمػكـ التّسييػر

بجامعة دمحم الصديق بف يحي-جيجل.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمػكـ االقتصاديػة كالتّجاريػة كعمػكـ التّسييػر بجامعة
المادة ّ :2
دمحم الصديق بف يحي-جيجل ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ كالتّككيف العالييف كمدير جامعة دمحم الصديق بف يحي-جيجل ،ك ّل فيما يخصو،
النشرة الرسمية لمتّعميـ العالي كالبحث العممي.
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في ّ
حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي
ممحــق بالقـرار رقـم  1239المؤرخ في  22جويمية  2019الذي ّ
لكّميـة العمـوم االقتصاديـة والّتجاريـة وعمـوم التسيير بجامعـة دمحم الصديق بن يحي –جيجل

الرقم

االسم والمقـب

1

عيسى نجيمي

2

الطيب بكلحية

الصفـة
ّ

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ عمكـ التّسيير
ّ
عميد الكمية

3

فيصل قميحة

4

عبد الحفيع مسكيف

5

العيد صكفاف

بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة
نائب العميد مكّمف ّ
لتدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ا ّ

6

ىشاـ بكرمة

رئيس قسـ العمكـ التجارية

7

نسيـ حمكدة

8

فاتح أحمية

رئيس قسـ عمكـ التّسيير
رئيس قسـ العمكـ المالية كالمحاسبة

رئيس قسـ العمكـ االقتصادية

9

دمحم سالمنة

رئيس قسـ التعميـ األساسي

10

كريـ بكدخدخ

رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمكـ االقتصادية

11

فيصل بكميمز

12

زىير بكعكريف

13

عصاـ بكدكر

رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمكـ التّسيير
رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمكـ التجارية

14

دمحم حيمراف

15

رتيبة بكىالي

رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمكـ المالية كالمحاسبة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيس الّمجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي

ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ عمكـ التّسيير
ّ
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16

أمينة فداكي

17

أماؿ كحيمة

18

رقية بكحيضر

19

العيد قريشي

20

سامي زعباط

21

خالد ليتيـ

ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ التعميـ األساسي
ّ
ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ التعميـ األساسي
ّ
ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ االقتصادية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ االقتصادية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ التجارية
ّ

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ التجارية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ المالية كالمحاسبة
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ المالية كالمحاسبة
ّ

22

صالح حميمدات

23

صكنيا شتكاف

24

عبد الحميد بكشرمة

25

سميماف بف بخمة

ممثّل عف األساتذة المساعديف

26

الطاىر جميط

ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث

27

عبد الناصر عمارة

مسؤكؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة
قــرار رقـم  1240مؤرخ في  22جويمية ّ ،2019
لقسـم البيولوجيا بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعـة زيان عاشور -الجمفة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03ّ
المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  09-09المؤرخ في  7محرـ عاـ 1430المكافق  4يناير سنة  2009كالمتضمفالمتمـ.
إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
يحدد صالحيات كزير التّعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ البيكلكجيا بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعةالمؤرخ في  09ماي .2019
زياف عاشكر-الجمفة ّ

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ البيكلكجيا بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة زياف
عاشكر-الجمفة.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ البيكلكجيا بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة زياف
المادة ّ :2
عاشكر-الجمفة ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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كل فيما يخصو ،بتطبيق
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ كالتّككيف العالييف كمدير جامعة زياف عاشكر-الجمفةّ ،
أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتّعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة
ممحــق بالقـرار رقـم  1240المؤرخ في  22جويمية  2019الذي ّ
لقســم البيولوجيا بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعـة زيان عاشور –الجمفة

الرقم

االسم والمقـب

1

دحية مصطفى

2

سيل بكجمعة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

3

يبرير بف عمية

أستاذ محاضر قسـ "أ"

4

مكيكس شيرزاد

أستاذ محاضر قسـ "أ"

5

حاشي دمحم

أستاذ محاضر قسـ "ب"

6
7

ساسكي أماؿ
غازي مريـ

الصفـة
ّ

رئيس القسـ

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة
قــرار رقـم  1241مؤرخ في  22جويمية ّ ،2019
لقسـم عموم الفالحة بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعـة زيان عاشور -الجمفة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03ّ
المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  09-09المؤرخ في  7محرـ عاـ 1430المكافق  4يناير سنة  2009كالمتضمف

المتمـ.
إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
يحدد صالحيات كزير التّعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ عمكـ الفالحة بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعةالمؤرخ في  16ماي .2019
زياف عاشكر-الجمفة ّ

ُيــقــــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عمكـ الفالحة بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة زياف

عاشكر-الجمفة.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عمكـ الفالحة بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة زياف
المادة ّ :2
عاشكر-الجمفة ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

كل فيما يخصو ،بتطبيق
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ كالتّككيف العالييف كمدير جامعة زياف عاشكر-الجمفةّ ،
أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتّعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة
ممحــق بالقـرار رقـم  1241المؤرخ في  22جويمية  ،2019الذي ّ
لقســم عموم الفالحة بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعـة زيان عاشور –الجمفة

الرقم

االسم والمقـب

1

األحسف عمر

الصفـة
ّ

2

غافكؿ منير

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ

3

بمحاج صفية

أستاذة

4

قرزك أحالـ

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

5

حميركف مراد

أستاذ محاضر قسـ "أ"

6

عدلي بف زياف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

7

مدكني يمينة

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

8

بزيني اليادي

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة
قــرار رقـم  1242مؤرخ في  22جويمية ّ ،2019
لقسـم عموم األرض والكون بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعـة زيان عاشور –الجمفة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03ّ
المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  09-09المؤرخ في  7محرـ عاـ 1430المكافق  4يناير سنة  2009كالمتضمف

المتمـ.
إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
يحدد صالحيات كزير التّعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ عمكـ األرض ك الككف بكّميػة عمكـ الطبيعةالمؤرخ في  16جانفي .2019
كالحياة بجامعة زياف عاشكر-الجمفة ّ

ُيــقــــــرر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عمكـ األرض كالككف بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة
زياف عاشكر-الجمفة.

حدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عمكـ األرض كالككف بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة
المادة  :2ت ّ
بجامعة زياف عاشكر-الجمفة ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

كل فيما يخصو ،بتطبيق
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ كالتّككيف العالييف كمدير جامعة زياف عاشكر-الجمفةّ ،
أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتّعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

الدكتور :بوزيد الطيب

يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة
ممحــق بالقـرار رقـم  1242المؤرخ في  22جويمية  2019الذي ّ
لقســم عموم األرض والكون بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعـة زيان عاشور –الجمفة

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

حايد نجيب

الصفـة
ّ

حسف فتحي سعيد

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ

بشار خيرة

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

بكزناد عماد الديف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

تيشكداد الطيب

أستاذ محاضر قسـ "ب"

قندكز عبد العزيز محمكد

أستاذ محاضر قسـ "ب"

باكرية البشير

أستاذ مساعد قسـ "أ

فكفك عاطف

تناح بف داكد

أستاذة محاضرة قسـ "ب""

أستاذ مساعد قسـ "أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقسـم العموم
قــرار رقـم  1243مؤرخ في  22جويمية ّ ،2019
االقتصادية بكّميـة العموم االقتصادية و التجارية عموم التسيير بجامعـة دمحم البشير اإلبراىيمي – برج بوعريريج

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 ق ػرار بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03ّ
المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ

المؤرخ في  14رجب الثانية عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 244-12ّ
كالمتضمف إنشاء جامعة برج بكعريريج.
المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
يحدد صالحيات كزير التّعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ العمكـ االقتصادية بكّميػة العمكـ االقتصاديةالمؤرخ في  13ماي .2019
كالتجارية عمكـ التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي-برج بكعريريج ّ

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمكـ االقتصادية بكّميػة العمكـ االقتصادية كالتجارية عمكـ
التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي-برج بكعريريج.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمكـ االقتصادية بكّميػة العمكـ االقتصادية ك التجارية
المادة ّ :2
عمكـ التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي-برج بكعريريج  ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

كل
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ كالتّككيف العالييف كمدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي-برج بكعريريج ّ ،
فيما يخصو ،بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتّعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم
ممحــق بالقـرار رقـم  1243المؤرخ في  22جويمية  2019الذي ّ
العموم االقتصادية بكّميـة العموم االقتصادية والتجارية عموم التسيير بجامعـة دمحم البشير اإلبراىيمي –برج بوعريريج
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

الصفـة
ّ

بف منصكر مكسى

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

رحيـ حسيف

أستاذ

لعايب كليد

رئيس القسـ

قايدي خميسي

أستاذ محاضر قسـ "أ"

سراي صالح

أستاذ محاضر قسـ "ب"

زنكري ميمكد

أستاذ محاضر قسـ "أ"

بف معتكؽ صابر

أستاذ محاضر قسـ "ب"

بكقرة محبكب

أستاذ مساعد قسـ "أ"

قطاؼ سييمة

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقسـم العموم
قــرار رقـم  1244مؤرخ في  22جويمية ّ ،2019
التجارية بكّميـة العموم االقتصادية و التجارية عموم التسيير بجامعـة دمحم البشير اإلبراىيمي – برج بوعريريج

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03ّ
المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المؤرخ في  14رجب الثانية عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 244-12ّ
كالمتضمف إنشاء جامعة برج بكعريريج.
المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
يحدد صالحيات كزير التّعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ العمكـ التجارية بكّميػة العمكـ االقتصادية كالتجاريةالمؤرخ في  13ماي .2019
عمكـ التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي-برج بكعريريج ّ

ُيــقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المّجنة العممية لقسـ العمكـ التجارية بكّميػة العمكـ االقتصادية كالتجارية عمكـ
التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي-برج بكعريريج.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمكـ التجارية بكمّيػة العمكـ االقتصادية كالتجارية
المادة ّ :2
عمكـ التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي-برج بكعريريج ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ كالتّككيف العالييف كمدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي-برج بكعريريجّ ،
يخصو ،بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتّعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة
ممحــق بالقـرار رقـم  1244المؤرخ في  22جويمية  2019الذي ّ

لقســم العموم التجارية بكّميـة العموم االقتصادية والتجارية عموم التسيير بجامعـة دمحم البشير اإلبراىيمي –برج بوعريريج
الصفـة
ّ

الرقم

االسم والمقـب

1

مييكب مسعكد

2

لعكيكزة ياسيف

رئيس القسـ

3

بف قطاؼ احمد

أستاذ محاضر قسـ "أ"

4

زبيري عز الديف

أستاذة محاضر قسـ "أ"

5

عبادي دمحم

أستاذ محاضر قسـ "أ"

6

زميت فؤاد

أستاذ محاضر قسـ "ب"

7

تكىامي دمحم

أستاذ محاضر قسـ "ب"

8

جايز كريـ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

9

زيادي سامي

أستاذ مساعد قسـ "أ"

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقسـم
قــرار رقـم  1245مؤرخ في  22جويمية ّ ،2019
عموم التسيير بكّميـة العمـوم االقتصاديـة وال ّتجاريـة وعمـوم ال ّتسييـر بجامعة دمحم الصديق بن يحي –جيجل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
المؤرخ في  22جمادى االكلى عاـ  1424المكافق  22يكليك سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 258-03ّ
المتمـ.
 2003كالمتضمف انشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03ّ
المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ

المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
يحدد صالحيات كزير التّعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ عمكـ التسيير بكّمية العمكـ االقتصادية كالتجاريةالمؤرخ في  11أفريل .2019
كعمكـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي-جيجل ّ

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمكـ التسيير بكّمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ
التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي-جيجل.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمكـ التسيير بكّمية العمكـ االقتصادية كالتجارية
المادة ّ :2
كعمكـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي-جيجل ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ كالتّككيف العالييف كمدير جامعة دمحم الصديق بف يحي-جيجلّ ،
النشرة الرسمية لمتّعميـ العالي كالبحث العممي.
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في ّ
حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة
ممحــق بالقـرار رقـم  1245المؤرخ في  22جويمية  2019الذي ّ
لقسـم عموم التسيير بكّميـة العمـوم االقتصاديـة والّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعة دمحم الصديق بن يحي –جيجل

الرقم

االسم والمقـب

1

بكميمز فيصل

الصفـة
ّ

أستاذ محاضر "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

2

حمكدة نسيـ

3

نجيمي عيسى

أستاذ محاضر قسـ "أ"

4

برحاؿ عبد الكىاب

أستاذ محاضر قسـ "ب"

5

قيرة عمر

أستاذ محاضر قسـ "ب"

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيس القسـ
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6

كرامش بالؿ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

7

كعكاش جماؿ الديف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

8

عبد المكش جماؿ الديف

أستاذ مساعد قسـ "أ"

9

زايدي ابك سفياف

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة
قــرار رقـم  1246مؤرخ في  22جويمية ّ ،2019
لقسـم المادة بكّميـة العموم والتكنولوجيا بجامعـة دمحم البشير اإلبراىيمي –برج بوعريريج

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03ّ
المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ

المؤرخ في  14رجب الثانية عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 244-12ّ
كالمتضمف إنشاء جامعة برج بكعريريج.
المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
يحدد صالحيات كزير التّعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ المادة بكّمية العمكـ كالتكنكلكجيا بجامعة دمحمالمؤرخ في  28ماي .2019
البشير اإلبراىيمي-برج بكعريريج ّ

ُيــقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ المادة بكّمية العمكـ كالتكنكلكجيا بجامعة دمحم البشير
اإلبراىيمي-برج بكعريريج.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ المادة بكّمية العمكـ كالتكنكلكجيا بجامعة دمحم البشير
المادة ّ :2
اإلبراىيمي-برج بكعريريج  ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ كالتّككيف العالييف كمدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي-برج بكعريريجّ ،
يخصو ،بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتّعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة
ممحــق بالقـرار رقـم  1246المؤرخ في  22جويمية  2019الذي ّ
لقســم المادة بكّميـة العموم والتكنولوجيا بجامعـة دمحم البشير اإلبراىيمي –برج بوعريريج
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

خالدي دمحم رضا
فرككس ىناء
كحكؿ عبد الحميـ
ثابتي سميمة
مكلى البغدادي
سحنكف ياسيف

رقايقي القاسمي

الصفـة
ّ

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ
أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة
قــرار رقـم  1247مؤرخ في  22جويمية ّ ،2019

لقسـم اإللكتروميكانيك بكّميـة العموم و التكنولوجيا بجامعـة دمحم البشير اإلبراىيمي –برج بوعريريج

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03ّ
المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  14رجب الثانية عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 244-12ّ
كالمتضمف إنشاء جامعة برج بكعريريج.

المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
يحدد صالحيات كزير التّعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ اإللكتركميكانيؾ بكّمية العمكـ كالتكنكلكجيا بجامعةالمؤرخ في  02ماي .2019
دمحم البشير اإلبراىيمي-برج بكعريريج ّ

ُيــقــــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ اإللكتركميكانيؾ بكّمية العمكـ كالتكنكلكجيا بجامعة دمحم

البشير اإلبراىيمي-برج بكعريريج.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ اإللكتركميكانيؾ بكّمية العمكـ كالتكنكلكجيا بجامعة دمحم
المادة ّ :2
البشير اإلبراىيمي-برج بكعريريج  ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

كل فيما
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ كالتّككيف العالييف كمدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي-برج بكعريريجّ ،
يخصو ،بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتّعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة
ممحــق بالقـرار رقـم  1247المؤرخ في  22جويمية  2019الذي ّ
لقســم اإللكتروميكانيك بكّميـة العموم والتكنولوجيا بجامعـة دمحم البشير اإلبراىيمي –برج بوعريريج

الرقم

االسم والمقـب

2

صخارة سعدي

1
3
4
5
6
7
8
9

الصفـة
ّ

إراتني عبد الحميد

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

بكزيد عبد الرزاؽ

أستاذ

بف الشيخ عبد الحميـ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

بف حنيش عبد الحق

أستاذ محاضر قسـ "ب"

زبيري فؤاد

أستاذ مساعد قسـ "أ"

حميمييد مراد

بكشامة زياد

ضياؼ عبد العزيز

رئيس القسـ
أستاذ

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي
قــرار رقـم  1248مؤرخ في  22جويمية ّ ،2019
لكّميـة الحقـوق والعمـوم السياسيـة بجامعـة دمحم البشير اإلبراىيمي –برج بوعريريج

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03ّ
المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  14رجب الثانية عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 244-12ّ
كالمتضمف إنشاء جامعة برج بكعريريج.
المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التّعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبنػػاء عمى محضػر انتخاب ممّثمي األساتػػذة بالمجمػس العممػػي لكّميػػة الحقػػكؽ كالعمػػكـ السياسيػة بجامعػػة دمحمالمؤرخ في  19جكاف .2019
البشير اإلبراىيمي-برج بكعريريج ّ

ُيــقــــــرر
المؤرخ في  24جمادى الثانية
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03
ّ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمّية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة دمحم البشير

اإلبراىيمي-برج بكعريريج.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة دمحم البشير
المادة ّ :2
اإلبراىيمي-برج بكعريريج ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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كل فيما
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ كالتّككيف العالييف كمدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي-برج بكعريريجّ ،
النشرة الرسمية لمتّعميـ العالي كالبحث العممي.
يخصو ،بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في ّ
حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي
ممحــق بالقـرار رقـم  1248المؤرخ في  22جويمية  2019الذي ّ
لكّميـة الحقـوق والعمـوم السياسيـة بجامعـة دمحم البشير اإلبراىيمي –برج بوعريريج

الرقم

االسم والمقـب

1

ىدفي العيد

2

فرشة كماؿ

3

داكد كماؿ

4

رفاؼ لخضر

الصفـة
ّ

مصف األستاذية عف قسـ الحقكؽ
رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذكي
ّ
عميد الكمية

نائب العميد مكّمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة

التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ الحقكؽ

5

زاكي رفيق

6

ماني عبد الحق

رئيس الّمجنة العممية لقسـ الحقكؽ

8

بكيس عبد الحفيع

9

طاجيف نسيمة

ممثّل

7

دمحم خضري

ممثّل

مصف األستاذية عف قسـ الحقكؽ
األساتذة ذكي
ّ
عف األساتذة المساعديف

ممثّل عف األساتذة المساعديف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1249مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم القانون الخاص بكمية الحقوق بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ القانكف الخاص بكمية الحقكؽ بجامعة اإلخكةالمؤرخ في  06فيفري .2019
منتكري -قسنطينةّ 1

ُيــقــــــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانكف الخاص بكمية الحقكؽ بجامعة اإلخكة منتكري-

قسنطينة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانكف الخاص بكمية الحقكؽ بجامعة اإلخكة منتكري-
قسنطينة ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري-قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق بالقرار رقم  1249المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم القانون الخاص بكمية الحقوق بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

االسم والمقـب

بمعابد سامي

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

مرمكف مكسى

رئيس القسـ

بف يسعد عذراء

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

كحكؿ كليد

أستاذ محاضر قسـ "أ"

زكاش ربيعة

بكحاليس الياـ

أستاذة

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

بمعابد سامي

أستاذ محاضر قسـ "أ"

لبيض فايزة

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

كمك ىشاـ

كيس ماية

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1250مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم القانون العام بكمية الحقوق بجامعة اإلخوة منتوري-قسنطينة1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ القانكف العاـ بكمية الحقكؽ بجامعة اإلخكةالمؤرخ في  17فيفري .2019
منتكري -قسنطينةّ 1

ُيــقــــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة  ،2003الم ّ
عدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانكف العاـ بكمية الحقكؽ بجامعة اإلخكة منتكري-

قسنطينة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانكف العاـ بكمية الحقكؽ بجامعة اإلخكة منتكري-
قسنطينة ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحق بالقرار رقم  1250المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم القانون العام بكمية الحقوق بجامعة اإلخوة منتوري-قسنطينة1

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

2

سغاكيل شكقي

رئيس القسـ

1
3
4
5
6
7
8
9

10

بكطرفاس دمحم

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

بف شعباف عمي

أستاذ محاضر قسـ "أ"

بكطرفاس دمحم

أستاذ محاضر قسـ "أ"

ليطكش دليمة

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

بكعكف نضاؿ

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

معمـ يكسف
قكقة كداد

برني كريمة

مصباح دمحم عمي

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1251مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية الحقوق بجامعة اإلخوة منتوري-قسنطينة1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

مؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19ال ّالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقكؽ بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1المؤرخ في  06فيفري .2019
ّ

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقكؽ بجامعة اإلخكة منتكري-قسنطينة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقكؽ بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كفقا
لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق بالقرار رقم  1251المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية الحقوق بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

الرقم االسم والمقـب

الصفـة

2

طاشكر عبد الحفيع

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ القانكف الخاص
ّ
عميد الكمية

3

حكادؽ عصاـ

4

عياش شعباف

نائب العميد مكّمف بالدراسات العميا

5

سغاكيل شكقي

رئيس قسـ القانكف العاـ

1

6

عمارة فكزي

مرمكف مكسى

7

بمعابد سامي

8

بكطرفاس دمحم

9

سعدي عبد الحميـ

10

بكلمكاحل احمد

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

نائب العميد مكّمف بالبيداغكجيا كالمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ القانكف الخاص

رئيس المجنة العممية لقسـ القانكف الخاص

رئيس المجنة العممية لقسـ القانكف العاـ

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ القانكف الخاص
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ القانكف العاـ
ّ
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11
12
13

نقاش حمزة

بكبترة طارؽ

بكقريط عمر

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ القانكف العاـ
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف

14

كردكف عزكز

مدير مخبر بحث

15

بف حممة سامي

مدير مخبر بحث

16

عباس عبمة

مسؤكلة مكتبة الكّمية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1252مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اآلداب والمغة االنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
 2003الذي ّ
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا ،المع ّدؿ ك ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اآلداب كالمغة االنجميزية بكمية اآلداب كالمغاتالمؤرخ في  17ديسمبر .2018
بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينةّ 1

ُيــقــــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب كالمغة االنجميزية بكمية اآلداب كالمغات بجامعة

اإلخكة منتكري-قسنطينة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب كالمغة االنجميزية بكمية اآلداب كالمغات بجامعة
اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحق بالقرار رقم  1252المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اآلداب والمغة االنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

رياض بمكاىـ

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

2
3
4
5
6
7
8

حمكدي بكغنكط

فريدة عبد الرحيـ

يكسف بغكؿ

نصر الديف مغربي
فاطمة حمادكش

مناؿ مكالـ

حبيبة طكالبية

رئيس القسـ

أستاذ
أستاذ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذة محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1253مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اآلداب والمغة العربية بكمية اآلداب والمغات بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اآلداب كالمغة العربية بكمية اآلداب كالمغاتالمؤرخ في  17ديسمبر .2018
بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينةّ 1

ُيــقــــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب كالمغة العربية بكمية اآلداب كالمغات بجامعة

اإلخكة منتكري -قسنطينة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب كالمغة العربية بكمية اآلداب كالمغات بجامعة
اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري-قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحق بالقرار رقم  1253المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اآلداب والمغة العربية بكمية اآلداب والمغات بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

زىيرة بكلفكس

عبد السالـ غجاتي

ليمى جباري

زىيرة قركي
دياب قديد

كافية بف مسعكد
عز الديف ىبيرة

حمزة بككثير
اماؿ حمي

الصفـة

أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ

أستاذة
أستاذة
أستاذ

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

أستاذة مساعدة قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1254مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اآلداب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اآلداب كالمغة الفرنسية بكمية اآلداب كالمغاتالمؤرخ في  17ديسمبر .2018
بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينةّ 1

ُيــقــــــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب كالمغة الفرنسية بكمية اآلداب كالمغات بجامعة

اإلخكة منتكري -قسنطينة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب كالمغة الفرنسية بكمية اآلداب كالمغات بجامعة
اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحق بالقرار رقم  1254المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اآلداب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

الرقم االسم والمقـب
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ياسيف دراجي
ليميا بكمنجل
فريدة العقبي

ضاكية حناشي

نجمة شراد

ياسيف دراجي

ميدي بف دياب ابركاف
شريفة شنتمي

عكاطف كبكر

الصفـة
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيسة القسـ

أستاذة

أستاذة

أستاذة

أستاذ "

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

أستاذ مساعد قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1254مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اآلداب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

198

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اآلداب كالمغة الفرنسية بكمية اآلداب كالمغاتالمؤرخ في  17ديسمبر .2018
بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينةّ 1

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب كالمغة الفرنسية بكمية اآلداب كالمغات بجامعة

اإلخكة منتكري -قسنطينة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب كالمغة الفرنسية بكمية اآلداب كالمغات بجامعة
اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحق بالقرار رقم  1254المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اآلداب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

2

ليميا بكمنجل

رئيسة القسـ

1
3
4
5
6
7
8
9

ياسيف دراجي
فريدة العقبي

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

أستاذة

ضاكية حناشي

أستاذة

ياسيف دراجي

أستاذ "

نجمة شراد

أستاذة

ميدي بف دياب ابركاف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

عكاطف كبكر

أستاذ مساعد قسـ "ب"

شريفة شنتمي

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1255مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الترجمة بكمية اآلداب والمغات بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الترجمة بكمية اآلداب كالمغات بجامعة اإلخكةالمؤرخ في  17ديسمبر .2018
منتكري -قسنطينةّ 1

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الترجمة بكمية اآلداب كالمغات بجامعة اإلخكة منتكري-
قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الترجمة بكمية اآلداب كالمغات بجامعة اإلخكة منتكري-
قسنطينة ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ممحق بالقرار رقم  1255المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الترجمة بكمية اآلداب والمغات بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

االسم والمقـب

الصفـة

الرقم
1

عبد الغاني بف شعباف

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

2

مصطفى بف طالب

رئيس القسـ

3

دمحم لخضر الصبيحي

أستاذ

4

ماجدة شمي

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

5

سكسف ماضكي

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

6

دمحم الميف لطرش

أستاذ مساعد قسـ "أ"

7

رياض خير هللا فراد

أستاذ مساعد قسـ "أ"
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قــرار رقم  1256مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية اآلداب والمغات بجامعة اإلخوة منتوري-قسنطينة1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا ،ا ّ
 2003الذي ّ
لمعدؿ ك ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اآلداب كالمغات بجامعة اإلخكة منتكري-المؤرخ في  17ديسمبر .2018
قسنطينةّ 1

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب كالمغات بجامعة اإلخكة منتكري-قسنطينة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب كالمغات بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة،1
كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الدكتور :بوزيد الطيب

ممحق بالقرار رقم  1256المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية اآلداب والمغات بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

الرقم االسم والمقـب

الصفـة

1

الربعي بف سالمة

3

سالـ محي الديف

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اآلداب كالمغة العربية
ّ
عميد الكمية

مصطفى بف طالب

رئيس قسـ الترجمة

ليميا بكمنجل

رئيسة قسـ اآلداب كالمغة الفرنسية

2
4
5
6
7

حسف كاتب

عبد السالـ غجاتي

حمكدي بكغنكط

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

نائب العميد مكّمف بالدراسات العميا
رئيس قسـ اآلداب كالمغة العربية

رئيس قسـ اآلداب كالمغة االنجميزية
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8
9

زىيرة بكلفكس

ياسيف دراجي

 10رياض بمكاىـ

رئيس المجنة العممية لقسـ اآلداب كالمغة العربية

رئيس المجنة العممية لقسـ اآلداب كالمغة الفرنسية

رئيس المجنة العممية لقسـ اآلداب كالمغة االنجميزية

 11عبد الغاني بف شعباف

رئيس المجنة العممية لقسـ الترجمة

 13زىيرة قركي

مديرة مخبر بحث

 12حسف كاتب

 14يمينة بف ممؾ

مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث

 15حساف بكساحة

مدير مخبر بحث

 17يكسف كغميسي

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اآلداب كالمغة العربية
ّ
ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اآلداب كالمغة الفرنسية
ّ

 16ياسمينة شراد
 18فريدة العقبي

 19ضاكية حناشي
 20رياض بمكاىـ
 21يكسف بغكؿ

 22عبد الغاني بف شعباف
 23ماجدة شمي
 24نادية باقة

 25حمزة بككثير
 26مراد مشتة

مديرة مخبر بحث

ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اآلداب كالمغة الفرنسية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اآلداب كالمغة االنجميزية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اآلداب كالمغة االنجميزية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الترجمة
ّ
ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الترجمة
ّ
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مسؤكؿ مكتبة الكمية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1257مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية عموم األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عمكـ األرض كالجغرافيا كالتييئة العمرانيةالمؤرخ في  19ديسمبر .2018
بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينةّ 1

ُيــقــــــرر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمكـ األرض كالجغرافيا كالتييئة العمرانية بجامعة

اإلخكة منتكري -قسنطينة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمكـ األرض كالجغرافيا كالتييئة العمرانية بجامعة
اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق بالقرار رقم  1257المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية عموم األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1
الرقم االسم والمقـب

الصفـة

1

بكالصكؼ رابح

2

رحاـ جماؿ

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ التييئة العمرانية
ّ
عميد الكمية

3

نمكشي عبد المالؾ

4

حمادك بكزيد

5

بيطاط بمقاسـ

التدرج كالبحث العممي
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
نائب العميد مكّمف بالبيداغكجية
رئيس قسـ التييئة العمرانية

6

شطاح كحيد

رئيس قسـ العمكـ الجيكلكجية

7

لخضر عمار

رئيس قسـ العمكـ الجغرافية كالطكبكغرافية

8

لكامري عبد العزيز

رئيس المجنة العممية لقسـ التييئة العمرانية

9

مخمكؼ يمكنة

رئيس المجنة العممية لقسـ العمكـ الجيكلكجية

 10مزىكد سامي

رئيسة المجنة العممية لقسـ العمكـ الجغرافية كالطكبكغرافية

 11شراد صالح الديف

مدير مخبر بحث

 12مباركي عز الديف

مدير مخبر بحث

 13سحكت حسف

مدير مخبر بحث

 14محرزي كماؿ الديف

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ التييئة العمرانية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ الجيكلكجية
ّ

 15بكرفيس أحسف
 16جرار ليميا
 17مزىكد سامي
 18بكثمجة دمحم عبدك
 19لعزيز كداد
 20فرحاد تكفيق

ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ الجيكلكجية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ الجغرافية كالطكبكغرافية
ّ

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ الجغرافية كالطكبكغرافية
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
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قــرار رقم  1258مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم
الجغرافية والطبوغرافية بكمية عموم األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  3مح ّرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمكـ الجغرافية كالطبكغرافية بكمية عمكـ األرضالمؤرخ في  19ديسمبر .2018
كالجغرافيا كالتييئة العمرانية بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينةّ 1

ُيــقــــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ الجغ ارفية كالطبكغرافية بكمية عمكـ األرض
كالجغرافيا كالتييئة العمرانية بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ الجغرافية كالطبكغرافية بكمية عمكـ األرض
كالجغرافيا كالتييئة العمرانية بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

ممحق بالقرار رقم  1258المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم الجغرافية والطبوغرافية بكمية عموم األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب

مزىكد سامي

لخضر عمار
بكثمجة دمحم عبدك
ناصر دمحم رضا
بف المجات أمينة
بكلجمر المية
بكفنارة فاطمة
رجـ سندرة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ"،رئيس المجنة العممية لمقسـ

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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قــرار رقم  1259مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
العموم الجيولوجية بكمية عموم األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمكـ الجيكلكجية بكمية عمكـ األرض كالجغرافياالمؤرخ في  19ديسمبر .2018
كالتييئة العمرانية بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينةّ 1

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ الجيكلكجية بكمية عمكـ األرض كالجغرافيا كالتييئة

العمرانية بجامعة اإلخكة منتكري-قسنطينة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ الجيكلكجية بكمية عمكـ األرض كالجغرافيا
كالتييئة العمرانية بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحق بالقرار رقم  1259المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم الجيولوجية بكمية عموم األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

مخمكؼ يمكنة

أستاذة مساعدة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ

2

شطاح كحيد

رئيس القسـ

3

شابكر نبيل

4

شريط مناؿ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أستاذ

أستاذة محاضرة قسـ "ب"
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5

أكلبصير فتيحة

أستاذة مساعدة قسـ "أ""

6

قاسيمي دمحم

أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

7

بكليفة خالد

8

بمعمى زىير

أستاذ مساعد قسـ "أ"

9

بكقعكد الياشمي

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1260مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
التييئة العمرانية بكمية عموم األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التييئة العمرانية بكمية عمكـ األرض كالجغرافياالمؤرخ في  19ديسمبر .2018
كالتييئة العمرانية بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينةّ 1

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التييئة العمرانية بكمية عمكـ األرض كالجغرافيا كالتييئة

العمرانية بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التييئة العمرانية بكمية عمكـ األرض كالجغرافيا كالتييئة
العمرانية بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ممحق بالقرار رقم  1260المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم التييئة العمرانية بكمية عموم األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

الرقم
1
2

االسم والمقـب

الصفـة

لكامري عبد العزيز

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

بيطاط بمقاسـ

رئيس القسـ

3

بكربكف المية

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

4

تكاتي بكزيد

أستاذ محاضر قسـ "ب"

5

قكاشي زكية

أستاذ مساعد قسـ "ب"

6

بكشرمة نجاة

أستاذة مساعدة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

7

عكاجة دمحم

8

فرحاد تكفيق

أستاذ مساعد قسـ "أ"

9

حازكرلي سييمة

أستاذة مساعدة قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1261مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم الدقيقة بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العمكـ الدقيقة بجامعة اإلخكة منتكري-المؤرخ في  16جانفي .2019
قسنطينةّ 1

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمكـ الدقيقة بجامعة اإلخكة منتكري-قسنطينة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمكـ الدقيقة بجامعة اإلخكة منتكري-قسنطينة،1
كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري-قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحق بالقرار رقم  1261المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم الدقيقة بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

االسم والمقـب

بكلطيف عمي
غكاطي صالح
مكلكد عبدلي
كيمي زيف الديف
بكجعادة عمي
عبد الحق بركاف
عبد المجيد دباش
عبمة شاكر
عمي حميدة
دحماف تباني
بكخيط نعماف
دالح دمحم
خالؼ حسيف
بكمعزة كىيبة
قدري مارية
زعركر عبدالكىاب
بالؿ نذير
كغكش نصيرة
مباركي نكر الديف
بف ساحة رابح
بكعبمك عبد الرحمف
عاشكر سميماف
قارة عمي احسف
بف عميرة فريد
دمحم دنش
بصيمة خالد
مغالكي دخمكش
صغيري رمضاف
سييمي الطاىر
كعبكش زىية
كبابي براىيـ
بكلعيكف فضيمة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء
ّ
الكمية
عميد ّ
بالتدرج
نائب العميد المكّمف
ّ
التدرج
نائب العميد المكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ الفيزياء
رئيس قسـ الرياضيات
رئيس قسـ الكيمياء
رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء
رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات
رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات
ّ
ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء
ّ
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤكلة مكتبة الكمية
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قــرار رقم  1262مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الفيزياء بكمية العموم الدقيقة بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.،
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة اإلخكةالمؤرخ في  17ديسمبر .2018
منتكري -قسنطينةّ 1

ُيــقــــــرر

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

لمتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ كا ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة اإلخكة منتكري-

قسنطينة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة اإلخكة منتكري-
قسنطينة ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري-قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحق بالقرار رقم  1262المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الفيزياء بكمية العموم الدقيقة بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

الرقم االسم والمقـب
1
2
3
4
5
6
7

عبمة شاكر
عمي بكجعادة
بف عميرة فريد
بكديف بكبكر
حميمي كىيبة
نعيجة ىدى
عزيزي أسيا

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ
أستاذة
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
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قــرار رقم  1263مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الرياضيات بكمية العموم الدقيقة بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة اإلخكةالمؤرخ في  17ديسمبر .2018
منتكري -قسنطينةّ 1

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة اإلخكة منتكري-

قسنطينة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة اإلخكة
منتكري -قسنطينة ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحق بالقرار رقم  1263المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الرياضيات بكمية العموم الدقيقة بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

الرقم
1
2
3
4

االسم والمقـب

الصفـة

عمي حميدة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

عبد الحق بركاف

رئيس القسـ

حياة مرابط

أستاذ

نييمة نمكشي

أستاذ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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5
6
7
8
9

دمحم دالح

أستاذ

دمحم دنش

أستاذ

خالد بصيمة

أستاذ محاضر قسـ "أ"

ماريا قدري

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

منيرة مالكي

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1264مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الكيمياء بكمية العموم الدقيقة بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة اإلخكةالمؤرخ في  20ديسمبر .2018
منتكري -قسنطينةّ 1

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة اإلخكة منتكري-

قسنطينة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة اإلخكة منتكري-
قسنطينة ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ممحق بالقرار رقم  1264المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الكيمياء بكمية العموم الدقيقة بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

تباني دحماف
دباش عبد المجيد
صغيري رمضاف
شركانة عكاطف
بغيجة عادؿ
بيشة صبرينة
خالد مصباح
عادؿ كريد
نسريف بف عركس

الصفـة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذة
أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1265مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
البيولوجيا وعمم البيئة النباتية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيكلكجيا كعمـ البيئة النباتية بكمية عمكـ الطبيعةالمؤرخ في  27نكفمبر .2018
كالحياة بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينةّ 1

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيكلكجيا كعمـ البيئة النباتية بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة
بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيكلكجيا كعمـ البيئة النباتية بكمية عمكـ الطبيعة
كالحياة بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري-قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحق بالقرار رقم  1265المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم البيولوجيا وعمم البيئة النباتية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

بكدكر ليمى
باقة مبارؾ

عالطك جماؿ

الصفـة

أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ

رئيسة القسـ
أستاذ

بف دراجي دمحم الحبيب

أستاذ

ساحمي ليمى

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

عافري فاطمة الزىراء

تكاتي العيد

جركني عيسى

كمك كماؿ

أستاذة

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1266مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
الميكروبيولوجيا بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيكلكجيا التطبيقية بكمية عمكـ الطبيعة كالحياةالمؤرخ في  27نكفمبر .2018
بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينةّ 1

ُيــقــــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الميكركبيكلكجيا بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة

اإلخكة منتكري -قسنطينة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الميكركبيكلكجيا بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة
اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحق بالقرار رقم  1266المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الميكروبيولوجيا بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

الرقم

االسم والمقـب

2

فرحاتي العيد

1
3
4
5
6
7
8
9

الصفـة

بكدماغ عالء الديف

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

بف حيزية ياسيف

أستاذ

قيطكني محمكد

أستاذ

بكبكري كريمة

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

مييكبي سياـ

عالطك راضية
عممي المية

عبد العزيز كداد

رئيس القسـ

أستاذة
أستاذة محاضرة قسـ "أ"

أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1267مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم بيولوجيا الحيوان بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ بيكلكجيا الحيكاف بكمية عمكـ الطبيعة كالحياةالمؤرخ في  27نكفمبر .2018
بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينةّ 1
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ بيكلكجيا الحيكاف بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة

اإلخكة منتكري -قسنطينة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ بيكلكجيا الحيكاف بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة
اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحق بالقرار رقم  1267المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم بيولوجيا الحيوان بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

الرقم االسـ كالمقػب

الصفػة

1

لعالكي قريشي

أستاذ  ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

3

ساطة دليمة

أستاذة

2
4
5
6
7
8
9

مداسي ابراىيـ
امداح سعاد

طبيبل صكرية

رئيس القسـ

أستاذة
أستاذة

شالط جميمة
رزقكف دمحم العربي

أستاذ محاضر قسـ "أ"

مشاطي شييناز

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ييكاؿ صفية

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1268مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياء
الحيوية والبيولوجيا الخموية والجزيئية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة اإلخوة منتوري-قسنطينة1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء الحيكية كالبيكلكجيا الخمكية كالجزيئيةالمؤرخ في  27نكفمبر .2018
بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة اإلخكة منتكري-قسنطينةّ 1

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء الحيكية كالبيكلكجيا الخمكية كالجزيئية بكمية عمكـ

الطبيعة كالحياة بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء الحيكية كالبيكلكجيا الخمكية كالجزيئية بكمية
عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الدكتور :بوزيد الطيب

ممحق بالقرار رقم  1268المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الخموية والجزيئية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1
الرقم

االسم والمقـب

2

نسيب يكسف

1
3
4
5
6
7

الصفـة

ركابح ليمى (ـ) سعداكي

أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ

مرغـ رشيد

أستاذ

نكادري الطاىر

رئيس القسـ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

مكاس طكمة نرجس

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

مقراني الحاسف

أستاذ مساعد قسـ "أ"

أكنيس ليمى

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1269مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية عموم التكنولوجيا بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.،
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقكؽ بجامعة اإلخكة منتكري-قسنطينة1المؤرخ في  12ديسمبر .2018
ّ

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعة اإلخكة منتكري-

قسنطينة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعة اإلخكة منتكري-قسنطينة،1
كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحق بالقرار رقم  1269المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية عموم التكنولوجيا بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

الرقم االسم والمقـب

الصفـة

1

تمية عز الديف

3

شني رشيد

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اإللكتركنيؾ
ّ
عميد الكمية

ىكاـ عبد السالـ

نائب العميد مكّمف بالبيداغكجيا

عبدك كماؿ

رئيس قسـ اليندسة المدنية

2
4
5
6

بكزيد عيسى

غمري رابح

نائب العميد مكّمف بالدراسات العميا كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
رئيس قسـ ىندسة التكييف

اريس سكندر
كردكف جالؿ

رئيس قسـ االلكتركتقني

10

ميمس عادؿ

رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية

12

بركاؿ أحمد

7
8
9
11
13
14

بمعكر أحمد

رئيس قسـ اإللكتركنيؾ

رئيس قسـ ىندسة النقل

ميري زيف العابديف

رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة التكييف

ربيعي سعيدة

رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتركنيؾ

بف عمة حسيف

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية

رئيس المجنة العممية لقسـ االلكتركتقني
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15

بف ايدير دمحم

17

زرقة عبد السالـ

16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

بكشكشة عمي

بمعكر عبد الغاني

محاسني ربيعة
عابد خكدير

بكماشمة دمحم

بني يسعد اسماعيل
طالبي كماؿ

شايب رشيد

بككباب سميـ

بكربك عمار

رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة النقل

رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ االلكتركتقني
ّ

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ االلكتركتقني
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اإللكتركنيؾ
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية
ّ

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ ىندسة النقل
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ ىندسة النقل
ّ

سمطاني فكزي

ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث

ساحمي صالح

مدير مخبر بحث

بغيجة عبد اليادي

مدير مخبر بحث

بالؿ عز الديف

مدير مخبر بحث

شيخ نصر الديف

مدير مخبر بحث

شارؼ عبد الفتاح

مدير مخبر بحث

كاجة محفكظ

مدير مخبر بحث

منصكري نكرة
األسكد سعيدة

كركر فؤاد

خكلي عمر

بمفكؿ عز الديف

ريابي دمحم ليادي

مديرة مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث

خزار عبد المالؾ

مدير مخبر بحث

لعابد جماؿ

مدير مخبر بحث

مزياني سميـ
زيد سعيد

طاشكر كاتيا

مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث

الكمية
مسؤكلة مكتبة ّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1270مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإللكترونيك بكمية عموم التكنولوجيا بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكتركنيؾ بكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعة اإلخكةالمؤرخ في  12ديسمبر .2018
منتكري -قسنطينةّ 1

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتركنيؾ بكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعة اإلخكة
منتكري-قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتركنيؾ بكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعة اإلخكة
منتكري -قسنطينة ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ممحق بالقرار رقم  1270المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإل لكترونيك بكمية عموم التكنولوجيا بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

ربيعي سعيدة

أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ

2

عريس سكندر

رئيس القسـ

3

منصكري نكرة

أستاذة

4

كركر فؤاد

أستاذ

5

زياري زىيرة

أستاذة

6

لبعل دمحم رضا

أستاذ محاضر قسـ "أ"

7

بمياني أحمد

أستاذ محاضر قسـ "أ"

8

شيخ خير الديف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

9

كعرار أحمد

أستاذ مساعد قسـ "أ"
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قــرار رقم  1271مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية عموم التكنولوجيا بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا،

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية عمكـ التكنكلكجياالمؤرخ في  12ديسمبر .2018
بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينةّ 1

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعة اإلخكة

منتكري -قسنطينة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعة
اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري-قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

ممحق بالقرار رقم  1271المؤرخ في  22جويمية  ،2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية عموم التكنولوجيا بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

بكشكشة عمي

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

2

ميمس عادؿ

رئيس القسـ

3

بف يسعد اسماعيل

أستاذ

4

نصيب ابراىيـ

أستاذ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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5

مصيبح دمحم الصالح

أستاذ

6

شرفية عبد الحكيـ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

7

مرابط عبد الرزاؽ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

8

عمكري عمار

أستاذ محاضر قسـ "ب"

9

بف جاب هللا ادريس

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1272مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم االلكتروتقني بكمية عموم التكنولوجيا بجامعة اإلخوة منتوري-قسنطينة1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ االلكتركتقني بكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعةالمؤرخ في  12ديسمبر .2018
اإلخكة منتكري -قسنطينةّ 1

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االلكتركتقني بكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعة اإلخكة

منتكري -قسنطينة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االلكتركتقني بكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعة اإلخكة
منتكري -قسنطينة ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري-قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ممحق بالقرار رقم  1272المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم االلكتروتقني بكمية عموم التكنولوجيا بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

بف عمة حسيف
كردكف جالؿ
خزار عبد المالؾ
شني رشيد
كعيكعة دمحم يزيد
جالد عبد الحق
عككشي كماؿ

الصفـة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1273مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة المدنية بكمية عموم التكنولوجيا بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعةالمؤرخ في  12ديسمبر .2018
اإلخكة منتكري -قسنطينةّ 1

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعة اإلخكة
منتكري -قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعة اإلخكة
منتكري -قسنطينة ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري-قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحق بالقرار رقم  1273المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة المدنية بكمية عموم التكنولوجيا بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

الصفـة

عبدك كماؿ

رئيس القسـ

بركاؿ احمد

جبار عبد العالي

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

أستاذ

بمكاعر عبد الغاني

أستاذ

بف سبتي صالح الديف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

تكمي بمقاسـ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

لسكد رشيد

ككلكغمي سميـ

بف ساسي لعمرية ميمي

أستاذ

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1274مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم ىندسة التكييف بكمية عموم التكنولوجيا بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ

محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة التكييف بكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعةالمؤرخ في  12ديسمبر .2018
اإلخكة منتكري -قسنطينةّ 1

ُيــقــــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة التكييف بكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعة اإلخكة

منتكري -قسنطينة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة التكييف بكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعة اإلخكة
منتكري -قسنطينة ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحق بالقرار رقم  1274المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم ىندسة التكييف بكمية عموم التكنولوجيا بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

الصفـة

ميري زيف العابديف

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

كعبي عبد الناصر

أستاذ

طراد عبد الرشيد

أستاذ محاضر قسـ "أ"

قمري رابح

زيد السعيد

باش خزناجي عبد الجبار
زمكري فاطمة

رئيس القسـ

أستاذ

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1275مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم ىندسة النقل بكمية عموم التكنولوجيا بجامعة اإلخوة منتوري-قسنطينة1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.،
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة النقل بكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعةالمؤرخ في  12ديسمبر .2018
اإلخكة منتكري -قسنطينةّ 1

ُيــقــــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة النقل بكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعة اإلخكة

منتكري -قسنطينة.1
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة النقل بكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعة اإلخكة
منتكري -قسنطينة ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحق بالقرار رقم  1275المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم ىندسة النقل بكمية عموم التكنولوجيا بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

الرقم االسم والمقـب
1

بف ادير دمحم

3

عمارة ادريس

2
4
5
6
7
8

بمعكر أحمد

الصفـة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ

أستاذ

فرككس مبارؾ

أستاذ

بك ازرة رمضاف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

بككباب سميـ

لبيض عبد العزيز

بكعافية عبد القادر

أستاذ

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1276مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لمعيد العموم البيطرية بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ

محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العمكـ البيطرية بجامعة اإلخكة منتكري-قسنطينة  1المؤرخ في  16ديسمبر .2018

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ُيــقــــــرر
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  67مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادي الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمكـ البيطرية بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمكـ البيطرية بجامعة اإلخكة منتكري-قسنطينة،1
كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق بالقرار رقم  1276المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لمعيد العموم البيطرية بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1
الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

بف حمزة لكيزة

رئيسة المجمس العممي لممعيد

2

برارحي الحاسف

مدير المعيد

3

كابكية رشيد

4

كركر مصطفى

التدرج
مدير مساعد مكّمف بما بعد ّ
مساعد المدير المكّمف بالبيداغكجيا

5

سقني رشيد

رئيس قسـ ما قبل العيادي

6

بف عزكز حمداني

رئيس قسـ اإلنتاج الحيكاني

7

القركد رشيد

رئيس قسـ الكقاية كالصحة الحيكانية

8

بكعزيز عمر

مدير مخبر بحث

9

مقركد عبد السالـ

مدير مخبر بحث

10

معمري زينب

مدير مخبر بحث

11

عميمر رشيدة

12

لحمح اسماء

13

ديب أميرة

ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ ما قبل العيادي
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ ما قبل العيادي
ّ

14

غريبي لطفي

15

بف ساري شراؼ

16

بكغ اررة ىيثـ

17

بكخشـ السعيد

18

بغريش عبد الفتاح

19

عميمر فيصل

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اإلنتاج الحيكاني
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اإلنتاج الحيكاني
ّ

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ طب جراحة ك تكاثر الحيكاني
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ ما بعد العيادي
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اإلنتاج الحيكاني
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الكقاية كالصحة الحيكانية
ّ
مسؤكؿ مكتبة المعيد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

226

قــرار رقم  1277مؤرخ في  22جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لمعيد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفالحية الغذائية بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد التغذية كالتغذي كالتكنكلكجيات الفالحيةالغذائية بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة  1المؤرخ في  18ديسمبر .2018

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  67مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادي الثانية عاـ

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التغذية كالتغذي كالتكنكلكجيات الفالحية الغذائية

بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التغذية كالتغذي كالتكنكلكجيات الفالحية الغذائية
بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة  ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحق بالقرار رقم  1277المؤرخ في  22جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لمعيد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفالحية الغذائية بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1
الرقم االسم والمقـب

الصفـة
رئيسة المجمس العممي لممعيد ،ممثّمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ بيكتكنكلكجيا
ّ

1

بف عاشكر كريمة

2

بكجالؿ عبد الغاني

مدير المعيد

3

بف عطاء هللا ليمى

4

بكغمكط حميمة

التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
مديرة مساعدة مكّمفة بالدراسات لما بعد ّ
مديرة مساعدة مكّمفة بالبيداغكجيا

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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رئيس قسـ التغذية

5

عاقمي عبد الناصر

6

بف عبد العالي مميكة (ـ) بركات رئيسة قسـ بيكتكنكلكجيا

7

اليادؼ العكي

رئيس قسـ التكنكلكجيا الغذائية

8

مخانشة دىاؿ ككريف ككالت

9

عقكف رحاب مفيدة

ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ التغذية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ بيكتكنكلكجيا
ّ

 10عيساكي زيتكف حمامة كردة

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ التكنكلكجيا الغذائية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ التكنكلكجيا الغذائية
ّ

 13بكقرة عمي

ممثّل عف األساتذة المساعديف قسـ "أ"

 11بف يحي كريد فرياؿ عزيزة
 12بف شريف مريـ

ممّثمة عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب"

 14اكلعمارة بكجريك حياة

مديرة مخبر بحث

 15خركب كريمة

مديرة مخبر بحث

 16بككرة عتيقة

مسؤكلة مكتبة المعيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
قــرار رقم  1278مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس فالحي في" تكنولوجيا الزراعة الغذائية"بالمدرسة العميــا لمفــالحة مستغـــانم

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ ك ّ

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
المؤرخ في  18جمادى األكلى عاـ  1438المكافق  15فبراير سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 89-17ّ
المتضمف تحكيل المدرسة التحضيرية في عمكـ الطبيعة كالحياة بمستغانـ ،إلى مدرسة عميا لمفالحة.
 2017ك ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30ينايرسنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  9مارس  2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة دكتكر بيطري في بعض مؤسسات
التعميـ العالي.
 كبمقتضى القرار رقـ  418المؤرخ في  22أفريل  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندسفالحي تخصص"تكنكلكجيا الزراعة الغذائية"بالمدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ.

ُيــقــــــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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حدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة
المادة األولـى :ي ّ
ميندس فالحي تخصص "تكنكلكجيا الزراعة الغذائية" بالمدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ ،طبقا لممحق
ىذا القرار.

فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي:
المــادة  :2يت ّ
الميدان

الشعبة

التخصصات

طبيعة

عمكـ الطبيعة كالحياة

عم ػػكـ فالحية

تكنكلكجيا الزراعة الغذائية

أ

المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.

المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة العميا لمفالحة
بمستغانـ ،ابتداء مف السنة الجامعية .2018/2017

يخصو،
كل فيما
المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة العميا لمفالحة مستغانـّ ،
ّ
بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق القرار رقم  1278المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس فالحي في تكنولوجيا الزراعة الغذائية بالمدرسة العميا لمفالحة مستغانم
ميدان :عموم الطبيعة والحياة  -فرع :العموم الفالحية
تخصص :تكنولوجيا الزراعة الغذائية
السداسي س 04
الحجم الساعي السداسي

المادة

المعامل

دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

عمم األنزيمات واليندسة األنزيمية

22سا30

12سا00

08سا00

-

42سا30

5

تكنولوجيا ما بعد الحصاد

22سا30

-

-

-

22سا30

4

45سا00

12سا00

08سا00

-

65سا00

9

مجموع السداسي 04

السداسي س05
الحجم الساعي السداسي

وحدة التعميم و ت

المعامل

دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

تكنولوجيا المعمومات واالتصال في المؤسسات

10سا00

-

-

-

10سا00

1

أخالقيات البيولوجيا

15سا00

-

-

-

15سا00

1

استخبارات التوثيق

10سا00

-

-

-

10سا00

1

35ســـا00

-

-

-

35سا00

3

مجموع السداسي 05

السداسي س 06
وحدة التعميم و ت
مذكــــرة بحث
مجموع السداسي 05
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الحجم الساعي السداسي

المعامل

دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

-

-

-

100سا00

100سا00

1

-

-

-

100سا00

100سا00

1
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يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
قــرار رقم  1279مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس فالحي في"عمـــم التـــربة والبيئـــة" بالمدرسة العميــا لمفــالحة مستغـــانم

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ ك ّ

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في  18جمادى االكلى عاـ  1438المكافق  15فبراير سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 89-17ّ
المتضمف تحكيل المدرسة التحضيرية في عمكـ الطبيعة كالحياة بمستغانـ ،إلى مدرسة عميا لمفالحة،
 2017ك ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13ال ّمؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس 2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة دكتكر بيطري في بعض مؤسسات

التعميـ العالي.

 كبمقتضى القرار رقـ  438المؤرخ في  22أفريل  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندسفالحي تخصص "عم ػػـ التػ ػربة كالبيئ ػػة" بالمدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ.

ُيــقــــــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس
المادة األولى :ي ّ
فالحي تخصص"عم ػػـ التػ ػربة كالبيئ ػػة"بالمدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ ،طبقا لممحق ىذا القرار.

فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي:
المــادة  :2يت ّ
الميدان

الشعبة

التخصصات

طبيعة

عمكـ الطبيعة كالحياة

عم ػػكـ فالحية

عم ػػـ التػ ػربة كالبيئ ػػة

أ

المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.

المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة العميا لمفالحة
بمستغانـ ،ابتداء مف السنة الجامعية .2018/2017

يخصو،
كل فيما
المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة العميا لمفالحة مستغانـّ ،
ّ
بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحق القرار رقم  1279المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس فالحي في عموم التـــربة والبيئـــة بالمدرسة العميا لمفالحة مستغانم
ميدان :عموم الطبيعة والحياة  -فرع :العموم الفالحية
تخصص :عمـــوم التـــربة والبيئـــة
السداسي س 04
الحجم الساعي السداسي

المادة

المعامل

دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

رســـم خــرائط التــربة

22سا30

12سا00

08سا00

-

42سا30

5

تقنيـــات تحميل التربة والميـــاه

22سا30

-

-

-

22سا30

4

مجموع السداسي 04

45سا00

12سا00

08سا00

-

65سا00

9

السداسي س05
الحجم الساعي السداسي

وحدة التعميم و ت

المعامل

دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

تكنولوجيا المعمومات واالتصال في المؤسسات

10سا00

-

-

-

10سا00

1

أخالقيات البيولوجيا

15سا00

-

-

-

15سا00

1

استخبارات التوثيق

10سا00

-

-

-

10سا00

1

35سا00

-

-

-

35سا00

3

مجموع السداسي 05

السداسي س 06
الحجم الساعي السداسي

وحدة التعميم و ت
مذكــــرة بحث
مجموع السداسي 05

المعامل

دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

-

-

-

100سا00

100سا00

1

-

-

-

100سا00

100سا00

1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
قــرار رقم  1280مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في"اإلعالم اآللي"–تخصص" :منظومة المعموماتية والواب"
بالمدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في  29شكاؿ عاـ  1435المكافق  25غشت سنة 2014
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 232-14ّ
كالمتضمف إنشاء مدرسة عميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس.
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30ينايرسنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس 2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أكشيادة دكتكر بيطري في بعض مؤسسات

التعميـ العالي.

 كبمقتضى القرار رقـ  414المؤرخ في  22أفريل سنة  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندسدكلة في "اإلعالـ اآللي تخصص  :منظكمة المعمكماتية كالكاب" بالمدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس.

ُيــقــــــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة
المادة األولـى :ي ّ
ميندس دكلة في "اإلعالـ اآللي" تخصص "منظكمة المعمكماتية كالكاب" بالمدرسة العميا لإلعالـ اآللي
بسيدي بمعباس ،طبقا لممحق ىذا القرار.

فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي:
المــادة  :2يت ّ
الميدان

الشعبة

التخصصات

طبيعة

رياضيات كاعالـ آلي

إعالـ آلي

منظكمة المعمكماتية كالكاب

أ

المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.

المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة العميا لإلعالـ اآللي
بسيدي بمعباس ابتداء مف السنة الجامعية .2019/2018

كل فيما
المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس ّ
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق القرار رقم  1280المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين
لنيل شيادة ميندس دولة في اإلعالم اآللي بالمدرسة العميا لإلعالم اآللي ،تخصص  :منظومة المعموماتية والواب بسيدي بمعباس
ميدان :رياضات واعالم آلي  -فرع :إعالم آلي
تخصص -:منظومة المعموماتية والواب
السداسي س 5

وحدات التعميم و ت

الحجم الساعي السداسي (ساعات)
الدروس أعمال موجية أعمال تطبيقية

أعمال أخرى

المجموع

المعامل

األرصدة

وحدات التعميم األساسية
وتأ1

35,0

20,0

55,0

10

16

منيجية البحث العممي

20,0

10,0

30,0

6

9

االبتكار كتثميف البحث

15,0

10,0

25,0

4

7

وتأ2

25,0

20,0

45,0

8

14

منيجية البحث الكثائقي كمراقبة التكنكلكجيا

15,0

10,0

25,0

4

8

إدارة المشاريع العممية

10,0

10,0

20,0

4

6

مجموع السداسي س 5

60,0

40,0

100,0

18

30

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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السداسي س 6
الحجم الساعي السداسي (ساعات)

وحدات التعميم و ت

الدروس

أعمال موجية أعمال تطبيقية

أعمال أخرى

المجموع

المعامل

األرصدة

وحدات التعميم المنيجية
وتم1

100,0

100,0

18

30

مذكرة البحث

100,0

100,0

18

30

مجموع السداسي س 6

100,0

100,0

18

30

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة
قــرار رقم  1281مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في"اإلعالم اآللي"تخصص":ىندسة أنظمة اإلعالم اآللي"
بالمدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في  29شكاؿ عاـ  1435المكافق  25غشت سنة 2014
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 232-14ّ
كالمتضمف إنشاء مدرسة عميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس.
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس 2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة دكتكر بيطري في بعض مؤسسات

التعميـ العالي.

 كبمقتضى القرار رقـ 415المؤرخ في  22أفريل سنة  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندسدكلة في "اإلعالـ اآللي تخصص:ىندسة أنظمة اإلعالـ اآللي" بالمدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس.

ُيــقــــــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة
المادة األولـى :ي ّ
ميندس دكلة في"اإلعالـ اآللي" تخصص" :ىندسة أنظمة اإلعالـ اآللي" بالمدرسة العميا لإلعالـ اآللي
بسيدي بمعباس ،طبقا لممحق ىذا القرار.

فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي:
المــادة  :2يت ّ
الميدان

رياضيات كاعالـ آلي

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الشعبة

إعالـ آلي

التخصصات

ىندسة أنظمة اإلعالـ اآللي

طبيعة

أ
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المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.

المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة العميا لإلعالـ اآللي
بسيدي بمعباس ،ابتداء مف السنة الجامعية .2019/2018

كل فيما
المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس ّ
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق القرار رقم  1281المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين
لنيل شيادة ميندس دولة في اإلعالم ا آللي بالمدرسة العميا لإلعالم اآللي تخصص ،ىندسة أنظمة اإلعالم اآللي بسيدي بمعباس
ميدان :رياضات واعالم آلي  -فرع :إعالم آلي
تخصص -:ىندسة أنظمة اإلعالم اآللي
السداسي س 5
وحدات التعميم و ت
وحدات التعميم األساسية

وتأ1

الدروس

الحجم الساعي السداسي (ساعات)

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

أعمال أخرى

المجموع

المعامل

األرصدة

35,0

20,0

55,0

10

16

االبتكار كتثميف البحث

15,0

10,0

25,0

4

7

منيجية البحث الكثائقي كمراقبة التكنكلكجيا

15,0

مجموع السداسي س 5

60,0

منيجية البحث العممي

وتأ2

إدارة المشاريع العممية

10,0

20,0

30,0

6

9

25,0

20,0

45,0

8

14

10,0

10,0

20,0

4

6

10,0

40,0

25,0

100,0

4

18

8

30

السداسي س 6
وحدات التعميم و ت
وحدات التعميم المنيجية

وتم1

مذكرة البحث

مجموع السداسي س 6

الدروس

الحجم الساعي السداسي (ساعات)

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

أعمال أخرى

المجموع

المعامل

األرصدة

100,0

100,0

18

30

100,0

100,0

18

30

100,0

100,0

18

30

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة
قــرار رقم  1282مؤرخ في  24جويمية  ،2019ي ّ
الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في"اآللية" بالمدرسة العميا في العموم التطبيقيــة بتممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المؤرخ في  18جمادى االكلى عاـ  1438المكافق  15فبراير سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 82-17ّ
المتضمف تحكيل المدرسة التحضيرية في العمكـ كالتقنيات بتممساف ،إلى مدرسة عميا في العمكـ التطبيقية.
 2017ك ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس  2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة دكتكر بيطري في بعض مؤسسات

التعميـ العالي.

 كبمقتضى القرار رقـ  412المؤرخ في  22افريل  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلةفي "اآللية"بالمدرسة العميا في العمكـ التطبيقيػػة بتممساف.

ُيــقــــــرر

يحدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس
المادة األولىّ :
دكلة في "اآللية"بالمدرسة العميا في العمكـ التطبيقيػػة بتممساف ،طبقا لممحق ىذا القرار.

فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي:
المــادة  :2يت ّ
الشعبة

الميدان

عمكـ كتكنكلكجيا

التخصصات

اآللية

طبيعة
أ

اآللية

المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.

المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة العميا في العمكـ
التطبيقيػػة بتممساف ،ابتداء مف السنة الجامعية .2018/2017

كل فيما
المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة العميا في العمكـ التطبيقيػػة بتممسافّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

ممحق القرار رقم  1282المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في اآللية بالمدرسة العميا في العموم التطبيقيــة بتممسان
ميدان :عموم و تكنولوجيا -فرع :اآللية
تخصص :اآللية
السداسي س1

المادة
أنظمة التحكـ المتقدمة

مقدمة في فكقية االستدالالت

التكجيات الجديدة في البحث
مجموع السداسي 1

الحجم الساعي
السداسي

 45سا

الحجم الساعي األسبوعي

محاضرة أعمال موجية
1سا30

22سا1 30سا30
22سا1 30سا30

 90سا

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

4سا30

أعمال تطبيقية

1سا30

-

-

-

-

1سا30

-

المعامل

األرصدة

-

2

2

-

1

أعمال أخرى

-

-

1

1

4

4

1

نوع التقييم

متواصل

امتحان

50%

50%

50%

50%

50%
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الحجم الساعي

المادة
مذكرة الماستير

السداسي

مجموع السداسي 2

السداسي س2

محاضرة

الحجم الساعي األسبوعي

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

 120سا

أعمال أخرى

المعامل

األرصدة

6

6

8سا

120سا

6

8سا

نوع التقييم

مناقشة مذكرة التخرج

6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
قــرار رقم  1283مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في"اإللكتروتقني"التخصص:طاقة وبيئة بالمدرسة العميا في العموم التطبيقيــة بتممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في  18جمادى األكلى عاـ  1438المكافق  15فبراير سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 82-17ّ
المتضمف تحكيل المدرسة التحضيرية في العمكـ كالتقنيات بتممساف ،إلى مدرسة عميا في العمكـ التطبيقية.
 2017ك ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس  2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة دكتكر بيطري في بعض مؤسسات

التعميـ العالي.

 كبمقتضى القرار رقـ  411المؤرخ في  22افريل  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندسدكلة في "اإللكتركتقني"بالمدرسة العميا في العمكـ التطبيقيػػة بتممساف.

ُيــقــــــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس
المادة األولى :ي ّ
دكلة في"اإللكتركتقني"بالمدرسة العميا في العمكـ التطبيقيػػة بتممساف ،طبقا لممحق ىذا القرار.

فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي:
المــادة  :2يت ّ
الميدان

الشعبة

التخصصات

طبيعة

عمكـ كتكنكلكجيا

اإللكتركتقني

طاقة ك بيئة

أ

المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة العميا في العمكـ
التطبيقيػػة بتممساف ،ابتداء مف السنة الجامعية .2018/2017

كل فيما
المـادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة العميا في العمكـ التطبيقيػػة بتممسافّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

ممحق القرار رقم  1283المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في اإللكتروتقني بالمدرسة العميا في العموم التطبيقيــة بتممسان
ميدان :عموم و تكنولوجيا  -فرع :اإللكتروتقني
تخصص :طاقة وبيئة
السداسي س1
الحجم الساعي

المادة

السداسي

الكتركتقنيات متقدمة

 45سا

أدكات المحاكاة لمطاقات المتجددة

22سا30

التكجيات الجديدة في البحث

22سا30
 90سا

مجموع السداسي 1

الحجم الساعي األسبوعي

محاضرة أعمال موجية أعمال تطبيقية أعمال أخرى
1سا30
1سا30
3سا

متواصل

امتحان

-

-

2

2

50%

50%

1سا30

-

1

1

50%

50%

-

1

1

50%

50%

-

4

4

1سا30
1سا30

المعامل األرصدة

نوع التقييم

1سا30

السداسي س2
المادة

الحجم الساعي

الحجم الساعي األسبوعي

المعامل

األرصدة

مذكرة الماستير

 120سا

8سا

6

6

مجموع السداسي 2

120سا

8سا

6

6

السداسي

محاضرة

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

أعمال أخرى

نوع التقييم
مناقشة مذكرة التخرج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة
قــرار رقم  1284مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في"اليندسة الصناعية",التخصص:التسيير الصناعي
وعمميات اإلمداد بالمدرسة العميا في العموم التطبيقيــة بتممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في  18جمادى األكلى عاـ  1438المكافق  15فبراير سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 82-17ّ
المتضمف تحكيل المدرسة التحضيرية في العمكـ كالتقنيات بتممساف ،إلى مدرسة عميا في العمكـ التطبيقية.
 2017ك ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس 2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة دكتكر بيطري في بعض مؤسسات

التعميـ العالي.

 كبمقتضى القرار رقـ  413المؤرخ في  22أفريل  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندسدكلة في "اليندسة الصناعية"بالمدرسة العميا في العمكـ التطبيقيػػة بتممساف.

ُيــقــــــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس
المادة األولى :ي ّ
دكلة في "اليندسة الصناعية" بالمدرسة العميا في العمكـ التطبيقيػػة بتممساف ،طبقا لممحق ىذا القرار.

فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي:
المــادة  :2يت ّ
الميدان

الشعبة

التخصصات

طبيعة

عمكـ ك تكنكلكجيا

اليندسة الصناعية

التسيير الصناعي كعمميات اإلمداد

أ

المػػادة  : 3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.

المػػادة  : 4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة العميا في العمكـ
التطبيقيػػة بتممساف ،ابتداء مف السنة الجامعية .2018/2017

كل
المػػادة  : 5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة العميا في العمكـ التطبيقيػػة بتممسافّ ،.
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
فيما ّ
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق القرار رقم  1284المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في اليندسة الصناعية بالمدرسة العميا في العموم التطبيقيــة بتممسان
ميدان :عموم وتكنولوجيا  -فرع :اليندسة الصناعية
تخصص :التسيير الصناعي وعمميات اإلمداد
السداسي س1
المادة

الحجم الساعي
السداسي

الحجم الساعي األسبوعي

محاضرة أعمال موجية أعمال تطبيقية أعمال أخرى

المعامل

األرصدة

نوع التقييم
متواصل

امتحان

1سا30

1سا30

-

-

2

2

50%

50%

1سا

-

-

-

1

1

50%

50%

التكجيات الجديدة في البحث

 22سا30

1سا30

-

-

-

1

1

50%

50%

مجموع السداسي 1

82سا30

4سا

1سا30

-

4

4

تصميـ المؤسسات كفيزياء المصانع
اإلبتكارات كالتحديات في الصناعة
وعمميات اإلمداد

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

45
15
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السداسي س2
الحجم الساعي األسبوعي

الحجم الساعي

المادة

السداسي

محاضرة

أعمال موجية أعمال تطبيقية أعمال أخرى

المعامل األرصدة

مذكرة الماستير

120سا

8سا

6

6

مجموع السداسي2

120سا

8سا

6

6

نوع التقييم
مناقشة مذكرة التخرج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
قــرار رقم  1285مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "اإللكتروتقني"بالمدرسة العميا لمتكنولوجيات الصناعيــــة بعنابة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في  18جمادى االكلى عاـ  1438المكافق  15فبراير سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 83-17ّ
المتضمف تحكيل المدرسة التحضيرية في العمكـ كالتقنيات بعنابة ،إلى مدرسة عميا في التكنكلكجيات
 2017ك ّ
الصناعية.
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس 2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة دكتكر بيطري في بعض مؤسسات

التعميـ العالي.

 كبمقتضى القرار رقـ  431المؤرخ في  22أبريل  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلةفي "اإللكتركتقني" بالمدرسة العميا لمتكنكلكجيات الصناعيػ ػػة بعنابة.

ُيــقــــــرر

يحدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس
المادة األولىّ :
دكلة في "اإللكتركتقني" بالمدرسة العميا المدرسة العميا لمتكنكلكجيات الصناعيػ ػػة بعنابة ،طبقا لممحق
ىذا القرار.

فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي :
المــادة  :2يت ّ
الميدان

عمكـ كتكنكلكجيا

الشعبة

اإللكتركتقني

التخصصات

شبكات كيربائية

طبيعة
أ

المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة العميا لمتكنكلكجيات
الصناعيػ ػػة بعنابة ابتداء مف السنة الجامعية .2018/2017

المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمديرة المدرسة العميا المدرسة العميا لمتكنكلكجيات الصناعيػ ػػة
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
بعنابةّ ،
كل فيما ّ
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

ممحق القرار رقم  1285المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في اإللكتروتقني بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
ميدان :عموم وتكنولوجيا  -فرع :اإللكتروتقني
تخصص :شبكات كيربائية

المادة

الحجم الساعي السداسي

مقدمة في النمذجة والمحاكاة

 22س 30

وحدة التعميم و ت

الحجم الساعي السداسي

دروس

 22س 30

مجموع السداسي 3

السداسي س 3

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

 22س 30

-

 05س 00

 50س 00

 22س 30

-

 05س 00

المعامل
1

 50س 00

1

السداسي س4
دروس
-

الندوات و تركيب مشروع
مجموع السداسي 4

أعمال موجية أعمال تطبيقية

-

-

-

الخوارزميات وتركيبات البيانات المتقدمة

 22س 30

 22س 30

مجموع السداسي 5

 45س 00

 22س 30

منيجية البحث واالتصال

وحدة التعميم و ت

الحجم الساعي السداسي

أطروحة الماستير

-

دروس

مجموع السداسي 6

 22س 30

السداسي س 5

المادة

 22س 30

 07س 30

 22س 30

 07س 30

-

الحجم الساعي السداسي

دروس

عمل شخصي

المجموع

أعمال موجية
-

أعمال تطبيقية عمل شخصي
-

-

 05س 00
 02س 30

 07س 30

المجموع

أعمال موجية
-

-

 50س00
 50س00

1
1
المعامل

 50س 00

1

 22س 30

1

 72س 30

السداسي س6
أعمال تطبيقية عمل شخصي

المعامل

المجموع

2
المعامل

 50س 00
 50س00

2

2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
قــرار رقم  1286مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في"اليندسة الصناعية" بالمدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المؤرخ في  18جمادى األكلى عاـ  1438المكافق  15فبراير سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 83-17ّ
المتضمف تحكيل المدرسة التحضيرية في العمكـ كالتقنيات إلى مدرسة عميا المدرسة العميا لمتكنكلكجيات
 2017ك
ّ
الصناعيػ ػػة.

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19أغسطس سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس 2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة دكتكر بيطري في بعض مؤسسات

التعميـ العالي.

 كبمقتضى القرار رقـ  433المؤرخ في  22أبريل  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلةفي "اليندسة الصناعية" بالمدرسة العميا لمتكنكلكجيات الصناعيػ ػػة بعنابة.

ُيــقــــــرر

يحدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة
المادة األولـىّ :
ميندس دكلة في "اليندسة الصناعية" بالمدرسة العميا في التكنكلكجيات الصناعية بعنابة ،طبقا لممحق
ىذا القرار.

فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي:
المــادة  :2يت ّ
الميدان

الشعبة

التخصصات

طبيعة

عمكـ كتكنكلكجيا

اليندسة الصناعية

اإلدارة الصناعية

أ

المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.

المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة العميا في التكنكلكجيات
الصناعية بعنابة ،ابتداء مف السنة الجامعية .2018/2017

كل
المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمديرة المدرسة العميا في التكنكلكجيات الصناعية بعنابةّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
فيما ّ
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

ممحق القرار رقم  1286المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في الھندسة الصناعية بالمدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية عنابة
ميدان :عموم وتكنولوجيا-فرع :اليندسة الصناعية ،تخصص :اإلدارة الصناعية
السداسي س 1

المادة

الحجم الساعي السداسي
دروس

أعمال موجية أعمال تطبيقية عمل شخصي

المجموع

المعامل

الخوارزميات و تركيبات البيانات المتقدمة

 22س 30

 22س 30

-

 05س 00

 50س 00

1

مجموع السداسي 1

 22س 30

 22س 30

-

 05س 00

 50س 00

1

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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السداسي س 4
وحدة التعميم وت

الحجم الساعي السداسي

المعامل

دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

الندوات و تركيب مشروع

-

-

-

 07س 30

 22س 30

1

مجموع السداسي 4

-

-

-

 07س 30

 22س 30

1

المادة

الحجم الساعي السداسي

السداسي س 5
المعامل

دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

ىندسة نظم المعمومات الموجستية

 22س 30

 22س 30

-

 05س 00

 50س 00

1

منيجية البحث واالتصال

 22س 30

-

-

 02س 30

 22س 30

1

مجموع السداسي 5

 45س 00

 22س 30

-

 07س 30

 72س 30

2

وحدة التعميم و ت

الحجم الساعي السداسي

السداسي س 6
المعامل

دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

أطروحة الماستر

-

-

-

 50س00

 50س 00

2

مجموع السداسي 6

-

-

-

 50س00

 50س00

2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
قــرار رقم  1287مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في"اليندسة الميكانيكية"بالمدرسة العميا لمتكنولوجيات الصناعيـة بعنابة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في 18جمادى األكلى عاـ  1438المكافق  15فبراير سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 83-17ّ
المتضمف تحكيل المدرسة التحضيرية في العمكـ كالتقنيات إلى مدرسة عميا المدرسة العميا لمتكنكلكجيات
 2017ك
ّ
الصناعيػ ػػة.

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19أغسطس سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 -كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس  2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر

لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة دكتكر بيطري في بعض مؤسسات

التعميـ العالي.

 كبمقتضى القرار رقـ  432المؤرخ في 22أبريل  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلةفي " اليندسة الميكانيكية" بالمدرسة العميا لمتكنكلكجيات الصناعيػ ػػة بعنابة.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ُيــقــــــرر

يحدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس
المادة األولىّ :
دكلة في "اليندسة الميكانيكية" بالمدرسة العميا المدرسة العميا لمتكنكلكجيات الصناعيػ ػػة بعنابة ،طبقا
لممحق ىذا القرار.

فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي :
المــادة  :2يت ّ
الشعبة

الميدان

عمكـ كتكنكلكجيا

التخصصات

اليندسة الميكانيكية

طبيعة
أ

طاقكية

المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.

المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة العميا المدرسة العميا
لمتكنكلكجيات الصناعيػ ػػة بعنابة ،ابتداء مف السنة الجامعية .2018/2017

المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمديرة المدرسة العميا المدرسة العميا لمتكنكلكجيات الصناعيػ ػػة
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
بعنابة ّ
كل فيما ّ
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

ممحق القرار رقم  1287المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في ا ليندسة الميكانكية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
ميدان :عموم وتكنولوجيا  -فرع :اليندسة الميكانكية ،تخصص :طاقوية

المادة

الحجم الساعي السداسي

تحركيات الغازات

 22س 30

مجموع السداسي 3

دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

 22س 30

-

 05س 00

 50س 00

 22س 30

 22س 30

وحدة التعميم و ت

الحجم الساعي السداسي

الندوات و تركيب مشروع

-

دروس

مجموع السداسي 4

السداسي س 3

-

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

-

-

 07س 30

 22س 30

-

1

-

 07س 30

المعامل
1

 22س 30

1

السداسي س 5
الحجم الساعي السداسي

دروس

أعمال موجية أعمال تطبيقية عمل شخصي

الخوارزميات وتركيبات البيانات المتقدمة

 22س 30

مجموع السداسي 5

 45س 00

 22س 30

 22س 30

وحدة التعميم و ت

الحجم الساعي السداسي

أطروحة الماستير

-

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 50س 00

المجموع

 22س 30

مجموع السداسي 6

1

السداسي س4

-

المادة

منيجية البحث واالتصال

 05س 00

المعامل

دروس

-

 05س 00
 02س 30

-

 07س 30

-

المجموع

 50س 00

-

-

 50س00

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ

 50س00

1

 22س 30

1

 72س 30

السداسي س6
أعمال موجية أعمال تطبيقية عمل شخصي

المعامل

المجموع

2
المعامل

 50س 00
 50س00
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يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة
قــرار رقم  1288مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "الكيروتقني تخصص شبكات كيربائية"
بالمدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 كبمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
المؤرخ في  18جمادي األكلى عاـ  1438المكافق  15فبراير 2017
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 84-17ّ
المتضمف تحكيل المدرسة التحضيرية في العمكـ كالتقنيات بكىراف إلى مدرسة عميا في اليندسة الكيربائية
ك
ّ
كالطاقكية.
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس 2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة دكتكر بيطري في بعض مؤسسات
التعميـ العالي.

 كبمقتضى القرار رقـ  417المؤرخ في  22افريل  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلةفي "الكيركتقني تخصص :شبكات كيربائية" بالمدرسة العميا لميندسة الكيربائية كالطاقكية بكىراف.

ُيــقــــــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة
المادة األولـى :ي ّ
ميندس دكلة في"الكيركتقني تخصص شبكات كيربائية" بالمدرسة العميا لميندسة الكيربائية كالطاقكية،
طبقا لممحق ىذا القرار.

فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي:
المــادة  :2يت ّ
الميدان

عمكـ كتكنكلكجيا

الشعبة

كيركتقني

التخصصات

شبكات كيربائية

طبيعة
أ

المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.
المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة العميا لميندسة
الكيربائية كالطاقكية كىراف ،ابتداء مف السنة الجامعية .2019/2018

المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة العميا لميندسة الكيربائية كالطاقكية بكىراف،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
كل فيما ّ

حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحق القرار رقم  1288مؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في الكتروتقني بالمدرسة العميا في اليندسة الكيربائية و الطاقوية بوىران
ميدان :عموم وتكنولوجيا  -فرع :الكيرو تقني ،تخصص :شبكات كيربائية
السداسي س 5
الحجم الساعي السداسي

المادة
الشركع في البحث العممي كتقنيات االتصاؿ
الندكات ك المشاريع التمييدية
مجموع السداسي 5

المعامل

دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

24سا00د

/

/

/

24سا00د

1

48سا00د

/

/

/

48سا00د

3

72سا 00د

/

/

/

72سا 00د

4

السداسي س 6
الحجم الساعي السداسي

وحدة التعميم و ت

المعامل

دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

مذكرة ماستر

/

/

/

128سا00د

128سا00د

6

/

/

/

/

/

/

/

مجموع السداسي 6

/

/

/

128سا00د

128سا00د

6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة
قــرار رقم  1289مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "الكيروتقني تخصص آالت كيربائية"
بالمدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في 18جمادي األكلى عاـ  1438ىػ المكافق  15فبراير 2017
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 84-17ّ
المتضمف تحكيل المدرسة التحضيرية في العمكـ كالتقنيات بكىراف إلى مدرسة عميا في اليندسة الكيربائية
ك
ّ
كالطاقكية.
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس 2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة دكتكر بيطري في بعض مؤسسات

التعميـ العالي.

 كبمقتضى القرار رقـ  416المؤرخ في  22افريل  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندسدكلة في "الكيركتقني تخصص :آالت كيربائية" بالمدرسة العميا لميندسة الكيربائية كالطاقكية بكىراف.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ُيــقــــــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة
المادة األولـى :ي ّ
ميندس دكلة في "الكيركتقني تخصص :آالت كيربائية".بالمدرسة العميا لميندسة الكيربائية كالطاقكية،
طبقا لممحق ىذا القرار.
المــادة  :2يتف ّرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي:
الشعبة

الميدان

عمكـ كتكنكلكجيا

التخصصات

كير كتقني

طبيعة
أ

آالت كيربائية

المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.
المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة العميا لميندسة
الكيربائية كالطاقكية بكىراف ،ابتداء مف السنة الجامعية .2019/2018
المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة العميا لميندسة الكيربائية كالطاقكية بكىراف،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
كل فيما ّ

حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحق القرار رقم  1289المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في الكتروتقني بالمدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران
ميدان :عموم وتكنولوجيا  -فرع :الكيرو تقني -تخصص :آالت كيربائية
السداسي س 5
المادة

دروس

الحجم الساعي السداسي

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

/

/

الشركع في البحث العممي كتقنيات االتصاؿ

24سا00د

/

مجموع السداسي 5

72سا 00د

/

ندكات ك المشاريع التمييدية

48سا00د

/
/

عمل شخصي

المجموع

/

48سا00د

/
/

المعامل

24سا00د

1

72سا 00د

4

3

السداسي س6
وحدة التعميم و ت

دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

/

/

/

مذكرة ماستر

/

مجموع السداسي 6

/

/

الحجم الساعي السداسي

/
/

/
/

عمل شخصي

المجموع

/

/

128سا00د

المعامل

128سا00د

6

128سا00د 128سا00د

6

/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1290مؤرخ في  24جويمية ِّّ ،2019
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة الميندس المعماري بالمدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المؤرخ في  11رجب عاـ  1429المكافق  14يكليك سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 213-08ّ
كالمتضمف تحكيل المدرسة المتعددة العمكـ لميندسة المعمارية كالعمراف إلى مدرسة خارج الجامعة.

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس 2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة دكتكر بيطري في بعض مؤسسات

التعميـ العالي.

 كبمقتضى القرار رقـ  137المؤرخ في  07فيفري  2019كالمتضمف تحديد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادةالميندس المعماري بالمدرسة المتعددة العمكـ لميندسة المعمارية كالعمراف.

ُيــقــــــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة
المــادة األولـى :ي ّ
الميندس المعماري في المدرسة المتعددة العمكـ لميندسة المعمارية كالعمراف ،كفقا لمالحق ىذا القرار.
فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي:
المــادة  :2يت ّ
الشعبة

الميدان

التخصصات

ىندسة معمارية ،عمراف كميف المدينة

ىندسة معمارية

البيئة كالتكنكلكجيا

ىندسة معمارية ،عمراف كميف المدينة

ىندسة معمارية

التراث

ىندسة معمارية

ىندسة معمارية ،عمراف كميف المدينة

طبيعة

المدينة كالمشركع العمراني

أ
أ
أ

المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في مالحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.

المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني المدرسة المتعددة العمكـ لميندسة
المعمارية كالعمراف ،ابتداء مف السنة الجامعية .2018/2017

المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمديرة المدرسة المتعددة العمكـ لميندسة المعمارية كالعمراف
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ ،
كل فيما ّ

حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحق  01لمقرار رقم  1290المؤرخ في  24جويمية  2019البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة الميندس المعماري بالمدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران
ميدان :ىندسة معمارية ،عمران ومين المدينة  -فرع :ىندسة معمارية -تخصص :البيئة والتكنولوجيا

وحدات التعميم المنيجية
و ت م 2.3

إشكالية البحث العممي

البحث الكثائقي

مجموع السداسي3

دروس

الحجم الساعي األسبوعي
أعمال موجية

السداسي 3

أعمال تطبيقية مجموع عمل حضوري عمل شخصي

1h30
1h30

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

3h

0h

الحجم الساعي السداسي ( 14اسبوع)

0h

المجموع

المعامل

21h

29h

50h

1

42h

58h

100h

2

21h

29h

50h
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السداسي 4
الحجم الساعي األسبوعي

وحدات التعميم المنيجية

دروس

الحجم الساعي السداسي ( 14اسبوع)

أعمال موجية أعمال تطبيقية

مجموع عمل حضوري

عمل شخصي

المجموع

المعامل

و ت م 2.3
إنجاز مشركع البحث العممي
مجموع السداسي4

0h

0h

3h

42h

58h

100h

2

3h

42h

58h

100h

2
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ممحق  02لمقرار رقم  1290المؤرخ في  24جويمية  2019البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة الميندس المعماري بالمدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران

ميدان :ىندسة معمارية ،عمران و مين المدينة  -فرع :ىندسة معمارية -تخصص :المدينة والمشروع العمراني
السداسي 3
الحجم الساعي األسبوعي

وحدات التعميم المنيجية

دروس

أعمال موجية

الحجم الساعي السداسي ( 14اسبوع)

أعمال تطبيقية

مجموع عمل حضوري عمل شخصي المجموع

المعامل

و ت م 2.3
إشكالية البحث العممي

1h30

21h

29h

50h

1

البحث الكثائقي

1h30

21h

29h

50h

1

مجموع السداسي3

3h

42h

58h

100h

2

0h

0h

السداسي 4
الحجم الساعي األسبوعي

وحدات التعميم المنيجية

دروس

أعمال موجية

الحجم الساعي السداسي ( 14اسبوع)

أعمال تطبيقية مجموع عمل حضوري عمل شخصي المجموع

المعامل

و ت م 2.3
إنجاز مشركع البحث العممي
مجموع السداسي4

0h

0h

3h

42h

58h

100h

2

3h

42h

58h

100h

2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ممحق  03لمقرار رقم  1290المؤرخ في  24جويمية  2019البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة الميندس المعماري بالمدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران
ميدان :ىندسة معمارية ،عمران ومين المدينة  -فرع :ىندسة معمارية -تخصص :التراث
السداسي3
وحدات التعميم المنيجية

الحجم الساعي األسبوعي
دروس

أعمال موجية

الحجم الساعي السداسي ( 14اسبوع)

أعمال تطبيقية

مجموع عمل حضوري عمل شخصي المجموع

المعامل

و ت م 2.3
إشكالية البحث العممي

1h30

21h

29h

50h

1

البحث الكثائقي

1h30

21h

29h

50h

1

42h

58h

100h

2

مجموع السداسي 3

3h

0h

0h

السداسي4
وحدات التعميم المنيجية

الحجم الساعي األسبوعي
دروس

أعمال موجية

الحجم الساعي السداسي ( 14اسبوع)

أعمال تطبيقية

مجموع عمل حضوري عمل شخصي المجموع

المعامل

و ت م 2.3
إنجاز مشركع البحث العممي
مجموع السداسي 4

0h

0h

3h

42h

58h

100h

2

3h

42h

58h

100h

2
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يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
قــرار رقم  1291مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في"البيولوجية الجزيئية "بالمدرسة العميا في العموم البيولوجية بوىران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في  02صفر عاـ  1439المكافق  22أكتكبر سنة 2017
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 304-17ّ
المتضمف تحكيل المدرسة التحضيرية في عمكـ الطبيعة كالحياة بكىراف إلى المدرسة العميا في العمكـ البيكلكجية
ك
ّ
بكىراف.

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس 2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة دكتكر بيطري في بعض مؤسسات

التعميـ العالي.

 كبمقتضى القرار رقـ  409المؤرخ في  22أبريل  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلةفي "البيكلكجية الجزيئية" بالمدرسة العميا في العمكـ البيكلكجية بكىراف.

ُيــقــــــرر

يحدد البرنام ج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس
المادة األولىّ :
دكلة في "البيكلكجية الجزيئية" بالمدرسة العميا في العمكـ البيكلكجية بكىراف ،طبقا لممحق ىذا القرار.

فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي:
المــادة  :2يت ّ
الميدان

عمكـ الطبيعة ك الحياة

الشعبة

بيك تكنكلكجية

التخصصات

بيكلكجية جزيئية

طبيعة
أ

المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.

المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة العميا في العمكـ
البيكلكجية بكىراف ،ابتداء مف السنة الجامعية .2018/2017

كل فيما
المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة العميا في العمكـ البيكلكجية بكىرافّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحق القرار رقم  1291المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في البيولوجيا الجزيئية بالمدرسة العميا في العموم البيولوجية بوىران
ميدان :عموم الطبيعة والحياة  -فرع :البيو تكنولوجيا -تخصص :البيولوجيا الجزيئية
السداسي س 5
الحجم الساعي السداسي

المادة

دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية عمل شخصي

المجموع

المعامل

تحميل البيانات

 22سا

 22سا

/

 21سا

 65سا

1

منيجية الكتابة العممية

 20سا

 15سا

 15سا

 40سا

 90سا

2

مجموع السداسي 5

 40سا

 37سا

 15سا

 61سا

 155سا

3

السداسي س 6
الحجم الساعي السداسي

وحدة التعميم و ت

دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية عمل شخصي

المجموع

المعامل

اقتصاد وتشريع

 20سا

 08سا

/

 16سا

 45سا

1

مجموع السداسي 6

 20سا

 08سا

/

 16سا

 45سا

1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
قــرار رقم  1292مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "اآللية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة 2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 400-11ّ
المتضمف إنشاء مدرسة كطنية متعددة التقنيات بقسنطينة.
ك ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس 2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة دكتكر بيطري في بعض مؤسسات
التعميـ العالي.
 كبمقتضى القرار رقـ  422المؤرخ في  22أفريل سنة  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندسدكلة في "اآللية" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة.

ُيــقــــــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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حدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس
المادة األولى :ي ّ
دكلة في "اآللية" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة ،طبقا لممحق ىذا القرار.

فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي:
المــادة  :2يت ّ
الميدان

الشعبة

التخصصات

طبيعة

العمكـ كالتكنكلكجيا

اآللية

اآللية

أ

المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.

المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة الكطنية المتعددة
التقنيات بقسنطيػنة ،ابتداء مف السنة الجامعية .2018/2017

كل فيما
المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينةّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق القرار رقم  1292المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في اآللية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
ميدان :العموم والتكنولوجيا  -فرع :اآللية -تخصص :اآللية
السداسي س 3
الحجم الساعي السداسي

المادة

دروس

أعمال موجية

عمل شخصي

أعمال تطبيقية

المجموع

المعامل

مدخل إلى البحث

22س30

22س30

2

مجموع السداسي

22س30

22س30

2

السداسي س 4
الحجم الساعي السداسي

وحدة التعميم و ت

دروس

أعمال موجية

عمل شخصي

أعمال تطبيقية

المجموع

المعامل

حافمة االتصاالت كالشبكات الصناعية

22س30

22س30

2

مجموع السداسي

22س30

22س30

2

السداسي س 5
وحدة التعميم و ت

الحجم الساعي السداسي
دروس

أعمال موجية

عمل شخصي

أعمال تطبيقية

المجموع

المعامل

مراقبة قكية

22س30

22س30

2

مجموع السداسي

22س30

22س30

2

السداسي س 6
وحدة التعميم و ت

الحجم الساعي السداسي
عمل شخصي

المجموع

رسالة ماستر

132س30

132س30

4

مجموع السداسي

132س30

132س30

4

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

المعامل

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
قــرار رقم  1293مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "الكيرو تقنية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ ك ّ

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة 2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 400-11ّ
المتضمف إنشاء مدرسة كطنية متعددة التقنيات بقسنطينة.
ك ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس  2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة
مؤسسات التعميـ العالي.

دكتكر بيطري في بعض

 كبمقتضى القرار رقـ  423المؤرخ في  22أبريل سنة  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادةميندس دكلة في "الكيرك تقنية" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة.

ُيــقــــــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس
المادة األولى :ي ّ
دكلة في "الكيرك تقنية" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة ،طبقا لممحق ىذا القرار.

فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي:
المــادة  :2يت ّ
الميدان

الشعبة

التخصصات

العمكـ كالتكنكلكجيا

الكيرك تقنية

الكيرك تقنية

طبيعة
أ

المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.

المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة الكطنية المتعددة
التقنيات بقسنطيػنة ،ابتداء مف السنة الجامعية .2018/2017

كل فيما
المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينةّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحق القرار رقم  1293المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في الكيروتقنية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
ميدان :عموم وتكنولوجيا  -فرع :كيروتقنية -تخصص :كيروتقنية
السداسي س 3

المادة
مدخل إلى البحث
مجموع السداسي

الحجم الساعي السداسي
دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

المعامل

22س30

22س30

2

22س30

22س30

2

السداسي س 4
وحدة التعميم و ت

الحجم الساعي السداسي
دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

المعامل

البدء في تصميـ اآلالت الكيربائية (التصميـ)

22س30

22س30

2

مجموع السداسي

22س30

22س30

2

السداسي س 5
وحدة التعميم و ت
مكاد لميندسة الكيربائية
مجموع السداسي

الحجم الساعي السداسي
دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

المعامل

22س30

22س30

2

22س30

22س30

2

السداسي س 6
وحدة التعميم و ت
رسالة ماستر
مجموع السداسي

الحجم الساعي السداسي
دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

المعامل

عمل شخصي

المجموع

132س30

132س30

4

132س30

132س30

4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
قــرار رقم  1294مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في " ىندسة الطرائق" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة 2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 400-11ّ
المتضمف إنشاء المدرسة كطنية متعددة التقنيات بقسنطينة.
ك ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس  2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة دكتكر بيطري في بعض مؤسسات

التعميـ العالي.

 كبمقتضى القرار رقـ  424المؤرخ في  22أبريل سنة  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندسدكلة في "ىندسة الطرائق " بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة.

ُيــقــــــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس
المادة األولى :ي ّ
دكلة في "ىندسة الطرائق" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة ،طبقا لممحق ىذا القرار.

فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي:
المــادة  :2يت ّ
الميداف

العمكـ كالتكنكلكجيا

الشعبة

التخصصات

ىندسة الطرائق

طبيعة
أ

ىندسة الطرائق

المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.

المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة الكطنية المتعددة
التقنيات بقسنطيػنة ،ابتداء مف السنة الجامعية .2018/2017

كل فيما
المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينةّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

ممحق القرار رقم  1294المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة الطرائق بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
ميدان :عموم وتكنولوجيا  -فرع :ىندسة الطرائق -تخصص :ىندسة الطرائق
السداسي س 3

المادة
مدخل إلى البحث
مجموع السداسي

دروس

22س30

الحجم الساعي السداسي

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

22س30

المجموع

المعامل
2

22س30

2

22س30
السداسي س 4

وحدة التعميم و ت
الحصائل العيانية

مجموع السداسي

دروس

22س30

الحجم الساعي السداسي

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

22س30

المجموع

المعامل
2

22س30

2

22س30
السداسي س 5

وحدة التعميم و ت
تقنيات الفصل الغشائي
مجموع السداسي

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

دروس

22س30

22س30

الحجم الساعي السداسي

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

المعامل

22س30

22س30
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السداسي س 6
وحدة التعميم و ت

الحجم الساعي السداسي
دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

المعامل

عمل شخصي

المجموع

رسالة ماستر

132س30

132س30

4

مجموع السداسي

132س30

132س30

4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
قــرار رقم  1295مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في" ىندسة المواد" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة 2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 400-11ّ
المتضمف إنشاء مدرسة كطنية متعددة التقنيات بقسنطينة.
ك ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس  2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أكشيادة دكتكر بيطري في بعض مؤسسا
التعميـ العالي.
 كبمقتضى القرار رقـ  427المؤرخ في  22أبريل سنة  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندسدكلة في "ىندسة المكاد" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة.

ُيــقــــــرر

حددالبرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس
المادة األولـى :ي ّ
دكلة في "ىندسة المكاد"بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة ،.طبقا لممحق ىذا القرار.

فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي:
المــادة  :2يت ّ
الميدان

الشعبة

التخصص

طبيعة

عمكـ التكنكلكجيا

تعديف

مكاد متقدمة

أ

المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة الكطنية المتعددة
التقنيات بقسنطيػنة ،ابتداء مف السنة الجامعية .2018/2017

كل فيما
المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينةّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

ممحق القرار رقم  1295المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في ىندسة المواد بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
ميدان :عموم وتكنولوجيا  -شعبة :تعدين -تخصص :مواد متقدمة
السداسي س 3

المادة

الحجم الساعي السداسي
دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

المعامل

مدخل إلى البحث

22س30

22س30

2

مجموع السداسي

22س30

22س30

2

السداسي س 4
وحدة التعميم و ت
مكاد تحت ظركؼ قاسية
مجموع السداسي

الحجم الساعي السداسي
دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

المعامل

22س30

22س30

2

22س30

22س30

2

السداسي س 5
وحدة التعميم و ت
طرؽ دراسة البنى البمكرية
مجموع السداسي

الحجم الساعي السداسي
دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

المعامل

22س30

22س30

2

22س30

22س30

2

السداسي س 6
وحدة التعميم و ت

الحجم الساعي السداسي
دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

المعامل

عمل شخصي

المجموع

مذكرة الماستر

132س30

132س30

4

مجموع السداسي

132س30

132س30

4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
قــرار رقم  1296مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في" اليندسة الميكانيكية "بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة 2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 400-11ّ
المتضمف إنشاء مدرسة كطنية متعددة التقنيات بقسنطينة.
ك ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس  2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة دكتكر بيطري في بعض مؤسسات
التعميـ العالي.

 كبمقتضى القرار رقـ  426المؤرخ في  22ابريل  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندسدكلة في "اليندسة الميكانيكية" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات قسنطينة.

ُيــقــــــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس
المادة األولى :ي ّ
دكلة في "اليندسة الميكانيكية" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة ،طبقا لممحق ىذا القرار.

فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي:
المادة  :2يت ّ
الميدان

الشعبة

عمكـ ك تكنكلكجيا

التخصصات

بناء كتصنيع ميكانيكي

اليندسة الميكانيكية

طبيعة
أ

المادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.

المادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة الكطنية المتعددة
التقنيات بقسنطيػنة ،ابتداء مف السنة الجامعية .2018/2017

كل
المادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينةّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
فيما ّ
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

ممحق القرار رقم  1296المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في اليندسة الم يكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات قسنطينة
ميدان  :عموم و تكنولوجيا  -فرع  :ىندسة ميكانيكية -تخصص :بناء وتصنيع ميكانيكي
السداسي س1

المادة
التمييد في البحث

مجموع السداسي 1

دروس

22سا30

الحجم الساعي السداسي

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

22سا30

المجموع

22سا30
22سا30

المعامل
2
2

السداسي س2
وحدة التعميم و ت
البحث التشغيمي

مجموع السداسي 2
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

دروس

22سا30
22سا30

الحجم الساعي السداسي

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

22سا30
22سا30

المعامل
2

2
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السداسي س3
وحدة التعميم و ت
اختيار المكاد ك الطرؽ
مجموع السداسي 3

دروس

22سا30

الحجم الساعي السداسي

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

22سا30

المعامل

المجموع

22سا30

2

2

22سا30
السداسي س4

وحدة التعميم و ت
أطركحة الماستير

دروس

الحجم الساعي السداسي

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

المعامل

عمل شخصي

المجموع

132سا30

132سا30

مجموع السداسي 4

132سا30

4

132سا30

4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
قــرار رقم  1297مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في"اليندسة الميكانيكية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ111-19المؤرخ في 24رجب عاـ 1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة 2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 400-11ّ
المتضمف إنشاء مدرسة كطنية متعددة التقنيات بقسنطينة.
ك ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس  2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة

مؤسسات التعميـ العالي.

دكتكر بيطري في بعض

 كبمقتضى القرار رقـ  425المؤرخ في  22ابريل  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلةفي "اليندسة الميكانيكية" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات قسنطينة.

ُيــقــــــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس
المادة األولى :ي ّ
دكلة في "اليندسة الميكانيكية "بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة ،طبقا لممحق ىذا القرار.

فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي:
المــادة  :2يت ّ
الميدان

عمكـ كتكنكلكجيا
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الشعبة

اليندسة الميكانيكية

التخصصات
طاقكية

طبيعة
أ
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المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.

المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة الكطنية المتعددة
التقنيات بقسنطيػنة ،ابتداء مف السنة الجامعية .2018/2017

كل فيما
المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بقسنطينةّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق القرار رقم  1297المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في اليندسة ميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات قسنطينة
ميدان :عموم وتكنولوجيا  -فرع :ىندسة ميكانيكية -تخصص :طاقوية
السداسي س1
المادة

دروس

22سا30

التمييد في البحث

مجموع السداسي 1

الحجم الساعي السداسي

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

22سا30

المجموع

المعامل
2

22سا30

2

22سا30
السداسي س2

وحدة التعميم و ت

دروس

22سا30

البحث التشغيمي

مجموع السداسي 2

الحجم الساعي السداسي

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

22سا30

المجموع

المعامل
2

22سا30

2

22سا30
السداسي س3

وحدة التعميم و ت
اختيار المكاد ك الطرؽ
مجموع السداسي 3

دروس

22سا30

الحجم الساعي السداسي

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

22سا30

المجموع

المعامل
2

22سا30

2

22سا30
السداسي س4

وحدة التعميم و ت

دروس

أطركحة الماستير

مجموع السداسي 4

الحجم الساعي السداسي

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

132سا30

132سا30

132سا30

المعامل

132سا30

4

4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة
قــرار رقم  1298مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في"عموم الغذاء والصناعات الغذائية"
بالمدرسة العميا في عموم التغذية والصناعات الغذائية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ ك ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في  18جمادى األكلى عاـ  1438المكافق  15فبراير سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 81-17ّ
المتضمف تحكيل المدرسة التحضيرية في عمكـ الطبيعة كالحياة بالجزائر ،إلى مدرسة عميا في عمكـ
 2017ك ّ
التغذية كالصناعات الغذائية.
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس 2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة دكتكر بيطري في بعض مؤسسات

التعميـ العالي.

 كبمقتضى القرار رقـ  434المؤرخ في  22أبريل سنة  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندسدكلة في عمكـ الغذاء كالصناعات الغذائية تخصص"عمكـ كتكنكلكجيا األغذية الكظيفية"بالمدرسة العميا في عمكـ
التغذية كالصناعات الغذائية.

 -كبمقتضى القرار رقـ  435المؤرخ في  22أبريل سنة 2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس

دكلة في عمكـ الغذاء كالصناعات الغذائية تخصص"مراقبة الجكدة كالتحاليل الغذائية"بالمدرسة العميا في عمكـ
التغذية كالصناعات الغذائية.

 -كبمقتضى القرار رقـ  436المؤرخ في  22أبريل سنة  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس

دكلة في عمكـ الغذاء كالصناعات الغذائية تخصص"عمـ الحفع كالتعبئة كالتغميف لممكاد الغذائية"بالمدرسة العميا في
عمكـ التغذية كالصناعات الغذائية.

ُيــقــــــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة
المادة األولـى :ي ّ
ميندس دكلةفي عمكـ الغذاء كالصناعات الغذائية بالمدرسة العميا في عمكـ التغذية كالصناعات الغذائية،
طبقا لممحق ىذا القرار.

فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي:
المــادة  :2يت ّ
الميدان

الشعبة

التخصصات

طبيعة

عمكـ الطبيعة كالحياة

عمكـ الغذاء

عمكـ كتكنكلكجيا األغذية الكظيفية

أ

عمكـ الطبيعة كالحياة

عمكـ الغذاء

مراقبة الجكدة كالتحاليل الغذائية

أ

عمكـ الطبيعة كالحياة

عمكـ الغذاء

عمـ الحفع كالتعبئة كالتغميف لممكاد الغذائية

أ

المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة الكطنية العميا في
عمكـ التغذية كالصناعات الغذائية ،ابتداء مف السنة الجامعية .2018/2017

المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمديرة المدرسة الكطنية العميا في عمكـ التغذية كالصناعات
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
الغذائيةّ ،
كل فيما ّ
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
ممحق القرار رقم  1298المؤرخ في  24جويمية  2019الذي ّ
المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في عموم الغذاء والصناعات الغذائية بالمدرسة العميا في عموم التغذية والصناعات الغذائية
تخصصات:

ميدان  :عموم الطبيعة والحياة-فرع :عموم الغذاء
عموم وتكنولوجيا األغذية الوظيفية

 مراقبة الجودة والتحاليل الغذائية عمم حفظ وتغميف المواد الغذائيةالسداسي 09

المادة

دروس

التنظيمات كالتشريعات الغذائية

السيطرة عمى المخاطر الصناعية كحماية البيئة

مجموع السداسي 09

22h30
22h30
45h

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

/

/

/

/

/

/

السداسي 10
المادة

دروس

تصميـ مشركع البحث العممي

/

22h30

التغذية كالصحة

22h30

مجموع السداسي 10

الحجم الساعي السداسي

أعمال موجية
22h30
/

عمل شخصي
27h30
27h30
55h

الحجم الساعي السداسي
أعمال تطبيقية
/

عمل شخصي
27h30
27h30

/

55h

22h30

المجموع
50h
50h

المجموع
50h
50h

100h

المعامل
1
1

المعامل
1
1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل
قــرار رقم  1299مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019

شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "األشغال العمومية :منشآت قاعدية"
بالمدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438المكافق  17غشت سنة 2017
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ ّ 243-17المتضمف تعييف أعضاء الحككمة ،المعدؿ.
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المؤرخ في  11رجب عاـ  1429المكافق  14يكليك سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 218-08ّ
المتضمف تحكيل المدرسة الكطنية لألشغاؿ العمكمية إلى مدرسة خارج الجامعة.
ّ
 كبمقتضى القرار رقـ  715المؤرخ في  03نكفمبر  2011المتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة.

المؤرخ في  03ماي  2018المحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في
 كبمقتضى القرار رقـ 427ّ
"األشغاؿ العمكمية  :منشآت قاعدية " بالمدرسة الكطنية العميا لألشغاؿ العمكمية.

ُيــقــــــرر

المادة األولى :طبقا ألحكاـ القرار رقـ  715المؤرخ في  03نكفمبر  2011المؤشر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى

تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة

ميندس دكلة "األشغاؿ العمكمية  :منشآت قاعدية" بالمدرسة الكطنية العميا لألشغاؿ العمكمية ،كفقا

لممحق ىذا القرار.

المـادة  :2يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي:
الفرع

الميدان

األشغاؿ العمكمية

عمكـ كتكنكلكجيا

طبيعة

التخصصات

أ

منشآت قاعدية

المـادة  :3يمنح لمطالب ،ميندس دكلة في "األشغاؿ العمكمية  :منشآت قاعدية" بالمدرسة الكطنية العميا لألشغاؿ

العمكمية كالدي تابع بنجاح التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىدا القرار ،شيادة ماستر  ،كفقا

لمقانكف المعمكؿ بو.

المـادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر ،ابتداء مف السنة الجامعية 2018/2017

بالمدرسة الكطنية العميا لألشغاؿ العمكمية.

كل فيما
المـادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمديرة المدرسة الكطنية العميا لألشغاؿ العمكميةّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

ممحق القرار رقم  1299المؤرخ في  24جويمية  2019البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماسترلمطمبة المسجمين
لنيل شيادة ميندس دولة في األشغال العمومية بالمدرسة الوطنية العميا لالشغال العمومية
ميدان :عموم وتكنولوجيا  -فرع :أشغال العمومية -تخصص :منشآت قاعدية
الحجم الساعي السداسي (ساعات)

وحدة التعميم و ت

دروس

السداسي 5

أعمال موجية

أعمال تطبيقية*

عمل فردي

المجموع

المعامل االرصدة

النمذجة العددية

30سا00

20سا00

50سا00

2

2

دراسة سمكؾ المكاد ) ريكلكجيا )

30سا00

20سا00

50سا00

2

2

عمـ أضرار ( باطكلكجيا ) المنشآت الفنية

30سا00

20سا00

50سا00

2

2

عمـ أضرار ( باطكلكجيا ) الطرؽ

30سا00

20سا00

50سا00

2

2

80سا00

200سا00

8

8

المجموع
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

120سا00

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة
قــرار رقم  1300مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "األشغال العمومية :طرق و منشآت"
بالمدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  25ذي القعدة عاـ  1438المكافق  17غشت سنة 2017
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ ّ 243-17المتضمف تعييف أعضاء الحككمة ،المعدؿ.
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المؤرخ في  11رجب عاـ  1429المكافق  14يكليك سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 218-08ّ
المتضمف تحكيل المدرسة الكطنية لألشغاؿ العمكمية إلى مدرسة خارج الجامعة.
ّ
 كبمقتضى القرار رقـ  715المؤرخ في  03نكفمبر  2011المتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة.

المؤرخ في  03ماي  2018المحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة
 كبمقتضى القرار رقـ 426ّ
في "األشغاؿ العمكمية  :طرؽ ك منشآت " بالمدرسة الكطنية العميا لألشغاؿ العمكمية.

ُيــقــــــرر

المادة األولى :طبقا ألحكاـ القرار رقـ  715المؤرخ في  03نكفمبر  2011المؤشر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس

دكلة "األشغاؿ العمكمية  :طرؽ كمنشآت" بالمدرسة الكطنية العميا لألشغاؿ العمكمية ،كفقا لممحق ىذا
القرار.

المــادة  :2يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي:
الميدان

الفرع

عمكـ كتكنكلكجيا

األشغاؿ العمكمية

التخصصات

طرؽ كمنشآت

طبيعة
أ

المــادة  :3يمنح لمطالب ،ميندس دكلة في "األشغاؿ العمكمية  :طرؽ ك منشآت " بالمدرسة الكطنية العميا لألشغاؿ
العمكمية كالدي تابع بنجاح التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىدا القرار ،شيادة ماستر  ،كفقا

لمقانكف المعمكؿ بو.

المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر ،ابتداء مف السنة الجامعية 2018/2017
بالمدرسة الكطنية العميا لألشغاؿ العمكمية.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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كل فيما
المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمديرة المدرسة الكطنية العميا لألشغاؿ العمكميةّ ،
يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

ممحق القرار رقم  1300المؤرخ في  24جويمية  2019البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماسترلمطمبة المسجمين
لنيل شيادة ميندس دولة في األشغال العمومية بالمدرسة الوطنية العميا لالشغال العمومية
ميدان :عموم وتكنولوجيا  -فرع :أشغال العمومية -تخصص :طرق ومنشآت
الحجم الساعي السداسي (ساعات)
وحدة التعميم و ت

دروس

أعمال
موجية

أعمال تطبيقية*

عمل فردي

المجموع

المعامل

االرصدة

السداسي 5
ميكانيؾ المعمقة لالكساط المستمرة

30سا00

20سا00

50سا00

2

2

التحميل التجريبي

30سا00

20سا00

50سا00

2

2

المكاد المستحدثة

30سا00

20سا00

50سا00

2

2

الحساب األمثل في اليندسة المدنية

30سا00

20سا00

50سا00

2

2

المجموع

120سا00

80سا00

200سا00

8

8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
قــرار رقم  1301مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس فالحي في "تسييـــر و تييئـــة الغـــابات" بالمدرسة العميــا لمفــالحة مستغـــانم

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق 31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في  18جمادى األكلى عاـ  1438المكافق  15فبراير سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 89-17ّ
المتضمف تحكيل المدرسة التحضيرية في عمكـ الطبيعة كالحياة بمستغانـ ،إلى مدرسة عميا لمفالحة.
 2017ك ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس  2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة دكتكر بيطري في بعض مؤسسات

التعميـ العالي.

 كبمقتضى القرار رقـ  437المؤرخ في  22أفريل  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندسفالحي تخصص "تسيي ػػر ك تييئ ػػة الغ ػػابات" بالمدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-
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ُيــقــــــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس
المادة األولى :ي ّ
فالحي تخصص "تسيير كتييئ ػػة الغ ػػابات" بالمدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ ،طبقا لممحق ىذا القرار.
فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي:
المــادة  :2يت ّ
الميدان

الشعبة

التخصصات

طبيعة

عمكـ الطبيعة كالحياة

عم ػػكـ فالحية

تسيي ػػر كتييئ ػػة الغ ػػابات

أ

المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.
المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة العميا لمفالحة
بمستغانـ ،ابتداء مف السنة الجامعية .2018/2017
يخصو،
كل فيما
المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة العميا لمفالحة مستغانـّ ،
ّ
بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

ممحق القرار رقم  1301المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
المسجمين لنيل شيادة ميندس فالحي في تسييــر وتييئــة الغـــابات بالمدرسة العميا لمفالحة مستغانم
ميدان :عموم الطبيعة والحياة  -فرع :العموم الفالحية -تخصص :تسييــر وتييئــة الغـــابـــات
السداسي س 04
الحجم الساعي السداسي

المادة

دروس

أعمال موجية أعمال تطبيقية عمل شخصي

المجموع

المعامل

تطبيق تقنيات االستشعار عف بعد في حماية الغابات

22سا30

12سا00

08سا00

20سا00

62سا30

5

تطبيق الزراعة المخبرية عمى أشجػػار الغػػابات

22سا30

-

-

-

-

4

45سا00

12سا00

08سا00

20سا00

105سا00

9

مجموع السداسي 04

السداسي س05
الحجم الساعي السداسي

وحدة التعميم و ت

دروس

أعمال موجية أعمال تطبيقية عمل شخصي

المجموع

المعامل

تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ في المؤسسات

10سا00

-

-

-

10سا00

1

أخالقيات البيكلكجيا

15سا00

-

-

-

15سا00

1

استخبارات التكثيق

10سا00

-

-

-

10سا00

1

-

-

-

مجموع السداسي 05

3

السداسي س 06
الحجم الساعي السداسي

وحدة التعميم و ت

دروس

مذكــــرة بحث
مجموع السداسي 06

أعمال موجية أعمال تطبيقية عمل شخصي

المجموع

المعامل

-

-

-

100سا00

100سا00

1

-

-

-

100سا00

100سا00

1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة
قــرار رقم  1302مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس فالحي في"إنتـــاج نباتــــي" بالمدرسة العميــا لمفــالحة مستغـــانم
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19المؤرخ في24رجب عاـ 1440المكافق 31مارس سنة،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في  18جمادى االكلى عاـ  1438المكافق  15فبراير سنة
 كبمقتض المرسكـ التنفيذي رقـ 89-17ّ
المتضمف تحكيل المدرسة التحضيرية في عمكـ الطبيعة ك الحياة بمستغانـ ،إلى مدرسة عميا لمفالحة.
 2017ك ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.

األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس  2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة دكتكر بيطري في بعض مؤسسات
التعميـ العالي.

 كبمقتضى القرار رقـ  419المؤرخ في  22أفريل  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندسفالحي تخصص"إنتػ ػػاج نبػ ػػاتػػي"بالمدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ.

ُيــقــــــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس
المادة األولى :ي ّ
فالحي تخصص"إنتػ ػػاج نب ػػاتي" بالمدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ ،طبقا لممحق ىذا القرار.

فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي:
المــادة  :2يت ّ
الميدان

عمكـ الطبيعة كالحياة

التخصصات

الشعبة

عم ػػكـ فالحية

إنتػ ػػاج نبػ ػػاتي

طبيعة
أ

المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.

المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ،
ابتداء مف السنة الجامعية .2018/2017

يخصو،
كل فيما
المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة العميا لمفالحة مستغانـّ ،
ّ
بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-
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ممحق القرار رقم  1302المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس فالحي في اإلنتــــاج نبــــاتي بالمدرسة العميا لمفالحة مستغانم
ميدان :عموم الطبيعة والحياة  -فرع :العموم الفالحية -تخصص :إنتــــاج نبــــاتي
السداسي س 04

الحجم الساعي السداسي

المادة

دروس

المبيدات ،الصحة والبيئة

22سا30

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

12سا00

عمل شخصي
-

08سا00

المجموع

42سا30

المعامل
5

األعشاب الضارة

22سا30

-

-

-

22سا30

4

مجموع السداسي 04

45سا00

12سا00

08سا00

-

65سا00

9

السداسي س05
وحدة التعميم و ت

الحجم الساعي السداسي

المعامل

دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

تكنولوجيا المعمومات واالتصال في المؤسسات

10سا00

-

-

-

أخالقيات البيولوجيا

15سا00

-

-

-

15سا00

استخبارات التوثيق

10سا00

-

-

-

10سا00

1

35سا00

-

-

-

35سا00

3

مجموع السداسي 05

عمل شخصي

المجموع
10سا00

1
1

السداسي س 06
وحدة التعميم و ت
مذكــــرة بحث
مجموع السداسي 06

الحجم الساعي السداسي

دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

-

-

-

100سا00

-

-

-

100سا00

المعامل

عمل شخصي

المجموع
100سا00

1

100سا00

1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة
قــرار رقم  1303مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019

الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس فالحي في"حمـــاية النبـــاتــات" بالمدرسة العميــا لمفــالحة مستغـــانم
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في  18جمادى االكلى عاـ  1438المكافق  15فبراير سنة 2017
 كبمقتض المرسكـ التنفيذي رقـ ّ 89-17المتضمف تحكيل المدرسة التحضيرية في عمكـ الطبيعة كالحياة بمستغانـ ،إلى مدرسة عميا لمفالحة.
ك ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 -كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس  2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر

لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة دكتكر بيطري في بعض مؤسسات

التعميـ العالي.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى القرار رقـ  420المؤرخ في  22أفريل  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندسفالحي تخصص "حم ػػاية النب ػػاتػػات" بالمدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ.

ُيــقــــــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس
المادة األولى :ي ّ
فالحي تخصص"حم ػػاية النب ػػاتػػات"بالمدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ ،طبقا لممحق ىذا القرار.

فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي:
المــادة  :2يت ّ
الميدان

عمكـ الطبيعة كالحياة

التخصصات

الشعبة

حم ػػاية النب ػػاتػػات

عم ػػكـ فالحية

طبيعة
أ

المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.

المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة العميا لمفالحة
بمستغانـ ،ابتداء مف السنة الجامعية .2018/2017

يخصو،
كل فيما
المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة العميا لمفالحة مستغانـّ ،
ّ
بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق القرار رقم  1303المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس فالحي في حمـــاية النبـــاتات بالمدرسة العميا لمفالحة مستغانم
ميدان :عموم الطبيعة والحياة  -فرع :عموم الفالحية تخصص :حمــــاية النبــــاتات
السداسي س 04

الحجم الساعي السداسي

المادة

دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية عمل شخصي

المجموع

المعامل

المبيدات ،الصحة والبيئة

22سا30

12سا00

08سا00

-

42سا30

5

تطبيق تقنيات االستشعار عن بعد في حماية المزروعات

22سا30

-

-

-

22سا30

4

مجموع السداسي 04

45سا00

12سا00

08سا00

-

65سا00

9

السداسي س05
الحجم الساعي السداسي

وحدة التعميم و ت

دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية عمل شخصي

المجموع

المعامل

تكنولوجيا المعمومات واالتصال في المؤسسات

10سا00

-

-

-

10سا00

1

أخالقيات البيولوجيا

15سا00

-

-

-

15سا00

1

استخبا ارت التوثيق

10سا00

-

-

-

10سا00

1

35سا00

-

-

-

35سا00

3

مجموع السداسي 05

السداسي س 06
وحدة التعميم و ت
مذكــــرة بحث
مجموع السداسي 06
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الحجم الساعي السداسي
دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية عمل شخصي

المجموع

المعامل

-

-

-

100سا100 00سا00

1

-

-

-

100سا100 00سا00

1
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يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
قــرار رقم  1304مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس فالحي في"عمـــوم اإلنتـــاج الحيـــواني" بالمدرسة العميــا لمفــالحة مستغـــانم

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في  18جمادى األكلى عاـ  1438المكافق  15فبراير سنة 2017
 كبمقتض المرسكـ التنفيذي رقـ ّ 89-17المتضمف تحكيل المدرسة التحضيرية في عمكـ الطبيعة كالحياة بمستغانـ ،إلى مدرسة عميا لمفالحة.
ك ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 -كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس 2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر

لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة دكتكر بيطري في بعض مؤسسات

التعميـ العالي.

 كبمقتضى القرار رقـ  439المؤرخ في  22أفريل  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندسفالحي تخصص "عم ػػكـ اإلنت ػػاج الحيػ ػكاني" بالمدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ.

ُيــقــــــرر
حدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس
المادة األولى :ي ّ
فالحي تخصص "عم ػػكـ اإلنت ػػاج الحيػ ػكاني" بالمدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ ،طبقا لممحق ىذا القرار.

فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي:
المــادة  :2يت ّ
الميدان

عمكـ الطبيعة كالحياة

الشعبة

التخصصات

عم ػػكـ فالحية

طبيعة

عم ػػكـ اإلنت ػػاج الحيػ ػكاني

أ

المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.

المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة العميا لمفالحة
بمستغانـ ،ابتداء مف السنة الجامعية .2018/2017

يخصو،
كل فيما
المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة العميا لمفالحة مستغانـّ ،
ّ
بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحق القرار رقم  1304المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة
ميندس فالحي في عموم اإلنتــــاج الحيــواني بالمدرسة العميا لمفالحة مستغانم

ميدان :عموم الطبيعة والحياة  -فرع :العموم الفالحية -تخصص :عمـــوم االنتـــاج الحيـــواني
السداسي س 04

المادة

دروس

الحجم الساعي السداسي

أعمال موجية أعمال تطبيقية عمل شخصي

عمم األحياء واتقان جودة المواد الغذائية ذات األصل الحيواني 22سا30

12سا00

08سا00

-

45سا00

12سا00

08سا00

-

فسيولوجيا تغذية حيوانات المزرعة

مجموع السداسي 04

22سا30

-

السداسي س05
وحدة التعميم و ت

دروس

-

-

أعمال موجية أعمال تطبيقية عمل شخصي

تكنولوجيا المعمومات واالتصال في المؤسسات

10سا00

-

-

استخبارات التوثيق

10سا00

-

-

-

أخالقيات البيولوجيا

مجموع السداسي 05

15سا00
35سا00

-

السداسي س 06
وحدة التعميم و ت
مذكــــرة بحث

مجموع السداسي 06

دروس
-

-

-

-

-

-

100سا00

المجموع

المعامل

10سا00

1

10سا00

1

1

35سا00

أعمال موجية أعمال تطبيقية عمل شخصي
100سا00

65سا00

9

4

15سا00

-

الحجم الساعي السداسي

42سا30

5

22سا30

الحجم الساعي السداسي

-

المجموع

المعامل

المجموع

3

المعامل

100سا00
100سا00

1
1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
قــرار رقم  1305مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في اليندسة المدنية :بنايات دائمة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  5ذي القعدة عاـ  1434المكافق  11سبتمبر سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 312-13ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
المؤرخ في  13ذي الحجة عاـ  1433المكافق  29أكتكبر سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 376-12ّ
المتضمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنكلكجي بكىراف إلى مدرسة كطنية متعددة
2012
ّ
التقنيات بكىراف.

األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس  2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة

مؤسسات التعميـ العالي.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

دكتكر بيطري في بعض
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 كبمقتضى القرار رقـ  1357المؤرخ في  23ديسمبر  2018المحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندسدكلة في " ىندسة مدنية  :بنايات دائمة " بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف.

ُيــقــــــرر

المادة األولى :طبقا ألحكاـ القرار رقـ  715المؤرخ في  03نكفمبر  2011المؤشر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى

تحديد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس

دكلة في "ىندسة مدنية :بنايات دائمة" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف ،كفقا لممحق ىذا

القرار.

المــادة  :2يتكزع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يمي:
الميدان

الفرع

التخصصات

طبيعة

عمكـ كتكنكلكجيا

ىندسة مدنية

بنايات دائمة

أ

المــادة  :3يمنح لمطالب ،ميندس دكلة في "ىندسة مدنية :بنايات دائمة" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات
بكىراف ،كالذي تابع بنجاح التككيف التكميمي كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر ،كفقا

لمقانكف المعمكؿ بو.

المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة الكطنية المتعددة
التقنيات بكىراف ابتداء مف السنة الجامعية .2018/2017

كل فيما
المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىرافّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحق القرار رقم  1305المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "اليندسة المدنية :بنايات دائمة" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران
ميدان :عموم وتكنولوجيا  -فرع :ىندسة مدنية -تخصص :بنايات دائمة
السداسي س5
الحجم الساعي السداسي (  15أسبوع )

المـــادة

دروس  /أعمـال موجية

أعمال تطبيقيـة

المجموع

السداسي

معامل

طريقة التصميم الرقمى المطبقة عمى اليندسة المدنية

30سا

30سا

1

ديمومة اليياكل

25سا

25سا

1

التصميم الرقمى لمظواىر النتقاالت في المبنى

25سا

25سا

1

مجموع السداسي س5

80سا

80سا

3

السداسي س6
الحجم الساعي السداسي (  15أسبوع )

المـــادة

المجموع

معامل

إعداد بحوث في رسالة الماستر

السداسي

رسالة الماستر

120سا

120سا

6

مجموع السداسي س6

120سا

120سا

6

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
قــرار رقم  1306مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في"اليندسة الصناعية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في  13ذي الحجة عاـ  1433المكافق  29أكتكبر سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 376-12ّ
المتضمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنكلكجي بكىراف إلى مدرسة كطنية متعددة
2012
ّ
التقنيات بكىراف.

ؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  265-08الم ّكالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس  2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة

مؤسسات التعميـ العالي.

دكتكر بيطري في بعض

 كبمقتضى القرار رقـ  421المؤرخ في  22أفريل  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندسدكلة في " اليندسة الصناعية ".بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف.

ُيــقــــــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس
المادة األولى :ي ّ
دكلة في "اليندسة الصناعية" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف ،طبقا لممحق ىذا القرار.

فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي :
المــادة  :2يت ّ
الميدان

الشعبة

التخصصات

طبيعة

عمكـ ك تكنكلكجيا

اليندسة الصناعية

التسيير الصناعي كعمميات االمداد

أ

المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.

المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة الكطنية المتعددة
التقنيات بكىراف ابتداء مف السنة الجامعية .2018/2017

كل فيما
المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىرافّ ،
يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحق القرار رقم  1306المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في اليندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
ميدان :العموم وتكنولوجيا  -فرع :اليندسة الصناعية -تخصص :التسيير الصناعي وعمميات االمداد
السداسي س 5

الحجم الساعي السداسي

المادة

دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

المعامل

منيجية البحث العممي

22.5

22.5

1

القيادة وادارة التغيير

22.5

22.5

1

مدخل لعموم المادة

20

15

35

2

مجموع السداسي

65

15

80

4

السداسي س6
الحجم الساعي السداسي

وحدة التعميم وت

دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

المعامل

مذكرة ماستر

120سا

120سا

6

مجموع السداسي

120سا

120سا

6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة
قــرار رقم  1307مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019

الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في"ىندسة المواد :التحميل الفيزيائي والكيميائي لممواد"
بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ ك ّ

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في  13ذي الحجة عاـ  1433المكافق  29أكتكبر سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 376-12ّ
المتضمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنكلكجي بكىراف إلى مدرسة كطنية متعددة
 2012ك
ّ
التقنيات بكىراف.
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  27ينايرسنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في 09مارس2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة دكتكر بيطري في بعض مؤسسات

التعميـ العالي.

 كبمقتضى القرار رقـ  1354المؤرخ في  23ديسمبر  2018المحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلةفي "ىندسة المكاد :التحميل الفيزيائي كالكيميائي لممكاد" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ُيــقــــــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس
المادة األولى :ي ّ
دكلة في "ىندسة المكاد  :التحميل الفيزيائي كالكيميائي لممكاد"بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات
بكىراف ،طبقا لممحق ىذا القرار.

فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي:
المــادة  :2يت ّ
الميدان

الشعبة

عمكـ كتكنكلكجيا

التخصصات

التحميل الفيزيائي كالكيميائي لممكاد

ىندسة الطرائق

طبيعة
أ

المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.

المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة الكطنية المتعددة
التقنيات بكىراف ،ابتداء مف السنة الجامعية .2017/2016

كل فيما
المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىرافّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق القرار رقم  1307المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في التحميل الفيزيائي والكيميائي لممواد بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران
ميدان :عموم وتكنولوجيا  -فرع :ىندسة المواد -تخصص :التحميل الفيزيائي والكيميائي لممواد
السداسي س5

المادة

دروس

الحجم الساعي السداسي

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

تقنيات الفراغ

20سا00

منيجية البحث الكثائقي العممي كالتقني

20سا00

20سا00

تكنكلكجيا الرقائق

40سا00

40سا00

مجموع السداسي س5

80سا00

المعامل

20سا00

1
1
2

4

80سا00
السداسي س6

وحدة التعميم و ت

دروس

رسالة الماستر

الحجم الساعي السداسي

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

120سا00

120سا00

120سا00

مجموع السداسي س6

المعامل

120سا00

6

6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة
قــرار رقم  1308مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "اليندسة الميكانيكية ،تخصص أنظمة الطاقة"
بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوى ارن

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
المؤرخ في  13ذي الحجة عاـ  1433المكافق  29أكتكبر سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 376-12ّ
المتضمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنكلكجي بكىراف إلى مدرسة كطنية متعددة
 2012ك
ّ
التقنيات بكىراف.
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس  2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة دكتكر بيطري في بعض مؤسسات
التعميـ العالي.
 كبمقتضى القرار رقـ  1355المؤرخ في  23ديسمبر  2018الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندسدكلة في "اليندسة الميكانيكية ،تخصص أنظمة الطاقة".بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف.

ُيــقــــــرر
يحدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس
المادة األولىّ :
دكلة في "اليندسة الميكانيكية ،تخصص أنظمة الطاقة" بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف،
طبقا لممحق ىذا القرار.
يتفرع التككينالتكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي:
المــادة ّ :2
الميدان

الشعبة

التخصصات

طبيعة

عمكـ كتكنكلكجيا

اليندسة الميكانيكية

أنظمة الطاقة

أ

المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.
المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة الكطنية المتعددة
التقنيات بكىراف ،ابتداء مف السنة الجامعية .2018/2017
كل فيما
المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىرافّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ممحق القرار رقم  1308المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في اليندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
ميدان :عموم وتكنولوجيا  -فرع :ىندسة ميكانيكية -تخصص :أنظمة الطاقة
السداسي س 5
المادة

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع)
أعمال تطبيقيـة

دروس  /أعمـال موجية

المجموع

اضطراب

30سا

برامج محاكاة رقمية

10سا

كتابة عممية

20سا

20سا

80سا

80سا

مجموع السداسي س5

20سا

المعامل

30سا

1.5

30سا

1.5
1
4

السداسي س6
وحدة التعميم و ت
رسالة الماستر
مجموع السداسي س6

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع)

المعامل

إعداد بحوث في رسالة الماستر

المجموع

120سا

120سا

6

120سا

120سا

6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
قــرار رقم  1309مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "عــمـم وىندسة المواد" بالمدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في  19شعباف عاـ  1430المكافق  10أكت سنة 2009
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 253-09ّ
المتضمف تحكيل المدرسة الكطنية العميا لممناجـ ك المعادف إلى مدرسة خارج الجامعة.
ك
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 -كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماستر

لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة دكتكر بيطري في بعض مؤسسات

التعميـ العالي.

 كبمقتضى القرار رقـ  633المؤرخ في  24جكيمية  2014الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندسدكلة في "عمـ كىندسة المكاد" بالمدرسة الكطنية العميا لممناجـ كالمعادف.

ُيــقــــــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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حدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس
المادة األولى :ي ّ
دكلة في "عمكـ كىندسة المكاد ".بالمدرسة الكطنية العميا لممناجـ كالمعادف ،.طبقا لممحق ىذا القرار.

فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي:
المــادة  :2يت ّ

طبيعة

الميدان

الشعبة

التخصصات

عمكـ كتكنكلكجيا

التعديف

الميكانيكا كالفيزياء لمعالجة المعادف بالضغط

أ

المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.

كل فيما
المــادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا لممناجـ كالمعادفّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق القرار رقم  1309المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في عموم وىندسة المواد بالمدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن
ميدان :عموم وتكنولوجيا  -فرع :التعدين -تخصص :الميكانيكا والفيزياء لمعالجة المعادن بالضغط

السداسي س 4
الحجم الساعي السداسي

المادة
ميكانيكا الوسائط المستمرة الريولوجيا واألضرار

دروس

أعمال موجية

 7سا

 3سا

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع
 10سا

2

 7,5سا

2

 7,5سا

2

 7,5سا

2

 7,5سا

2
2
12

تكنولوجيا عممية التشكيل  -المعدات وطرق الحساب

 3سا

البنية التجريبية و نمذجة البنيات والنسائج المشكمة

الديناميكا الحرارية والتحوالت الطورية-تشكيل مسحوق

 4سا

سا 3,5

 4سا

سا 3,5

السموك الميكانيكي لممواد المركبة والمواد المتعددة

 3سا

 4,5سا

 3سا

 4,5سا

 7,5سا

 9سا

 40سا

التحميل العددي والنمذجة والمحاكاة  -كود

MATLAB-ABAQUS

مجموع السداسي 4

 21سا

 4,5سا

10

المعامل

السداسي س 5
الحجم الساعي السداسي

المادة
ميكانيكا الوسائط المستمرة الريولوجيا واألضرار

دروس

أعمال موجية

 7سا

 3سا

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع
 10سا

2

 7,5سا

2

 7,5سا

2

 7,5سا

2

 7,5سا

2
2
12

تكنولوجيا عممية التشكيل  -المعدات وطرق الحساب

 3سا

البنية التجريبية و نمذجة البنيات و النسائج المشكمة

الديناميكا الحرارية والتحوالت الطورية-تشكيل مسحوق

 4سا

سا 3,5

 4سا

سا 3,5

السموك الميكانيكي لممواد المركبة والمواد المتعددة

 3سا

 4,5سا

 3سا

 4,5سا

 7,5سا

 9سا

 40سا

التحميل العددي والنمذجة والمحاكاة  -كود

MATLAB-ABAQUS

مجموع السداسي 5

 21سا

 4,5سا

10

المعامل

السداسي س 6
مذكرة الماستر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 100سا

ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػ
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يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
قــرار رقم  1310مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في البيو تكنولوجيا بالمدرسة الوطنية العميا في البيو تكنولوجيا

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضي المرسكـ التنفيذي رقـ  399-11المؤرخ في  03محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011كالمتضمف إنشاء مدرسة كطنية عميا في البيك تكنكلكجيا بقسنطينة.

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس  2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة

مؤسسات التعميـ العالي.

دكتكر بيطري في بعض

 كبمقتضى القرار رقـ  410المؤرخ في  22أفريل  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة دكلة فيالبيكتكنكلكجيا بالمدرسة الكطنية العميا في البيك تكنكلكجيا.

ُيــقــــــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس
المادة األولى :ي ّ
دكلة في البيك تكنكلكجيا بالمدرسة الكطنية العميا في البيك تكنكلكجيا ،طبقا لممحق ىذا القرار.

فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي:
المــادة  :2يت ّ
الميدان

الشعبة

التخصصات

طبيعة

عمكـ الطبيعة كالحياة

البيك تكنكلكجيا

البيك تكنكلكجيا كالصحة

أ

المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.

المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة الكطنية العميا في
البيك تكنكلكجيا بقسنطيػنة ،ابتداء مف السنة الجامعية .2018/2017

كل فيما
المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا في البيك تكنكلكجياّ ،.
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحق القرار رقم  1310المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة
الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شياد ة ميندس دولة في البيوتكنولوجيا بالمدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا
ميدان :عموم الطبيعة والحياة  -فرع :البيوتكنولوجيا -تخصص :البيوتكنولوجيا والصحة
السداسي س 3

المادة

الحجم الساعي السداسي

المعامل

دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

المكاد كالخصائص 1

20سا

10سا

-

12سا

30سا

1

مجموع السداسي 3

20سا

10سا

-

12سا

30سا

1

السداسي س 4
وحدة التعميم و ت

الحجم الساعي السداسي

المعامل

دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

التفاعالت الحيكية البينية

21سا

10سا

9سا

15سا

40سا

1

المكاد كالخصائص 2

21سا

10سا

9سا

15سا

40سا

1

مجموع السداسي 4

42سا

20سا

18سا

30سا

80سا

2

السداسي س 5
وحدة التعميم و ت

الحجم الساعي السداسي

المعامل

التعرؼ الحيكي كطرؽ الكشف

دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

24سا

12سا

9سا

12سا

45سا

1

معالجة اإلشارات البيكلكجية

24سا

9سا

12سا

20سا

45سا

1

مجموع السداسي 5

48سا

21سا

21سا

32سا

90سا

2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
قــرار رقم  1311مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في البيو تكنولوجيا بالمدرسة الوطنية العميا في البيو تكنولوجيا

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضي المرسكـ التنفيذي رقـ  399-11المؤرخ في  03محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011كالمتضمف إنشاء مدرسة كطنية عميا في البيك تكنكلكجيا بقسنطينة.

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس  2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة

مؤسسات التعميـ العالي.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

دكتكر بيطري في بعض
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 كبمقتضى القرار رقـ  410المؤرخ في  22أفريل  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة دكلة فيالبيك تكنكلكجيا بالمدرسة الكطنية العميا في البيك تكنكلكجيا.

ُيــقــــــرر

يحدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس
المادة األولىّ :
دكلة في البيك تكنكلكجيا بالمدرسة الكطنية العميا في البيك تكنكلكجيا ،طبقا لممحق ىذا القرار.

يتفرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي :
المــادة ّ :2
الميدان

الشعبة

التخصصات

طبيعة

عمكـ الطبيعة كالحياة

البيك تكنكلكجيا

البيك تكنكلكجيا الميكركبية

أ

المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.

المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة الكطنية العميا في
البيك تكنكلكجيا بقسنطيػنة ،ابتداء مف السنة الجامعية .2018/2017

كل فيما
المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا في البيك تكنكلكجياّ ،.
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

ممحق القرار رقم  1311المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في البيوتكنولوجيا بالمدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا
ميدان :عموم الطبيعة والحياة -فرع :البيوتكنولوجيا -تخصص :البيوتكنولوجيا الميكروبية

السداسي س 3

الحجم الساعي السداسي

المادة

دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية عمل شخصي

المجموع

المعامل

عمـ األحياء الدقيقة الغذائي

24سا

-

16سا

-

40سا

2

مجموع السداسي 3

24سا

-

16سا

-

40سا

2

السداسي س 4
الحجم الساعي السداسي

وحدة التعميم و ت

دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية عمل شخصي

المجموع

المعامل

التنكع الحيكي كعمـ األحياء الدقيقة البيئي

24سا

-

-

-

24سا

1

عمـ األحياء الدقيقة الطبي كالصيدالني

24سا

9سا

-

-

33سا

1

مجموع السداسي 4

48سا

9سا

-

-

57سا

2

السداسي س 5
وحدة التعميم و ت

الحجم الساعي السداسي
دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية عمل شخصي المجموع

المعامل

عمـ الكراثة الجزيئي كالميكنة في الجينكـ الميكركبي

24سا

9سا

-

-

33سا

1

عمـ األحياء الدقيقة البيئي

24سا

-

16سا

-

40سا

2

تعميـ أسس البحث العممي كالمنيجية

15سا

15سا

-

-

30سا

1

مجموع السداسي 5

63سا

24سا

16سا

-

103سا

4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
قــرار رقم  1312مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في البيو تكنولوجيا بالمدرسة الوطنية العميا في البيو تكنولوجيا

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
تمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ كالم ّ

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضي المرسكـ التنفيذي رقـ  399-11المؤرخ في  03محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011كالمتضمف إنشاء مدرسة كطنية عميا في البيك تكنكلكجيا بقسنطينة.

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس  2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة

مؤسسات التعميـ العالي.

دكتكر بيطري في بعض

 كبمقتضى القرار رقـ  410المؤرخ في  22أفريل  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة دكلة فيالبيك تكنكلكجيا بالمدرسة الكطنية العميا في البيك تكنكلكجيا.

ُيــقــــــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس
المادة األولى :ي ّ
دكلة في البيك تكنكلكجيا بالمدرسة الكطنية العميا في البيك تكنكلكجيا ،طبقا لممحق ىذا القرار.

فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي:
المــادة  :2يت ّ
الميدان

الشعبة

التخصصات

طبيعة

عمكـ الطبيعة كالحياة

البيك تكنكلكجيا

البيك تكنكلكجيا النباتية

أ

المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.

المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة الكطنية العميا في
البيك تكنكلكجيا بقسنطيػنة ،ابتداء مف السنة الجامعية .2018/2017

كل فيما
المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا في البيك تكنكلكجياّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ممحق القرار رقم  1312المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في البيوتكنولوجيا بالمدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا
ميدان :عموم الطبيعة والحياة -فرع :البيوتكنولوجيا -تخصص :البيوتكنولوجيا النباتية
السداسي س 3
المادة

الحجم الساعي السداسي
أعمال موجية أعمال تطبيقية عمل شخصي

دروس

المجموع

المعامل

مقدمة في الزراعة كالتحسيف الكراثي لمنباتات

16سا

-

-

-

16سا

1

السيكلة الكراثية كالتحكـ فكؽ الكراثي عند النباتات

18سا

6سا

-

-

24سا

2

مجموع السداسي 3

34سا

6سا

-

-

40سا

3

السداسي س 4
وحدة التعميم و ت

الحجم الساعي السداسي
دروس

أعمال موجية أعمال تطبيقية عمل شخصي

المجموع

المعامل

كراثة االمجمكعات كعمـ الكراثة الكمية

27سا

6سا

6سا

-

39سا

3

تصميـ كتحميل المخططات التجريبية لتحسيف النبات

15سا

-

6سا

-

21سا

2

42سا

6سا

12سا

-

60سا

5

مجموع السداسي 4

السداسي س 5
وحدة التعميم و ت

الحجم الساعي السداسي
دروس

أعمال موجية أعمال تطبيقية عمل شخصي

المجموع

المعامل

انتقاء النباتات كانشاء األصناؼ

15سا

-

-

-

15سا

2

البيكتكنكلكجية النباتية التطبيقية

15سا

-

14سا

-

29سا

2

تحسيف الصفات الخاصة

15سا

-

9سا

-

24سا

2

تحسيف النباتات باستخداـ اليندسة الكراثية

15سا

-

3سا

-

18سا

2

60سا

-

26سا

-

100سا

8

مجموع السداسي 5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
قــرار رقم  1313مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في البيو تكنولوجيا بالمدرسة الوطنية العميا في البيو تكنولوجيا

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضي المرسكـ التنفيذي رقـ  399-11المؤرخ في  03محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011كالمتضمف إنشاء مدرسة كطنية عميا في البيك تكنكلكجيا بقسنطينة.

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس  2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة

مؤسسات التعميـ العالي.

دكتكر بيطري في بعض

 كبمقتضى القرار رقـ  410المؤرخ في  22أفريل  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة دكلة فيالبيك تكنكلكجيا بالمدرسة الكطنية العميا في البيك تكنكلكجيا.

ُيــقــــــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس
المادة األولى :ي ّ
دكلة في البيك تكنكلكجيا بالمدرسة الكطنية العميا في البيك تكنكلكجيا  ،طبقا لممحق ىذا القرار.

فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي:
المــادة  :2يت ّ
الميدان

الشعبة

التخصصات

طبيعة

عمكـ الطبيعة كالحياة

البيك تكنكلكجيا

البيك تكنكلكجيا الصيدالنية

أ

المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.

المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة الكطنية العميا في
البيك تكنكلكجيا بقسنطيػنة ،ابتداء مف السنة الجامعية .2018/2017

كل فيما
المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا في البيك تكنكلكجياّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

ممحق القرار رقم  1313المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في البيوتكنولوجيا بالمدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا
ميدان :عموم الطبيعة والحياة -فرع :البيوتكنولوجيا -تخصص :البيوتكنولوجيا الصيدالنية
السداسي س 3
المادة

الحجم الساعي السداسي
دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية عمل شخصي

المجموع

المعامل

تركيب الجزيئات النشطة حيكيا

21سا

-

8سا

-

29سا

3

مجموع السداسي 3

21سا

-

8سا

-

29سا

3

السداسي س 4
وحدة التعميم و ت

الحجم الساعي السداسي
دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية عمل شخصي

المجموع

المعامل

استخالص كفصل المكاد الطبيعية

21سا

-

8سا

-

29سا

3

صيدلية جالينيؾ

11سا

-

6سا

-

17سا

2

عمـ العقاقير

18سا

-

-

-

18سا

2

50سا

-

14سا

-

64سا

7

مجموع السداسي 4
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

283

السداسي س 5
الحجم الساعي السداسي

وحدة التعميم و ت

دروس

أعمال موجية أعمال تطبيقية عمل شخصي المجموع

المعامل

عمـ األدكية قبل السريري كالسريري

21سا

-

4سا

-

25سا

3

نظاـ االستيداؼ كالتكجيو

21سا

-

-

-

21سا

2

بيكلكجيا مستحضرات التجميل

21سا

-

-

-

21سا

2

الكيمياء الحيكية الجذرية كاإلجياد التأكسدي

18سا

-

-

-

18سا

2

األدكية كالتشريعات

11سا

-

-

-

11سا

1

جريدة النادي

1سا

-

-

10سا

11سا

1

93سا

-

4سا

10سا

107سا

11

مجموع السداسي 5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
قــرار رقم  1314مؤرخ في  24جويمية ّ ،2019
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في البيو تكنولوجيا بالمدرسة الوطنية العميا في البيو تكنولوجيا

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19المؤرخ في  24رجب عاـ 1440المكافق 31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضي المرسكـ التنفيذي رقـ  399-11المؤرخ في  03محرـ عاـ 1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011كالمتضمف إنشاء مدرسة كطنية عميا في البيكتكنكلكجيا بقسنطينة.

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
كالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس  2017كالمتضمف تحديد شركط الحصكؿ عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دكلة ،دبمكـ الميندس المعماري أك شيادة

مؤسسات التعميـ العالي.

دكتكر بيطري في بعض

 كبمقتضى القرار رقـ  410المؤرخ في  22أفريل  2019الذي يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة دكلة فيالبيكتكنكلكجيا بالمدرسة الكطنية العميا في البيك تكنكلكجيا.

ُيــقــــــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لمتككيف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس
المادة األولى :ي ّ
دكلة في البيك تكنكلكجيا بالمدرسة الكطنية العميا في البيك تكنكلكجيا  ،طبقا لممحق ىذا القرار.

فرع التككيف التكميمي المذككر في المادة األكلى ليذا القرار كما يأتي :
المــادة  :2يت ّ
الميدان

عمكـ الطبيعة ك الحياة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الشعبة

البيك تكنكلكجيا

التخصصات

بيك تكنكلكجيا البيئة

طبيعة
أ
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المــادة  :3يمنح لمطالب الذي تابع بنجاح التككيف التكميمي ،كما ىك محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر.

المــادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة الكطنية العميا في البيك
تكنكلكجيا بقسنطيػنة ،ابتداء مف السنة الجامعية .2018/2017

كل فيما
المــادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا في البيك تكنكلكجياّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

ممحق القرار رقم  1314المؤرخ في  24جويمية  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة

الماستر لمطمبة المسج مين لنيل شيادة ميندس دولة في البيوتكنولوجيا بالمدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا قسنطينة
ميدان :عموم الطبيعة والحياة -فرع :البيوتكنولوجيا -تخصص :بيوتكنولوجيا البيئة
السداسي س 3

الحجم الساعي السداسي

المادة
عمـ السمكـ البيئي
مجموع السداسي 3

المعامل

دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

40سا

-

-

-

40سا

3

40سا

-

-

-

40سا

3

السداسي س 4
الحجم الساعي السداسي

وحدة التعميم و ت

المعامل

دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

تحميالت فيزيائية ككيميائية لممياه كالتربة

15سا

----

30سا

---

45سا

3

التشريعات البيئية

15سا

---

---

---

15سا

1

60سا

4

مجموع السداسي 4

30سا

30سا
السداسي س 5

الحجم الساعي السداسي

وحدة التعميم و ت

المعامل

دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

تقنيات المعالجة النباتية لمممكثات

10سا

-

10سا

-

20سا

2

معالجة المياه

10سا

-

20سا

-

30سا

2

معالجة ك تثميف النفايات

15سا

-

10سا

-

25سا

2

معالجة التربة

15سا

-

10سا

-

25سا

2

100سا

8

50سا

مجموع السداسي 5

50سا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1347مؤرخ في  24جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد
العموم والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بمغنية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره ،السيما المادة  33منو.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  125-16المؤرخ في  3رجب عاـ  1437المكافق  11افريل سنة ،2016كالمتضمف إنشاء مركز جامعي بمغنية (كالية تممساف).

 كبمقتض ػػى القػ ػرار رق ػػـ  198الم ػػؤرخ ف ػػي  13فيف ػػري  ،2017كالمتض ػػمف إنش ػػاء األقسػ ػاـ المككن ػػة لمعي ػػد العم ػػكـكالتكنكلكجيا لدى المركز الجامعي بمغنية.

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  33مف المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
المكافق  16غشت سنة  ،2005كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس معيد العمكـ كالتكنكلكجيا لدى المركز الجامعي بمغنية.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العمكـ كالتكنكلكجيا لدى المركز الجامعي بمغنية طبقا لمجدكؿ
الممحق بيذا القرار.

المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قائمة أعضاء مجمس معيد العموم والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بمغنية

االسم والمقب

الصفة

 -سي عبدالقادر حياة

مديرة المعيد ،رئيسا

 -بمعربي حميمة

رئيسة قسـ الري

 -ىكاري دمحم

رئيسة المجمس العممي لممعيد

 -عيف سبة نبيمة

ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة ذكي رتبة أستاذ لقسـ الري

 -كازي تاني ىشاـ

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 -خنيش آسية

 بركندك دمحم عبدالرحماف -دربيد عبد المجيد

ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة ذكي رتبة أستاذ لقسـ الري
ممثل منتخب عف الطمبة

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1348مؤرخ في  24جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد
العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى المركز الجامعي بمغنية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره ،السيما المادة  33منو.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  125-16المؤرخ في  3رجب عاـ  1437المكافق  11افريل سنة ،2016كالمتضمف إنشاء مركز جامعي بمغنية (كالية تممساف).

 كبمقتضى القرار رقـ  199المؤرخ في  13فيفري  ،2017كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لمعيد العمكـاالقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير لدى المركز الجامعي بمغنية.

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  33مف المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
المكافق  16غشت سنة  ،2005كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس معيد العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير لدى المركز الجامعي بمغنية.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير لدى المركز
الجامعي بمغنية طبقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قائمة أعضاء مجمس معيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى المركز الجامعي بمغنية

االسم والمقب

الصفة

 -شيبي عبدالرحيـ

رئيس المجمس العممي لممعيد

 -شككري سيدي دمحم

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذكي رتبة أستاذ عف قسـ العمكـ االقتصادية

 -طالب سمية

ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف

 -تربش دمحم

 -كافي ميمكد

 ساىد عبدالقادر -بف حامد ليميا

 -صحراكي حفيظة

مدير المعيد ،رئيسا

رئيس قسـ العمكـ االقتصادية

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذكي رتبة أستاذ عف قسـ العمكـ االقتصادية
ممثمة منتخبة عف الطمبة

ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1349مؤرخ في  24جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد
الحقوق والعموم السياسية لدى المركز الجامعي بمغنية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره ،السيما المادة  33منو.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  125-16المؤرخ في  3رجب عاـ  1437المكافق  11افريل سنة ،2016كالمتضمف إنشاء مركز جامعي بمغنية (كالية تممساف).

 بمقتضى القرار رقـ  200المؤرخ في  13فيفري  ،2017كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لمعيد الحقكؽ كالعمكـالسياسية لدى المركز الجامعي بمغنية.

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  33مف المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
المكافق  16غشت سنة  ،2005كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس معيد الحقكؽ كالعمكـ السياسية لدى المركز الجامعي بمغنية.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد الحقكؽ كالعمكـ السياسية لدى المركز الجامعي بمغنية طبقا
لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

االسم والمقب

قائمة أعضاء مجمس معيد الحقوق والعموم السياسية لدى المركز الجامعي بمغنية
الصفة

 -بكزيدي الياس

مدير المعيد ،رئيسا

 -المر سياـ

رئيسة قسـ الحقكؽ

رئيس المجمس العممي لممعيد

 -جزكؿ صالح

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذكي رتبة أستاذ عف قسـ الحقكؽ

 -ىاممي دمحم

 -بف عزكز فتيحة

ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف

 -لحالح سميرة

ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات

ممثل منتخب عف الطمبة

 -عزكز رشيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1350مؤرخ في  24جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد
العموم والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بالنعامة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو ك سيره ،السيما المادة  33منو.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  205-10المؤرخ في  30رمضاف عاـ  1431المكافق  9سبتمبر سنة 2010كالمتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  971المؤرخ في  6أكتكبر  ،2015كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لمعيد العمكـكالتكنكلكجيا لدى المركز الجامعي بالنعامة.

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  33مف المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
المكافق  16غشت سنة  ،2005كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس معيد العمكـ كالتكنكلكجيا لدى المركز الجامعي بالنعامة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العمكـ كالتكنكلكجيا لدى المركز الجامعي بالنعامة طبقا
لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

قائمة أعضاء مجمس معيد العموم والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بالنعامة
االسم والمقب

الصفة

 -عيداكي عبد الغني

مدير المعيد ،رئيسا

 -بف دكخة برابح

رئيس المجمس العممي لممعيد

 -بف عيسى بدر الديف

رئيس قسـ الرياضيات كاإلعالـ اآللي

 -براىيمي جماؿ

رئيس قسـ عمكـ الطبيعة كالحياة

 -بداكي عبد الحميد

رئيس قسـ التكنكلكجيا

 -بكشيحة جمكؿ

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذكي رتبة أستاذ عف قسـ الرياضيات كاإلعالـ اآللي

 -بمقرنة عبد الرحماف

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذكي رتبة أستاذ عف قسـ الرياضيات كاإلعالـ اآللي

 -قايد نكر الديف

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذكي رتبة أستاذ عف قسـ التكنكلكجيا

 -زياني زكريا

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذكي رتبة أستاذ عف قسـ التكنكلكجيا

 -بككش آسية

ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة ذكي رتبة أستاذ عف قسـ الطبيعة كالحياة

 -دردكر عبد الصمد

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لقسـ الطبيعة كالحياة

 -مكي سميماف

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 -حركاتي مكلكد

ممثل منتخب عف الطمبة

 -سميماني نكرالديف

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات
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قــرار رقم  1351مؤرخ في  24جويمية  ،2019يعدل القرار رقم  33المؤرخ في  11جانفي 2018
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  399-11المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة 2011كالمتضمف انشاء مدرسة كطنية عميا في البيكتكنكلكجيا بقسنطينة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437المكافق  14يكنيك سنة 2016الذي يحدد القانكف األساسي النمكذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منو.

 كبمقتضى القرار رقـ  33المؤرخ في  11جانفي  ،2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة الكطنية العميا في البيكتكنكلكجيا بقسنطينة ،المعدؿ.

ُيــقــــــرر
المادة األولى :يعدؿ الجدكؿ الممحق بالقرار  33المؤرخ في  11جانفي  ،2018المعدؿ ،كالمذككر أعاله ،كما ىك
محدد بالجدكؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  24جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة

 -1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

الصفة

 -لطرش دمحم اليادي

رئيسا

عضك

ممثمة الكزير المكمف بالمالية

 -بكىالي دمحم

عضك

ممثل الكزير المكمف بالتربية الكطنية

 -ليمكر زناتي رحيمة

عضك

ممثمة الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف

 -عركسي سميماف

عضك

 -بكلعبرة عبدالعزيز

عضك

 -بف بمقاسـ عبدالقادر

عضك

 -بف خديـ العيد

عضك

 -مسيخ كريمة

 -عكاطي فيصل

عضك

القطاع
ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي

ممثل السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية كاإلصالح اإلداري

ممثل الكزير المكمف بالداخمية كالجماعات المحمية كالتييئة العم ارنية

ممثل الكزيرة المكمفة بالصناعة كالمناجـ

ممثل الكزير المكمف بالفالحة كالتنمية الريفية كالصيد البحري
ممثل الكزير المكمف بالصحة كالسكاف كاصالح المستشفيات

".......................................والباقي بدون تغيير".....................................
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قــرار رقم  37مؤرخ في  28جويمية  2019يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى الديوان الوطني لمخدمات الجامعية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانيػة عاـ  1427المكافػق  15يكليػك سنة  ،2006المتضمفالقانػػكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية.

 بمقتضى المرسكـ رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتكى الخدمػػات االجتماعي ػػة ككيفيةتمكي ػمػيا.

 بمقتضى المرسكـ رقـ  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عاـ  1402المكافق  11سبتمبر سنة ،1982المتعمق بتسييػرالخدمات االجتماعية.

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق لػ  31مارس سنة ،2019يتضمف تعييف أعضاء الحككمة ،المعدؿ.

 -بمقتضى المرسكـ التنفيػذي رقـ  15-10المػؤرخ في  12جانفي سنة  ،2010المتضمف إنشاء الديكاف الكطني

لمخدمات الجامعية كتنظيمو كعممو ،المعدؿ كالمتمـ بالمرسكـ التنفيذي رقـ  312/03المؤرخ في  14سبتمبر سنة

.2003

 بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 نظ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  04مارس سنة  ،2019المتضمف فرز األصكات اإلنتخاب لممثمي العماؿ في لجنػةالخدمات اإلجتماعية لدى الديكاف الكطني لمخدمات الجامعية.

ػر لممحضر المؤرخ في  04مارس سنة  ،2019المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى
 نظػ ػ ػ االديكاف الكطني لمخدمات الجامعية.

ُيــقــــــرر

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى الديكاف الكطني لمخدمات الجامعية.
المــــــادة  :2تتككف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:
األعضاء الدائمون:

 -01بكعكاز أماؿ،

 -04العرباكي أماؿ،

األعضاء اإلضافيون:

 -03عيسى أحمد،

 -02عبيدي رمضاف،
 -05مختاري سعيدة،

 -02قمري سياـ،

 -01صفصاؼ خالد،
المـــــادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنكات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المـــــادة  :4يكمف السيػد المديػر العاـ الديكاف الكطني لمخدمات الجامعية ،بتنفيذ ىذا القرار ،الذي سينشر في النشر
الرسمية لك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  28جويمية 2019
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
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قــرار رقم  38مؤرخ في  28جويمية  2019يتضمن تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى المركز الجامعي آفمو -األغواط -

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عاـ  1427المكافق  15يكليك سنة  ،2006المتضمفالقانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية
 بمقتضى المرسكـ رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتكى الخدمػػات االجتماعي ػػة ككيفيةتمكيػػميا.
 بمقتضى المرسكـ رقـ  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عاـ  1402المكافق  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمقبتسييػر الخدمات االجتماعية.
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق لػ  31مارس سنة ،2019يتضمف تعييف أعضاء الحككمة ،المعدؿ.
 بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  230 -16المؤرخ في  01سبتمبر سنة  ،2016المتضمف إنشاء مركز جامعيبآفمك (كالية األغكاط).
ػر لمقرار الكزاري رقـ  18المؤرخ في  19ماي سنة  2019المتضمف حل لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى
 نظػ ػ ػ االمركز الجامعي آفمك باألغكاط.
 نظ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  18جكاف سنة  ،2019المتضمف فرز األصكات اإلنتخاب لممثمي العماؿ في لجنػةالخدمات اإلجتماعية لدى المركز الجامعي آفمك باألغكاط.
 نظ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  18جكاف سنة  ،2019المتضمف فرز األصكات اإلنتخاب لممثمي األساتػذة في لجنػةالخدمات اإلجتماعية لدى المركز الجامعي آفمك باألغكاط.
ػر لممحضر المؤرخ في  19جكاف سنة  ،2019المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى
 نظػ ػ ػ االمركز الجامعي آفمك باألغكاط.

ُيــقــــــرر

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المركز الجامعي آفمك باألغكاط.
المـــــادة  :2تتككف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
األعضاء الدائمون:
 -01جعيرف عيسى،
 -04بكنعجة ناصر،
األعضاء اإلضافيون:
 -01يزيد جماؿ،

 -03زاكي عيسى،
 -06بكراس دمحم،

 -02ىراك خثير،
 -05شنيني حسيف،
 -02بمخير المعتز باهلل،

المـــــادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنكات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.
المـــــادة  :4يكمف مدير المركز الجامعي آفمك باألغكاط  ،بتنفيذ ىػذا القػرار ،الذي سينشػر في النشرة الرسمية لك ازرة
التعميػـ العالي كالبحث العممي.
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  28جويمية 2019
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي أدمحم دمحم صالح الدين
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قــرار  1352مؤرخ في  29جويمية  ،2019يحدد إطار تنظيـم المسابقات واالمتحانات المينية
لاللتحاق بالرتب المنتمية ألسالك مستخدمي دعم البحث

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسكـ رقـ  145 -66المؤرخ في  12صفر عاـ  1386المكافق  2يكنيك سنة  1966كالمتعمق

المتمـ.
بتحرير ك نشر بعض الق اررات ذات الطابع التنظيػمي أك الفردي التي تيػـ كضعية المكظػفيف ،المعػّدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في ّأكؿ رمضاف عاـ  1410المكافق  27مارس سنة 1990
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 99 -90ّ
كالمتعمق بسمطة التعييف كالتسيير اإلداري بالنسبة لممكظفيف كأعكاف اإلدارة المركزية كالكاليات كالبمديات
كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلداري.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  443-11المؤرخ في ّأكؿ صفر عاـ  1433المكافػق  26ديسػمبر سنة 2011كالمتضمف القانكف األساسي الخاص بالمكظفيف المنتميف ألسالؾ مستخدمي دعـ البحث.

 كبمقتضى المرسػكـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  3جمادى الثانية عاـ  1433المكافق  25أبريل سنة ،2012الذي يحدد كيفيات تنظيػـ المػسابقػات كاالمتحانات كالفحػكص المينيػة في المػؤسسػات كاإلدارات العمكمية كاجرائيا.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 -كبعد الرأي المطابق لمسمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية كاإلصالح اإلداري.

ُيـقـــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  8مف المرسكـ التنفيذي رقـ  194 -12المؤرخ في  3جمادى الثانية عاـ
 1433المكافق  25أبريل سنة  2012كالمذكػكر أعػػاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد إطػار تنظيـ
المسابقات كاالمتحانات المينية لاللتحاؽ بالرتب المنتمية ألسالؾ مستخدمي دعـ البحث.

المادة  :2تتضمف المسابقات عمى أساس االختبارات كاالمتحانات المينية االختبارات اآلتية:
 شعبة اليندسة:

 رتبة ميندس دولة لدعم البحث (مسابقة عمى أساس االختبارات): -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل،2

 -2اختبار تقني في االختصاص :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل،3

 -3اختبار اختياري في المغة األجنبية (الفرنسية أك اإلنجميزية) :المدة ساعتاف ( ،)2المعامل.1

 -رتبة ميندس دولة لدعم البحث (امتحان ميني):

 -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل،2

 -2اختبار نظري ذك صمة بتخصص المترشح :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،3
 -3اختبار تطبيقي في تخصص المترشح :المدة ساعتاف ( ،)2المعامل.2
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 رتبة ميندس رئيسي لدعم البحث (مسابقة عمى أساس االختبارات): -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،2

 -2اختبار تقني في االختصاص :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،3

 -3اختبار اختياري في المغة األجنبية (الفرنسية أك اإلنجميزية) :المدة ساعتاف ( ،)2المعامل.1
 رتبة ميندس رئيسي لدعم البحث (امتحان ميني): -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل،2

 -2اختبار نظري ذك صمة بتخصص المترشح :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل،3
 -3اختبار تطبيقي في تخصص المترشح :المدة ساعتاف ( ،)2المعامل.2
 رتبة رئيس الميندسين لدعم البحث (امتحان ميني): -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،2

 -2اختبار نظري ذك صمة بتخصص المترشح :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،3
 -3ختبار تطبيقي في تخصص المترشح :المدة ساعتاف ( ،)2المعامل . 2
 رتبة ممحق اليندسة (مسابقة عمى أساس االختبارات): -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ، 2

 -2اختبار ذك صمة بالتخصص :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،3

 -3اختبار اختياري في المغة األجنبية (الفرنسية أك اإلنجميزية) :المدة ساعتاف ( ،)2المعامل .1
 رتبة تقني لدعم البحث (مسابقة عمى أساس االختبارات ): -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل،2

 -2ختبار ذك صمة بالتخصص :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل3 :

 -3اختبار اختياري في المغة األجنبية (الفرنسية أك اإلنجميزية) :المدة ساعتاف ( ،)2المعامل.1
 رتبة تقني لدعم البحث (امتحان ميني ): -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل، 2

 -2اختبار نظري ذك صمة بتخصص المترشح ،المدة :ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،3
 -3اختبار تطبيقي في تخصص المترشح :المدة ساعتاف ( ،)2المعامل .1
 -رتبة تقني سام لدعم البحث (مسابقة عمى أساس االختبارات ):

 -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،2

 -2اختبار ذك صمة بالتخصص :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،3

 -3اختبار إختياري في المغة األجنبية (الفرنسية أك اإلنجميزية) :المدة ساعتاف ( ،)2المعامل.1
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 رتبة تقني سام لدعم البحث (امتحان ميني): -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل،2

 -2اختبار نظري ذك صمة بتخصص المترشح :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل،3
 -3اختبار تطبيقي في تخصص المترشح :المدة ساعتاف ( ،)2المعامل.1
 رتبة معاون تقني لدعم البحث (مسابقة عمى أساس االختبارات): -1اختبار في دراسة نص :المدة ساعتاف ( ،)2المعامل ،2

 -2اختبار ذك صمة بالتخصص :المدة :ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،3

 -3ختبار اختياري في المغة األجنبية (الفرنسية أك اإلنجميزية) :المدة ساعتاف ( ،)2المعامل .1
 رتبة معاون تقني لدعم البحث (امتحان ميني): -1اختبار في دراسة نص :المدة ساعتاف ( ،)2المعامل ،2

 -2اختبار في مكضكع ذك صمة بتخصص المترشح :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل، 3
 -3اختبار تطبيقي في تخصص المترشح :المدة ساعة كاحدة ( ،)1المعامل .1
 شعبة اإلعالم العممي والتكنولوجي:

 رتبة مكمف باإلعالم العممي والتكنولوجي من المستوى األول (مسابقة عمى أساس االختبارات): -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،2

 -2اختبار ذك صمة بالتخصص :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل،3

 -3اختبار اختياري في المغة األجنبية (الفرنسية أك اإلنجميزية) :المدة ( )2ساعتاف ،المعامل .1
 رتبة مكمف باإلعالم العممي والتكنولوجي من المستوى األ ول (امتحان ميني): -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،2

 -2اختبار ذك صمة بالتخصص :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،3
 -3اختبار في التحرير اإلداري :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل .2

 رتبة مكمف باإلعالم العممي والتكنولوجي من المستوى الثاني (مسابقة عمى أساس االختبارات): -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،2

 -2اختبار ذك صمة بالتخصص :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل،3

 -3اختبار اختياري في المغة األجنبية (الفرنسية أك اإلنجميزية) :المدة ( )2ساعتاف ،المعامل .1
 رتبة مكمف باإلعالم العممي والتكنولوجي من المستوى الثاني (امتحان ميني): -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،2

 -2اختبار ذك صمة بالتخصص :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل،3
 -3اختبار في التحرير اإلداري :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل.2
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 رتبة مكمف رئيسي باإلعالم العممي والتكنولوجي (مسابقة عمى أساس االختبارات): -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،2

 -2اختبار ذك صمة بالتخصص :المدة أربع ( )4ساعات ،المعامل،3

 -3اختبار اختياري في المغة األجنبية (الفرنسية أك اإلنجميزية) :المدة  2ساعتاف ،المعامل .1
 رتبة مكمف رئيسي باإلعالم العممي والتكنولوجي (امتحان ميني): -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل،2

 -2اختبار ذك صمة بالتخصص :المدة أربع ( )4ساعات ،المعامل،3

 -3اختبار في التحرير اإلداري :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل.2
 رتبة مكمف باإلعالم العممي والتكنولوجي مستشار (امتحان ميني): -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،2

 -2اختبار ذك صمة بالتخصص :المدة أربع ( )4ساعات ،المعامل ،3

 -3اختبار في التحرير اإلداري :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل .2
 رتبة مساعد اإلعالم العممي والتكنولوجي (مسابقة عمى أساس االختبارات): -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،2

 -2اختبار ذك صمة بالتخصص :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل،3

 -3اختبار اختياري في المغة األجنبية (الفرنسية أك اإلنجميزية ) :المدة 2 :ساعتاف ،المعامل .1
 رتبة مساعد اإلعالم العممي والتكنولوجي (امتحان ميني): -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،2

 -2اختبار ذك صمة بالتخصص :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،3
 -3اختبار في التحرير اإلداري :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل .2

 رتبة معاون اإلعالم العممي والتكنولوجي (مسابقة عمى أساس االختبارات): -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،2
 -2اختبار في دراسة نص :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،3

 -3اختبار في تاريخ ك جغرافية الجزائر :المدة ( )2ساعتاف ،المعامل.2
 رتبة معاون اإلعالم العممي والتكنولوجي (امتحان ميني): -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،2
 -2اختبار في دراسة نص :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،3

 -3اختبار في تاريخ ك جغرافية الجزائر :المدة ( )2ساعتاف ،المعامل.2
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 رتبة عون تقني لإلعالم العممي والتكنولوجي" (امتحان ميني): -1اختبار في تحرير نص :المدة ( )2ساعتاف ،المعامل ،2

 -2اختبار في التحرير اإلداري :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،3

 -3اختبار في تاريخ ك جغرافية الجزائر :المدة ( )2ساعتاف ،المعامل .2
 رتبة معاون تقني لإلعالم العممي والتكنولوجي (امتحان ميني) -1اختبار في تحرير نص :المدة ( )2ساعتاف ،المعامل ،2

 -2اختبار في اإلعالـ اآللي :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل،3
 -3اختبار في دراسة نص :المدة  2ساعتاف ،المعامل .2
 شعبة إدارة دعم البحث:

 رتبة متصرف البحث من المستوى األول (مسابقة عمى أساس االختبارات): -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،2
 -2اختبار اختياري في أحد المياديف التالية:

 القانكف العاـ (القانكف اإلداري أك القانكف الدستكري)، االقتصاد ك المالية العامة، -المناجمنت العمكمي،

المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،3

 -3اختبار في المغة األجنبية (الفرنسية أك اإلنجميزية) :المدة ( )2ساعتاف ،المعامل.1
 -رتبة متصرف البحث من المستوى األول (امتحان ميني) :

 -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،2
 -2اختبار اختياري في أحد المياديف التالية:

 القانكف العاـ (القانكف اإلداري أك القانكف الدستكري)، االقتصاد كالمالية العامة، -المناجمنت العمكمي،

المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،3

 -3اختبار في التحرير اإلداري :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل،2
 رتبة متصرف البحث من المستوى الثاني (مسابقة عمى أساس االختبارات) : -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،2
 -2اختبار اختياري في أحد المياديف التالية:

 القانكف العاـ (القانكف اإلداري أك القانكف الدستكري)، االقتصاد كالمالية العامة، -المناجمنت العمكمي،

المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،3

 -3اختبار اختياري في المغة األجنبية (الفرنسية أك اإلنجميزية) :المدة ( )2ساعتاف ،المعامل.1
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 -رتبة متصرف البحث من المستوى الثاني (امتحان ميني):

 -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،2
 -2اختبار اختياري في أحد المياديف التالية:

 القانكف العاـ (القانكف اإلداري أك القانكف الدستكري)، االقتصاد كالمالية العامة ، -المناجمنت العمكمي،

المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،3

 -3اختبار في التحرير اإلداري :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل .2
 -رتبة متصرف رئيسي لمبحث (مسابقة عمى أساس االختبارات):

 -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،2
 -2اختبار اختياري في أحد المياديف التالية:

 القانكف العاـ (القانكف اإلداري أك القانكف الدستكري)، االقتصاد كالمالية العامة، -المناجمنت العمكمي،

المدة أربع ( )4ساعات ،المعامل ،3

 -3اختبار اختياري في المغة األجنبية (الفرنسية أك اإلنجميزية) :المدة ساعتاف  ،2المعامل .2
 -رتبة متصرف رئيسي لمبحث (امتحان ميني):

 -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،2
 -2اختبار اختياري في أحد المياديف التالية:

 القانكف العاـ (القانكف اإلداري أك القانكف الدستكري)، االقتصاد كالمالية العامة، -المناجمنت العمكمي،

المدة أربع ( )4ساعات ،المعامل ،3

 -3اختبار في التحرير اإلداري :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل .2
 -رتبة متصرف البحث مستشار (امتحان ميني):

 -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،2

 -2اختبار اختياري في مكضكع قانكني أك إداري أك اقتصادي :المدة أربع ( )4ساعات ،المعامل ،3
 -3اختبار في التحرير اإلداري :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل . 2
 -رتبة مساعد تسيير البحث (مسابقة عمى أساس االختبارات):

 -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،2

 -2اختبار اختياري في القانكف العاـ ( القانكف اإلداري أك القانكف الدستكري ) أك االقتصاد ك المالية
العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ، 3

 -3اختبار اختياري في المغة األجنبية (الفرنسية أك اإلنجميزية) :المدة ( )2ساعتاف ،المعامل .2
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 -رتبة مساعد تسيير البحث (امتحان ميني):

 -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،2

 -2اختبار اختياري في القانكف العاـ (القانكف اإلداري أك القانكف الدستكري) أك االقتصاد كالمالية العامة:
المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،3

 -3اختبار في التحرير اإلداري ،المدة :ثالث ( )3ساعات ،المعامل .2
 رتبة مساعد رئيسي لتسيير البحث (مسابقة عمى أساس االختبارات ): -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،2
 -2اختبار اختياري في أحد المياديف التالية:

 القانكف العاـ (القانكف اإلداري أك القانكف الدستكري)، االقتصاد كالمالية العامة، -تسيير المكارد البشرية،

المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،3

 -3اختبار اختياري في المغة األجنبية (الفرنسية أك اإلنجميزية) :المدة ( )2ساعتاف ،المعامل .2
 -رتبة مساعد رئيسي لتسيير البحث (امتحان ميني):

 -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،2
 -2اختبار اختياري في أحد المياديف التالية:

 القانكف العاـ (القانكف اإلداري أك القانكف الدستكري)، االقتصاد كالمالية العامة، -تسيير المكارد البشرية،

المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،3

 -3اختبار في التحرير اإلداري :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل.2
 -رتبة معاون تسيير البحث (مسابقة عمى أساس االختبارات):

 -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،2
 -2اختبار في دراسة نص :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،3

 -3اختبار في تاريخ كجغرافية الجزائر :المدة ( )2ساعتاف ،المعامل.2
 -رتبة معاون تسيير البحث (امتحان ميني):

 -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،2
 -2اختبار في دراسة نص :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،3

 -3اختبار في تاريخ كجغرافية الجزائر :المدة ( )2ساعتاف ،المعامل .2
 رتبة عون تسيير البحث (امتحان ميني): -1اختبار في تحرير نص :المدة ( )2ساعتاف ،المعامل ،2

 -2اختبار في اإلعالـ اآللي :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل،3
 -3اختبار في دراسة نص :المدة  2ساعتاف ،المعامل .2
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 رتبة كاتب تسيير البحث (امتحان ميني): -1اختبار في تحرير نص :المدة ( )2ساعتاف ،المعامل،2

 -2اختبار في السكرتارية :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل،3
 -3اختبار في اإلعالـ اآللي :المدة ( )2ساعتاف ،المعامل.2
 رتبة عون تقني لتسيير البحث (امتحان ميني): -1اختبار في تحرير نص :المدة ( )2ساعتاف ،المعامل،2

 -2اختبار في التحرير اإلداري :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل،3

 -3اختبار في تاريخ ك جغرافية الجزائر :المدة ( )2ساعتاف ،المعامل.2
 رتبة محاسب إداري لمبحث (مسابقة عمى أساس االختبارات): -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل،2

 -2اختبار في المحاسبة العمكمية :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل،3
 -3اختبار في المالية العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل.2
 رتبة محاسب إداري لمبحث (امتحان ميني): -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل،2 :

 -2اختبار في المحاسبة العمكمية :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل ،3
 -3اختبار في المالية العامة المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل .2

 رتبة محاسب إداري رئيسي لمبحث (مسابقة عمى أساس االختبارات): -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل،2

 -2اختبار في المحاسبة العمكمية :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل،3

 -3اختبار اختياري في القانكف اإلداري أك المالية العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل.2
 رتبة محاسب إداري رئيسي لمبحث (امتحان ميني): -1اختبار في الثقافة العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل،2

 -2اختبار في المحاسبة العمكمية :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل،3

 -3اختبار اختياري في القانكف اإلداري أك المالية العامة :المدة ثالث ( )3ساعات ،المعامل.2
 شعبة الصيانة والخدمة:
 رتبة عون الصيانة والخدمة من المستوى الثاني (امتحان ميني): -1اختبار يتضمف عدة امتحانات تيدؼ إلى تقييـ الثقافة المينية لممترشح ،السيما مختمف التقنيات التي
ليا صمة مع االختصاص كالتقنيات المتعمقة بصيانة المعدات ككذا المتعمقة بالنظافة كاألمف:

المدة ( )2ساعتاف ،المعامل ،2

 -2اختبار تطبيقي يتعمق باختصاص المترشح ييدؼ إلى تقييـ الميارة كالتحكـ الميني لممترشح :
المدة ( )2ساعتاف ،المعامل .3
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 -رتبة عون الصيانة والخدمة من المستوى الثالث (امتحان ميني):

 -1اختبار يتضمف عدة امتحانات تيدؼ إلى تقييـ الثقافة المينية لممترشح ،السيما مختمف التقنيات التي
ليا صمة مع االختصاص كالتقنيات المتعمقة بصيانة المعدات ككذا المتعمقة بالنظافة كاألمف:

المدة ( )2ساعتاف ،المعامل ،2

 -2اختبار تطبيقي يتعمق باختصاص المترشح ييدؼ إلى تقييـ الميارة ك التحكـ الميني لممترشح :
المدة ( )2ساعتاف ،المعامل .3

 -رتبة عون الصيانة والخدمة من المستوى الرابع (امتحان ميني):

 -1اختبار يتضمف عدة امتحانات تيدؼ إلى تقييـ الثقافة المينية لممترشح السيما في مختمف التقنيات
التي ليا صمة مع االختصاص كالتقنيات المتعمقة بصيانة المعدات ككذا المتعمقة بالنظافة كاألمف:

المدة ( )2ساعتاف ،المعامل،2

 -2اختبار تطبيقي يتعمق باختصاص المترشح ييدؼ إلى تقييـ الميارة ك التحكـ الميني لممترشح:
المدة ( )2ساعتاف ،المعامل .3

المادة  :3كل عالمة تقل عف  20/5في أحد االختبارات المذككرة أعاله ،تعد إقصائية.

المادة  :4تمحق بأصل ىذا القرار برامج المسابقات عمى أساس االختبارات كاالمتحانات المينية لكل رتبة.

المادة  :5تشمل المسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاؽ ببعض الرتب المنتمية ألسالؾ مستخدمي دعـ البحث
معايير االنتقاء ككذا التنقيط المخصص لكل كاحد منيا حسب األكلكية اآلتية:

 -1مالئمة مؤىالت تكوين المترشح مع متطمبات السمك أو الرتبة المطموبين لممشاركة في المسابقة (من  0إلى 13نقطة):
 -1-1تطابق تخصص الشيادة مع متطمبات الرتبة (من  0إلى  6نقاط ):

ترتب تخصصات المترشحيف حسب األكلكية التي تحػددىا السمطة التي ليا صالحية التعييف

كالمذككرة في قرار أك مقرر فتح المسابقة عمى أساس الشيادات كتنقط كما يأتي:

 التخصص (ات)  6 : 1نقاط، التخصص (ات)  4 : 2نقاط، -التخصص (ات)  3 : 3نقاط،

 -التخصص (ات)  : 4نقطتاف (،)2

 التخصص (ات)  : 5نقطة كاحدة (.)1 –2-1مسار الدراسة أو التكوين (من  0إلى  7نقاط ):

المتكج
المعدؿ العاـ لممسار الدراسي أك التككيف
يتـ تنقيط مسار الدراسة أك التككيف عمى أساس
ّ
ّ
بالشيادة أك المؤىل ،كما يأتي:

تحصل عمى معدؿ عاـ يتراكح مابيف  20/10.50ك،20/10.99
 نقطة كاحدة ( )1بالنسبة لممترشح الذي ّتحصل عمى معدؿ عاـ يتراكح مابيف  20/ 11ك،20/11.99
 نقطتاف ( )2بالنسبة لممترشح الذي ّتحصل عمى معدؿ عاـ يتراكح مابيف  20/ 12ك،20/12.99
 ثالث ( )3نقاط بالنسبة لممترشح الذي ّتحصل عمى معدؿ عاـ يتراكح مابيف  20/ 13ك،20/13.99
 -أربع ( )4نقاط بالنسبة لممترشح الذي ّ

تحصل عمى معدؿ عاـ يتراكح مابيف  20/ 14ك،20/14.99
 خمس ( )5نقاط بالنسبة لممترشح الذي ّوزارة التعميم العالي والبحث العممي
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تحصل عمى معدؿ عاـ يتراكح مابيف  20/ 15ك،20/15.99
 ست ( )6نقاط بالنسبة لممترشح الذي ّتحصل عمى معدؿ عاـ يساكي أك يفكؽ .20/16
 -سبع ( )7نقاط بالنسبة لممترشح الذي ّ

 يستفيد خريجك المدارس الكبرى ( المدارس الكطنية لمتككيف العالي ) مف نقطتيف ( )2إضافيتيف،
 يستفيد األكائل في دفعاتيـ بالمؤسسات العمكمية لمتككيف العالي مف نقطة إضافية كاحدة.
 يتـ تنقيط المترشحيف الحاصميف عمى شيادة الماجستير كما يأتي:

 ثالث ( )3نقاط ،لتقدير حسف جدا أك مشرؼ جدا، 2.5 -نقطة لتقدير حسف أك مشرؼ،

 نقطتاف ( ) 2لتقدير قريب مف الحسف، -نقطة كنصف ( )1.5لتقدير مقبكؿ.

 يتـ تنقيط المترشحيف الحاصميف عمى شيادة الدكتكراه كما يأتي:

مشرؼ جدا،
 ثالث ( )3نقاط ،لتقدير ّمشرؼ.
 2.5 -نقطة لتقدير ّ

 -2التكوين المكمل لمشيادة أو المؤىل المطموبين لممشاركة في المسابقة في نفس التخصص ،عند االقتضاء
(من  0إلى نقطتين :)2

يتـ تنقيط التككيف المكمل األعمى مف الشيادة أك المؤىل المطمكب ،في نفس التخصص الذي لو صمة

بالمياـ المنكطة بالرتبة المراد االلتحاؽ بيا عمى أساس ( )0.25نقطة عف كل سداسي دراسي أك تككيف

مكمل ،في حدكد نقطتيف (.)2

 -3األشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص ،عند االقتضاء ،بالنسبة لمسابقات االلتحاق بالرتب
المصنفة في الصنف  11فما فوق (من  0إلى نقطة واحدة):

يتـ تنقيط البحكث أك الدراسات المنشكرة في مجمة متخصصة كطنية أك أجنبية ،عمى أساس ( )0.5نقطة

عف كل إصدار ،في حدكد نقطة كاحدة (.)1

 -4الخبرة المينية المكتسبة من قبل المترشح (من  0إلى 6نقاط):

يتـ تنقيط الخبرة المينية المكتسبة مف قبل المترشح ،السيما في إطار:
 عقكد ما قبل التشغيل،

 اإلدماج االجتماعي لمشباب حاممي الشيادات،
 اإلدماج الميني،
 صفة متعاقد،

 نقطة كاحدة ( ) 1عف كل سنة خدمة في حدكد ست ( ) 6نقاط بالنسبة لمخبرة المينية المكتسبة فيالمؤسسة أك اإلدارة العمكمية المنظمة لممسابقة.

 نقطة كاحدة ( ) 1عف كل سنة خدمة في حدكد أربع ( ) 4نقاط بالنسبة لمخبرة المينية المكتسبة فيمؤسسة أك إدارة عمكمية أخرى.

 نصف ( )0.5نقطة عف كل سنة خدمة في حدكد ثالث ( ) 3نقاط بالنسبة لمخبرة المينية المكتسبةفي المؤسسات كاإلدارات العمكمية في منصب شغل أدنى عف المنصب المراد شغمو.
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 نصف ( )0.5نقطة عف كل سنة خدمة في حدكد نقطتيف ( ) 2بالنسبة لمخبرة المينية المكتسبةخارج قطاع الكظيفة العمكمية مثبتة بشيادة عمل ،مرفقة بشيادة انتساب مسممة مف ىيئة الضماف

االجتماعي المعنية.

 -5تاريخ الحصول عمى الشيادة (من  0إلى  5نقاط):

يتـ تحديد تاريخ أقدمية الحصكؿ عمى الشيادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة ،كيتـ تنقيطيا عمى أساس

نصف ( )0.5نقطة عف كل سنة ،في حدكد خمس ( )5نقاط.

 -6المقابمة مع لجنة االنتقاء (من  0إلى  3نقاط ):

 القدرة عمى التحميل كالتمخيص :نقطة كاحدة (،)1 -القدرة عمى التكاصل :نقطة كاحدة (،)1

 -القدرات ك /أك المؤىالت الخاصة :نقطة كاحدة (.)1

المادة  :6يؤدي غياب المترشح في أحد االختبارات الكتابية أك عف المحادثة مع لجنة االنتقاء إلى إقصائو مف
المسابقة أك االمتحاف الميني.

المادة  :7يتـ الفصل بيف المترشحيف المتساكيف في المرتبة بالنسبة لممسابقات عمى أساس االختبارات ،كفقا
لممقاييس اآلتية:

 -ذكك حقكؽ الشييد (ابف أك ابنة شييد)،

 أصناؼ األشخاص (المعاقيف الذيف ليـ القدرة عمى أداء المياـ المرتبطة بالرتبة المراد االلتحاؽ بيا)، -معدؿ االختبارات الكتابية،

 -العالمة المحصل عمييا في االختبار الذي لو أكبر معامل،

في حالة ما إذا لـ يتـ الفصل بيف المترشحيف المتساكيف في المرتبة رغـ تطبيق المقاييس المذككرة أعاله،

فإنو يتـ حسب األكلكية ،تطبيق المقاييس الثانكية اآلتي ذكرىا:
 المعدؿ العاـ لممسار الدراسي أك لمتككيف، -أقدمية الشيادة أك المؤىل،

سنا).
 -سف المترشح (األكلكية لألكبر ّ

المادة  :8يتـ الفصل بيف المترشحيف المتساكيف في المرتبة بالنسبة لممسابقات عمى أساس الشيادات ،كفقا لممقاييس
اآلتية:

 -ذكك حقكؽ الشييد (ابف أك ابنة شييد)،

 أصناؼ األشخاص (المعاقيف الذيف ليـ القدرة عمى أداء المياـ المرتبطة بالرتبة المراد االلتحاؽ بيا)، -سف المترشح (األكلكية لألكبر سنا)،

 -الكضعية العائمية لممترشح (متزكج لو أكالد  ،متزكج بدكف أكالد  ،متكفل بعائمة  ،أعزب).

المادة  :9يتـ الفصل بيف المترشحيف المتساكيف في المرتبة بالنسبة لالمتحانات المينية كفقا لممقياس اآلتي:
 -العالمة المحصل عمييا في االختبار الذي لو أكبر معامل،

في حالة ما إذا لـ يتـ الفصل بيف المترشحيف المتساكيف ،رغـ تطبيق المقياس المذككر أعاله ،فإنو يتـ

حسب األكلكية ،تطبيق المقاييس الثانكية اآلتي ذكرىا:
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 األقدمية في الرتبة، -األقدمية العامة،

سنا).
 -سف المترشح (األكلكية لألكبر ّ

المادة  :10يجب أف تحتكي ممفات الترشح لمسابقات التكظيف عمى الكثائق اآلتية:
 -طمب خطي،

 -نسخة ( )1مف بطاقة التعريف الكطنية،

 نسخة ( )1مف المؤىل أك الشيادة المطمكبة ،التي تككف مرفقة بكشف النقاط المتعمق بالمسار الدراسيأك التككيني،

 -استمارة معمكمات يتـ ممؤىا مف طرؼ المترشح.

المادة  :11يجب عمى المترشحيف المقبكليف نيائيا في مسابقات التكظيف قبل التعييف في الرتب المراد االلتحاؽ بيا
إتماـ ممفات ترشحيـ بمجمكع الكثائق اآلتية:

 نسخة ( )1مف شيادة إثبات كضعية المترشح تجاه الخدمة الكطنية، -مستخرج ( )1مف صحيفة السكابق القضائية سارية المفعكؿ،

 شيادة اإلقامة ،بالنسبة لمسابقات التكظيف في المناصب المحددة في الكاليات أك البمديات البعيدة، -مستخرج مف شيادة الميالد،

 شيادتاف طبيتاف (( )2الطب العاـ ك شيادة طب األمراض الصدرية مسممة مف طرؼ طبيب مختص)تثبتاف أىمية المترشح لشغل المنصب المطمكب،

 -صكرتاف ( )2شمسيتاف،

 -شيادة تثبت صفة أرممة أك ابف (ة) شييد ،عند االقتضاء.

إضافة إلى الكثائق المذككرة أعاله ،يجب أف تتضمف ممفات المترشحيف الناجحيف في المسابقات عمى

أساس الشيادات ،عمى الخصكص ،ما يأتي:

 شيادات العمل التي تثبت الخبرة المينية المكتسبة مف قبل المترشح في التخصص ،مرفقة بشيادةانتساب مسممة مف طرؼ ىيئة الضماف االجتماعي ،بالنسبة لمخبرة المكتسبة في القطاع الخاص ،عند

االقتضاء،

 شيادة تثبت مدة العمل المؤداة مف طرؼ المترشح في إطار العقكد الخاصة بجياز اإلدماج الميني أكاالجتماعي لحاممي الشيادات بصفة متعاقد ،عند االقتضاء،

 شيادة تثبت متابعة المترشح تككينا مكمال أعمى مف الشيادة أك المؤىل المطمكب لممشاركة فيالمسابقات في نفس التخصص ،عند االقتضاء،

 كثيقة تثبت األعماؿ أك الدراسات المنجزة مف طرؼ المترشح في التخصص ،عند االقتضاء، -شيادة عائمية بالنسبة لممترشحيف المتزكجيف،

 -شيادة تثبت تفكؽ المترشح في دفعتو ،عند االقتضاء،

 نسخة ( )1مف بطاقة تثبت إعاقة المترشح ،عند االقتضاء.وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :12تتضمف ممفات الترشح لممشاركة في االمتحانات المينية طمبا خطيا يقدمو المترشح.
يتـ استكماؿ تككيف ممفات ترشح المكظفيف المستكفيف الشركط القانكنية األساسية لممشاركة في
االمتحانات المينية مف طرؼ اإلدارة المستخدمة ،كيجب أف تحتكي عمى الكثائق اآلتية:
 نسخة مف قرار أك مقرر التعييف أك الترسيـ، نسخة مف شيادة تثبت صفة العضكية في صفكؼ جيش التحرير الكطني أك المنظمة المدنية لجبيةالتحرير الكطني أك أرممة أك إبف (ة) شييد ،عند االقتضاء.
المادة  :13تمنح زيادات لممترشحيف أعضاء جيش التحرير الكطني كالمنظمة المدنية لجبية التحرير الكطني كأبناء
كأرامل الشيداء ،كفقا لمتشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما.
المادة  :14يجب عمى المترشحيف المشاركيف في المسابقات كاالمتحانات المينية المنصكص عمييا في ىذا القرار
أف يستكفكا مسبقا جميع الشركط القانكنية األساسية المطمكبة لاللتحاؽ بمختمف الرتب المنتمية ألسالؾ
مستخدمي دعـ البحث ،كما تحددىا أحكاـ المرسكـ التنفيذي رقـ  443-11المؤرخ في أكؿ صفر عاـ
 1433المكافق  26ديسمبر سنة  2011كالمذككر أعاله.
المادة  :15ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعػبية.
حرر بالجزائر في  29جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1353مؤرخ في  31جويمية  ،2019يعدل القرار رقم  466المؤرخ في  25أفريل 2017
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بأفمو(والية األغواط)

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره ،السيما المادة  10منو.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  230-16المؤرخ في  29ذي القعدة عاـ  1437المكافق أكؿ سبتمبر سنة 2016كالمتضمف إنشاء مركز جامعي بأفمك (كالية األغكاط)  ،السيما المادة  2منو.
 كبمقتضى القرار رقـ  466المؤرخ في  25افريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركزالجامعي بأفمك(كالية األغكاط) ،المعدؿ.

ُيــقــــــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :يعدؿ الجدكؿ الممحق بالقرار رقـ  466المؤرخ في  25افريل  ،2017المعدؿ ،كالمذككر أعاله ،كما
ىك محدد بالجدكؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بأفمو(والية األغواط)

 -1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

الصفة

القطاع

 -بف برطاؿ جماؿ

رئيس

ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي

 -غزاؿ أحمد شايب

عضك

ممثل الكزير المكمف بالمالية

 -سنكسي بريكسي عبد النبي

عضك

ممثل الكزير المكمف بالتربية الكطنية

 -بف اكدينة مسعكد

 -صحراكي عبدالحميـ

عضك
عضك

ممثل الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف

 -دبابش عبد الحميد

عضك

ممثل الكزير المكمف بالعمل كالتشغيل كالضماف االجتماعي

 -قكيدري أحمد

ضك

ممثل الكزير المكمف بالعدؿ

عضك

ممثل الكزير المكمف بالتجارة

 -قرزك مبركؾ

عضك

ممثل الكالي

 -لعمكري النذير

عضك

 -نميمي دمحم

ممثل السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية كاإلصالح اإلداري

ممثل الكزيرة المكمف بالثقافة

".......................................والباقي بدون تغيير".....................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1354مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية
العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة بجاية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األكؿ عاـ  1419المكافق  7يكليك سنة ،1998كالمتضمف إنشاء جامعة بجاية ،المعدؿ كالمتمـ،
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا ،المعدؿ كالمتمـ ،ال سيما المادتاف  37ك39
منو.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى القرار رقـ  55المؤرخ في  18جانفي  ،2011كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية العمكـاالقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير لدى جامعة بجاية ،المتمـ.

ُيــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424المكافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ كالمتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد

القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير لدى جامعة بجاية.

الــمادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس لكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير لدى جامعة
بجاية ،في الجدكؿ الممحق ليذا القرار.

الــمادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

قائمة أعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة بجاية

المقب واالسم

 -أكقاسي كماؿ

عميد الكمية ،رئيسا

 -مرزكؽ سميماف

رئيس المجمس العممي

 -بمخيري عيماد الديف

رئيس قسـ العمكـ االقتصادية

 -بعار عبد الحميد

رئيس قسـ العمكـ التجارية

 -بككريف مكسى

مدير مخبر بحث

 -مرادي كاري

 أعميمر أعمر -بكمكلة سمير

الصفة

رئيس قسـ التعميـ األساسي لميداف العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير

رئيس قسـ عمكـ التسيير
مدير مخبر بحث

 -أيت سيدىـ حكرية

ممثمة منتخبة عف األساتذة ذكي مصف األستاذية لقسـ عمكـ التسيير

 -عبد الرحماني فارس

ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية لقسـ العمكـ االقتصادية

 -حداد زىير

ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية لقسـ العمكـ التجارية

 مزياني مصطفى -قانة براىيـ

 -شيتي محند

 -شعالف اسماعيل

ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية لقسـ عمكـ التسيير

ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية لقسـ العمكـ االقتصادية
ممثل منتخب عف األساتذة ذكي مصف األستاذية لقسـ العمكـ التجارية
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 -سكماف محند أكيدير

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 -بكقير سمير

ممثل منتخب عف طمبة قسـ عمكـ التسيير

 بيمكؿ صافية -كبير سكمية

ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ التعميـ األساسي لميداف العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير

ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ العمكـ االقتصادية

 -غسكؿ إيماف

ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ العمكـ التجارية

 -إسقكقف عمر

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات

 -إدير زىير

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات
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قــرار رقم  1355مؤرخ في  31جويمية  ،2019يعدل القرار رقم  619المؤرخ في  19جويمية 2018
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية المغات األجنبية لدى جامعة وىران2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

 ، 2003الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا ،المعدؿ كالمتمـ ،ال سيما المادتاف  37ك39

منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  261 -14المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1435المكافق  22سبتمبر سنة ،2014كالمتضمف إنشاء جامعة كىراف.2

 كبمقتضى القرار رقـ  967المؤرخ في  6أكتكبر  ،2015كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية المغات األجنبيةلدى جامعة كىراف.2

 كبمقتضى القرار رقـ  619المؤرخ في  19جكيمية  ،2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كميةالمغات األجنبية لدى جامعة كىراف.2

ُيــقــــــرر

المادة األولى :يعدؿ الجدكؿ الممحق بالقرار رقـ  619المؤرخ في  19جكيمية  ،2018كالمذككر أعاله ،كما ىك
محدد في الجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

قائمة أعضاء مجمس كمية المغات األجنبية لدى جامعة وىران2
المقب واإلسم

الصفة

 -بكعياد (ز) حميدك نبيمة

عميدة الكمية ،رئيسة

 -بف حطاب عبد القادر لطفي

رئيس المجمس العممي

 -براشدي حياة سعيدة

رئيسة قسـ المغة الفرنسية

 -كرمة مختار

رئيس قسـ المغة االنجميزية

 -بريكسي رفيق عبد السالـ

رئيس قسـ المغة األلمانية كالمغة الركسية

 -الككرصك كماؿ

مدير مخبر بحث

 -مكس لطيفة

 -بكحديبة فاركؽ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيسة قسـ المغة االسبانية

مدير مخبر بحث
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 -مجاد فاطمة

مديرة مخبر بحث

 -بممكي بمقاسـ

مدير مخبر بحث

 -صديقي أكسيف

مدير مخبر بحث

مديرة مخبر بحث

 -ياسيف رشيدة

 شيالي لعالكي فاطمة الزىراء -صباف زبيدة

مديرة مخبر بحث

ممثمة منتخبة عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ المغة االنجميزية
ممثمة منتخبة عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ المغة االنجميزية

 -كالي دليمة

ممثمة منتخبة عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ المغة األلمانية كالمغة الركسية

 -قنيش فتيحة

ممثمة منتخبة عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ المغة األلمانية كالمغة الركسية

 -بمبشير رفيعة

ممثمة منتخبة عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ المغة االسبانية

 -باي عمر رشيدة

ممثمة منتخبة عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ المغة االسبانية

 -نكريف العيد اليكارية

ممثمة منتخبة عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ المغة الفرنسية

 كياس حفيظة -زيزاني رجاء كسيمة

ممثمة منتخبة عف األساتذة ذكي مصف األستاذية عف قسـ المغة الفرنسية

 -داكدي فاركؽ عبد النكر

ممثل منتخب عف طمبة قسـ المغة األلمانية كالمغة الركسية

 -حفار يكسف

ممثل منتخب عف طمبة قسـ المغة الفرنسية

 -شكيكف دمحم انيس

ممثل منتخب عف طمبة قسـ المغة االنجميزية

 -مراد خديجة

ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ المغة االسبانية

 -بغداد دمحم سمير

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات

 -نعاس نريماف

ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1356مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لمعيد العموم والتكنولوجيا بالمركز الجامعي الونشريسي -تيسمسيمت

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  203-08المؤرخ في  6رجب عاـ  1429المكافق  9يكليك سنة 2008المتمـ.
كالمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيسمسيمتّ ،

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافػق  30جانفي سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العمكـ كالتكنكلكجيا بالمركز الجامعيالمؤرخ في  09ماي .2019
الكنشريسي -تيسمسيمت ّ

ُيــقــــــرر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  38مف المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
المكافق  16غشت سنة  ،2005كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد العمكـ كالتكنكلكجيا بالمركز الجامعي الكنشريسي -تيسمسيمت.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمكـ كالتكنكلكجيا بالمركز الجامعي الكنشريسي-
تيسمسيمت ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المركز الجامعي الكنشريسي-تيسمسيمت ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحق بالقرار رقم  1356المؤرخ في  31جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

لمعيد العموم والتكنولوجيا بالمركز الجامعي الونشريسي -تيسمسيمت

بغالية دمحم

فتحي ابراىيـ

بكشتة عباس

الصفـة

أستاذ  ،رئيس المجمس العممي لممعيد

مدير المعيد

مدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدرج

دحماف فتح هللا

مدير مساعد مكّمف بما بعد التدرج كالبحث العممي
رئيس قسـ عمكـ المادة

عرجاف تاج الديف عدة

رئيس قسـ العمكـ كالتكنكلكجيا

شاكر ياسيف

شيبار دمحم

رئيس قسـ عمكـ الطبيعة كالحياة

بف عالية صالح الديف

أستاذ

10

جكدي لخضر

أستاذ محاضر قسـ "أ"

12

كحيل ياسيف

8
9
11
13
14
15
16
17
18

مرابط مصطفى
مختاري دمحم

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ محاضر قسـ "ب"

بف لقاـ دمحم األميف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

بغداد دمحم

أستاذ محاضر قسـ "أ"

حباؿ الحاج

خراب دمحم

مرزكقي المختار

امسعكداف اسمياف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ مساعد قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعدل القرار رقمة  174المؤرخ في  21فيفري 2018
قــرار رقـم  1357مؤرخ في  31جويمية ّ ،2019
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف-وىران
ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ رقـ  212-84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة  1984كالمتعمقالمتمـ.
بتنظيـ جامعة كىراف لمعمكـ كالتكنكلكجيا كسيرىا،
ّ
المعدؿ ك ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

المؤرخ في  25جكاف .2019
 -كبناء عمى إرساؿ مديرة جامعة العمكـ كالتكنكلكجيا دمحم بكضياؼ -كىراف رقـ ّ 86

ُيــقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة العمكـ كالتكنكلكجيادمحم
بكضياؼ -كىراف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة العمكـ كالتكنكلكجيا دمحم بكضياؼ-كىراف ،كفقا
لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة العمكـ كالتكنكلكجيا دمحم بكضياؼ-كىراف ،كل
فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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يعدل القرار رقم  174المؤرخ في  21فيفري 2018
ممحــق بالقـرار رقـم  1357المؤرخ في  31جويمية  2019الذي ّ
الرقم
1
2

المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف -وىران
ّ
الصفـة
االسم والمقـب

بف حراث نصيرة
الشقاقي بالؿ

مديرة الجامعة ،رئيسة المجمس العممي لمجامعة

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتككيف العالي في الطكر األكؿ كالثاني كالتككيف المتكاصل
كالشيادات كالتككيف العالي في التدرج

3

حديبي رشيدة

4

حمك بكزياف أميف

6

حشيشي عبد القادر

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية كاالستشراؼ كالتكجيو
عميد كمية اليندسة المعمارية كالمدنية

غالـ بشير

عميد كمية اليندسة الكيربائية

5
7
8
9

حماف مبركؾ

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتككيف العالي في الطكر الثالث كالتأىيل الجامعي كالبحث العممي
كالتككيف العالي فيما بعد التدرج

نائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية كالتعاكف كالتنشيط كاالتصاؿ كالتظاىرات العممية

تبكف عبد الغني ميمكني عميد كمية الفيزياء
عزي عباس

عميد كمية اليندسة الميكانيكية

10

قسيمي العربي

عميد كمية الكيمياء

12

بكجمعة عبد هللا

عميد كمية عمكـ الطبيعة كالحياة

جابر عبد الرزاؽ

رئيسة المجمس العممي لكمية عمكـ الطبيعة كالحياة

11
13
14

جبار بشير
لكح ىشاـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

عميد كمية الرياضيات كاإلعالـ اآللي

مدير معيد التربية الرياضية كالبدنية
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15

أحمد فكاتيح زكبير

رئيس المجمس العممي لكمية اليندسة الكيربائية

17

فيزازي حضرية

رئيسة المجمس العممي لكمية الرياضيات كاإلعالـ اآللي

بف دىينة صابر أمينة
قدكر دىمة طارؽ

رئيسة المجمس العممي لكمية اليندسة الميكانيكية

16
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

بف دلة سامية
بقة أحمد

رئيسة المجمس العممي لكمية الفيزياء

رئيس المجمس العممي لكمية الكيمياء

رئيس المجمس العممي لمعيد التربية الرياضية كالبدنية

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف كمية الكيمياء
بف دراكة عبد العزيز
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف كمية الكيمياء
حجاؿ دمحم
ّ
رحاؿ سيدي أحمد ىبري ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف كمية الرياضيات كاإلعالـ اآللي
ّ
بف دلة فاطمة

قزكلي عبد السالـ

فالح جابر مخيمف

عمي باشا عدة بمقاسـ

عاللي أحمد

قايد حرش مريـ

دمحم بف قادة مصطفى

عجمكط اليكاري
صداؽ عيسى

بمقار عباس

زياني نصير

قاسمي بشير

كادي إبراىيـ

ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف كمية الرياضيات كاإلعالـ اآللي
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف كمية اليندسة المعمارية كالمدنية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف كمية اليندسة المعمارية كالمدنية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف كمية اليندسة الكيربائية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف كمية اليندسة الكيربائية
ّ
ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف كمية عمكـ الطبيعة كالحياة
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف كمية عمكـ الطبيعة كالحياة
ّ

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف كمية اليندسة الميكانيكية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف كمية اليندسة الميكانيكية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف كمية الفيزياء
ّ

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف كمية الفيزياء
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف معيد التربية الرياضية كالبدنية
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف

مباركي عبد الخالق

ممثّل عف األساتذة المساعديف
أستاذة بجامعة أحمد بف أحمد -كىراف2

بمغراؼ صبرينة

مسؤكلة المكتبة المركزية

ميكاكية مخطارية
سعيدي جماؿ

أستاذ بالمدرسة العميا لمعمكـ البيكلكجية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي
قــرار رقـم  1358مؤرخ في  31جويمية ّ ،2019
لكّميـة العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعـة مصطفى اسطمبولي -معسكر

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03ّ
المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  07محرـ عاـ  1430المكافق  04يناير سنة 2009
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 12-09ّ
المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة معسكر،
ّ
المعدؿ ك ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التّعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّميػة العمكـ االقتصادية كالعمكـ التجارية كعمكـالمؤرخ في  23سبتمبر .2018
التسيير بجامعة مصطفى اسطمبكلي -معسكر ّ

ُيــقــــــرر

المؤرخ في  24جمادى الثانية
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03
ّ
متمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ كال ّ

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمكـ االقتصادية كالعمكـ التجارية كعمكـ التسيير

بجامعة مصطفى اسطمبكلي -معسكر.

المادة  :2تح ّػدد القائمػة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي لكّميػػة العمكـ االقتصادية كالعمكـ التجارية كعمكـ التسيير
بجامعة مصطفى اسطمبكلي -معسكر ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

كل فيما
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ كالتّككيف العالييف كمدير جامعة مصطفى اسطمبكلي -معسكرّ ،
النشرة الرسمية لمتّعميـ العالي كالبحث العممي.
يخصو ،بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في ّ
حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي
ممحــق بالقـرار رقـم  1358المؤرخ في  31جويمية  2019الذي ّ
لكّميـة العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعـة مصطفى اسطمبولي -معسكر
الرقم االسم والمقـب
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ممياني زكبيدة

تشيكك فكزي

يقكر أحمد

بف عبك الجياللي
حاج أحمد دمحم

سنكسي بف عكمر

بف عبيزة دحك

بكشيخي دمحم رضا
صفيح الصادؽ

 10صدكقي غريسي
 11حسيني اسحاؽ
 12جمطي سمير

 13غريسي العربي
 14ىشماكي كماؿ
 15معتصـ دحك

 16بكحزاـ سيد أحمد
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة
ّ

رئيسة المجمس العممي لمكّمية ،ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ عمكـ التسيير
ّ
عميد الكمية

بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة
نائب العميد مكّمف ّ
التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ العمكـ االقتصادية
رئيس قسـ العمكـ التجارية

رئيس قسـ عمكـ التسيير

رئيس المجنة العممية لقسـ العمكـ االقتصادية
رئيس المجنة العممية لقسـ العمكـ التجارية

رئيس المجنة العممية لقسـ عمكـ التسيير

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ االقتصادية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ االقتصادية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ التجارية
ّ

ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ التجارية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ عمكـ التسيير
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

313

 18شنيني عبد الرحمف

ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث

 20ثابتي الحبيب

مدير مخبر بحث

 17جيل دمحم

 19مختاري فيصل

 21قدكري عبد الحفيع

مدير مخبر بحث

مسؤكؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم العموم
قــرار رقـم  1359مؤرخ في  31جويمية ّ ،2019
التجارية بكّميـة العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعـة مصطفى اسطمبولي -معسكر

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03ّ
المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ

المؤرخ في  07محرـ عاـ  1430المكافق  04يناير سنة 2009
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 12-09ّ
المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة معسكر،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
يحدد صالحيات كزير التّعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ العمكـ التجارية بكّمية العمكـ االقتصادية كالعمكـالمؤرخ في  04جكيمية .2018
التجارية كعمكـ التسيير بجامعة مصطفى اسطمبكلي -معسكر ّ

ُيـقـــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمكـ التجارية بكّمية العمكـ االقتصادية كالعمكـ التجارية
كعمكـ التسيير بجامعة مصطفى اسطمبكلي -معسكر.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمكـ التجارية بكّمية العمكـ االقتصادية كالعمكـ
المادة ّ :2
التجارية كعمكـ التسيير بجامعة مصطفى اسطمبكلي -معسكر ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ كالتّككيف العالييف كمدير جامعة مصطفى اسطمبكلي -معسكرّ ،
النشرة الرسمية لمتّعميـ العالي كالبحث العممي.
يخصو ،بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في ّ
حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة
ممحــق بالقـرار رقـم  1359المؤرخ في  31جويمية  2019الذي ّ
لقسـم العموم التجارية بكّميـة العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعـة مصطفى اسطمبولي-معسكر
الرقم االسم والمقـب
1

صفيح الصادؽ

3

غريسي العربي

2
4
5
6
7

الصفـة
ّ

سنكسي بف عكمر

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ

قنكني الحبيب

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ

مغراكي محي الديف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

بطاىر بكعبد هللا

أستاذ مساعد قسـ "أ"

زكانب غريسية

أستاذ محاضر قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم العموم
قــرار رقـم  1360مؤرخ في  31جويمية ّ ،2019
االقتصادية بكّميـة العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعـة مصطفى اسطمبولي -معسكر

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03ّ
المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  07محرـ عاـ  1430المكافق  04يناير سنة 2009
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 12-09ّ
المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة معسكر،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
يحدد صالحيات كزير التّعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ العمكـ االقتصادية بكّمية العمكـ االقتصادية كالعمكـالمؤرخ في  04جكيمية .2018
التجارية كعمكـ التسيير بجامعة مصطفى اسطمبكلي-معسكر ّ

ُيـقـــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمكـ االقتصادية بكّمية العمكـ االقتصادية كالعمكـ

التجارية كعمكـ التسيير بجامعة مصطفى اسطمبكلي-معسكر.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمكـ االقتصادية بكّمية العمكـ االقتصادية كالعمكـ
المادة ّ :2
التجارية كعمكـ التسيير بجامعة مصطفى اسطمبكلي-معسكر ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

كل فيما
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ كالتّككيف العالييف كمدير جامعة مصطفى اسطمبكلي-معسكرّ ،
النشرة الرسمية لمتّعميـ العالي كالبحث العممي.
يخصو ،بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في ّ
حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة
ممحــق بالقـرار رقـم  1360المؤرخ في  31جويمية  2019الذي ّ
لقسـم العموم االقتصادية بكّميـة العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعـة مصطفى اسطمبولي-معسكر
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

الصفـة
ّ

بكشيخي دمحم رضا

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

حسيني اسحاؽ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

حاج أحمد دمحم

رئيس القسـ

بقبق ليمى اسمياف

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

مكاكي مكي

أستاذ محاضر قسـ "ب"

جمطي سمير

بستاني عبد الكريـ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم عموم
قــرار رقـم  1361مؤرخ في  31جويمية ّ ،2019
التسيير بكّميـة العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعـة مصطفى اسطمبولي -معسكر

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03ّ
المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  07محرـ عاـ  1430المكافق  04يناير سنة 2009
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 12-09ّ
المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة معسكر،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
يحدد صالحيات كزير التّعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ عمكـ التسيير بكمّية العمكـ االقتصادية كالعمكـالمؤرخ في  04جكيمية .2018
التجارية كعمكـ التسيير بجامعة مصطفى اسطمبكلي-معسكر ّ

ُيـقـــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عمكـ التسيير بكّمية العمكـ االقتصادية كالعمكـ التجارية
كعمكـ التسيير بجامعة مصطفى اسطمبكلي-معسكر.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عمكـ التسيير بكمّية العمكـ االقتصادية كالعمكـ التجارية
المادة ّ :2
كعمكـ التسيير بجامعة مصطفى اسطمبكلي -معسكر ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

كل فيما
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ كالتّككيف العالييف كمدير جامعة مصطفى اسطمبكلي-معسكرّ ،
النشرة الرسمية لمتّعميـ العالي كالبحث العممي.
يخصو ،بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في ّ
حرر بالجزائر في  22جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة
ممحــق بالقـرار رقـم  1361المؤرخ في  31جويمية  2019الذي ّ
لقسـم عموم التسيير بكّميـة العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعـة مصطفى اسطمبولي-معسكر
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

صدكقي غريسي
بف عبيزة دحك
معتصـ دحك
ممياني زكبيدة
عبدلي ماما
عيبكد قادة
جيل دمحم

الصفـة
ّ

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة
قــرار رقـم  1362مؤرخ في  31جويمية ّ ،2019
لقســم األدب العربي بكّميـة اآلداب والفنون بجامعـة حسيبة بن بوعمي-الشمف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
المؤرخ في  02جمادي األكلى عاـ  1422المكافق  23يكليك سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 209-01ّ
تمـ.
 2001كالمتضمف إنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدؿ كالم ّ

المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03ّ
المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ

يحدد صالحيات كزير التّعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ األدب العربي بكّميػة اآلداب كالفنكف بجامعػةالمؤرخ في  15ماي .2019
حسيبة بف بكعمي-الشمف ّ

ُيـقـــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ األدب العربي بكّميػة اآلداب كالفنكف بجامعػة حسيبة بف
بكعمي-الشمف.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ األدب العربي بكمّيػة اآلداب كالفنكف بجامعػة حسيبة بف
المادة ّ :2
بكعمي-الشمف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ كالتّككيف العالييف كمدير جامعة حسيبة بف بكعمي-الشمفّ ،
النشرة الرسمية لمتّعميـ العالي كالبحث العممي.
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في ّ
حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة
ممحــق بالقـرار رقـم  1362المؤرخ في  31جويمية  2019الذي ّ
الرقم

لقســم األدب العربي بكّميـة اآلداب والفنون بجامعـة حسيبة بن بوعمي -الشمف
الصفـة
ّ

االسم والمقـب
بمعباسي دمحم

2

تكاـ عبد هللا

أستاذ محاضر قسـ "أ"  ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

3

تكزاف عبد القادر

أستاذ

4

زغكدة اسماعيل

أستاذ محاضر قسـ "أ"

5

جمكؿ دكاجي عبد القادر

أستاذ محاضر قسـ "أ"

6

عفاس معمر

أستاذ محاضر قسـ "ب"

1

رئيس القسـ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

7

فتكح محمكد

8

سيد احمد دمحم عبد هللا

أستاذ مساعد قسـ "ب"

9

مربكح عبد القادر

أستاذ مساعد قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة
قــرار رقـم  1363مؤرخ في  31جويمية ّ ،2019
لقســم المغة العربية بكّميـة اآلداب والفنون بجامعـة حسيبة بن بوعمي-الشمف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
المؤرخ في  02جمادي األكلى عاـ  1422المكافق  23يكليك سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 209-01ّ
المتمـ.
 2001كالمتضمف إنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدؿ ك ّ

المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03ّ
المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ

المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
يحدد صالحيات كزير التّعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ المغة العربية بكمّيػة اآلداب كالفنكف بجامعػة حسيبةالمؤرخ في  15ماي .2019
بف بكعمي-الشمف ّ

ُيـقـــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المّجنة العممية لقسـ المغة العربية بكمّيػة اآلداب كالفنكف بجامعػة حسيبة بف
بكعمي-الشمف.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ المغة العربية بكّميػة اآلداب كالفنكف بجامعػة حسيبة بف
المادة ّ :2
بكعمي-الشمف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ كالتّككيف العالييف كمدير جامعة حسيبة بف بكعمي-الشمفّ ،
النشرة الرسمية لمتّعميـ العالي كالبحث العممي.
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في ّ
حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة
ممحــق بالقـرار رقـم  1363المؤرخ في  31جويمية  2019الذي ّ
لقســم المغة العربية بكّميـة اآلداب والفنون بجامعـة حسيبة بن بوعمي-الشمف

الرقم

االسم والمقـب

1

حاج ىني دمحم

2
3
4
5
6
7
8
9

الصفـة
ّ

أستاذ محاضر قسـ "أ"  ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

دريـ نكر الديف

رئيس القسـ

بف عجمية احمد

أستاذ

شرؼ عبد القادر

أستاذ

عميش العربي

أستاذ

بعداني عبد القادر

أستاذ محاضر قسـ "أ"

طكيل مصطفى

أستاذ محاضر قسـ "أ"

عبد العزيز عبد الصدكؽ

أستاذ مساعد قسـ "ب"

حراث دمحم

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي
قــرار رقـم  1364مؤرخ في  31جويمية ّ ،2019
لكّميـة اآلداب والفنون بجامعـة حسيبة بن بوعمي -الشمف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
المؤرخ في  02جمادي األكلى عاـ  1422المكافق  23يكليك سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 209-01ّ
المتمـ.
 2001كالمتضمف إنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدؿ ك ّ

المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03ّ
المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التّعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّميػة اآلداب كالفنكف بجامعة حسيبة بف بكعمي-المؤرخ في  20ماي .2019
الشمف ّ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ُيـقـــرر
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المؤرخ في  24جمادى الثانية
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03
ّ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب كالفنكف بجامعة حسيبة بف بكعمي -الشمف.

المادة  :2تح ّػدد القائمػة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي لكّميػػة اآلداب كالفنكف بجامعة حسيبة بف بكعمي-
الشمف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ كالتّككيف العالييف كمدير جامعة حسيبة بف بكعمي -الشمفّ ،
النشرة الرسمية لمتّعميـ العالي كالبحث العممي.
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في ّ
حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي
ممحــق بالقـرار رقـم  1364المؤرخ في  31جويمية  2019الذي ّ
الرقم االسم والمقـب

لكّميـة اآلداب والفنون بجامعـة حسيبة بن بوعمي -الشمف

الصفـة
ّ

تكزاف عبد القادر

2

ىاركف مجيد

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ األدب العربي
ّ
عميد الكمية

3

زغكدة اسماعيل

بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة
نائب العميد مكّمف ّ
التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ

1

4

درقاكي مختار

5

دريـ نكر الديف

رئيس قسـ المغة العربية

6

تكاـ عبد هللا

رئيس قسـ األدب العربي

7

حاج ىني دمحم

رئيس المجنة العممية لقسـ المغة العربية

8

بمعباسي دمحم

9

بعداني عبد القادر

 10بكقمرة عمر
 11فتكح محمكد
 12زيدكر صالح

رئيس المجنة العممية لقسـ األدب العربي

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغة العربية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغة العربية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ األدب العربي
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف

 13بف شيدة خديجة
 14عميش العربي

ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث

 15بف عجمية أحمد

مدير مخبر بحث

 16الخالدي عائشة

مسؤكلة المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قــرار رقم  1365مؤرخ في  31جويمية ّ ،2019
لقسم اليندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة 2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  400-11المؤرخ في ّ 3المتضمف إنشاء مدرسة كطنية متعددة التقنيات بقسنطينة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ  1434المكافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437المكافق  14يكنيك سنة 2016الذي يحدد القانكف األساسي النمكذجي لممدرسة العميا.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بالمدرسة الكطنية المتعددةالتقنيات -قسنطينة المؤرخ في  26جكاف .2019

ُيـقـــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
المكافق  14يكنيك سنة  ،2016كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بالمدرسة الكطنية المتعددة
التقنيات -قسنطينة ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحق بالقرار رقم  1365المؤرخ في  31جويمية  2019الذي ّ
لقسم اليندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة

االسم والمقـب

الصفـة

الرقم
1

جبارة عبد الحكيـ

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

2

كعبار ياسيف

رئيس القسـ

3

أفريد دمحم

أستاذ

4

خمف هللا صالح

أستاذ

5

سماري حمزة

أستاذ محاضر قسـ "أ"

6

حمكش عادؿ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

7

كازع نبيل

أستاذ مساعد قسـ "أ"

8

خركاع نبيل

أستاذ مساعد قسـ "ب"
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قــرار رقم  1366مؤرخ في  31جويمية ّ ،2019
لقسم ىندسة المواد بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات-قسنطينة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة 2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  400-11المؤرخ في ّ 3المتضمف إنشاء مدرسة كطنية متعددة التقنيات بقسنطينة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ  1434المكافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437المكافق  14يكنيك سنة 2016الذي يحدد القانكف األساسي النمكذجي لممدرسة العميا.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة المكاد بالمدرسة الكطنية المتعددةالتقنيات -قسنطينة المؤرخ في  26جكاف .2019

ُيـقـــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
المكافق  14يكنيك سنة  ،2016كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ ىندسة المكاد بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة المكاد بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات-
قسنطينة ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحق بالقرار رقم  1366مؤرخ في  31جويمية  2019الذي ّ
لقسم ىندسة المواد بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب

الصفـة

عاشكر سميماف
حيكف عبد العالي

رئيس القسـ

بكدشيشة دمحم رضا

أستاذ

سدراتي شراؼ الديف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

قزكط زىير

أستاذ مساعد قسـ "ب"

شطيبي لبنى

بكعشيبة ياسيف
بكفنغكر منيرة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أستاذ  ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

أستاذة

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذة محاضرة قسـ "ب"
ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قــرار رقم  1367مؤرخ في  31جويمية ّ ،2019
لقسم اإللكترونيك واإللكتروتقني واآللية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات-قسنطينة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة 2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  400-11المؤرخ في ّ 3المتضمف إنشاء مدرسة كطنية متعددة التقنيات بقسنطينة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ  1434المكافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437المكافق  14يكنيك سنة 2016الذي يحدد القانكف األساسي النمكذجي لممدرسة العميا.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكتركنيؾ كاإللكتركتقني كاآللية بالمدرسةالكطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة المؤرخ في  26جكاف .2019

ُيـقـــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
المكافق  14يكنيك سنة  ،2016كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ اإللكتركنيؾ كاإللكتركتقني كاآللية بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات-قسنطينة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتركنيؾ كاإللكتركتقني كاآللية بالمدرسة الكطنية
المتعددة التقنيات -قسنطينة ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحق بالقرار رقم  1367مؤرخ في  31جويمية  2019الذي ّ
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

لقسم اإللكترونيك واإللكتروتقني واآللية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات-قسنطينة

االسم والمقـب

لعداسي سمير

الصفـة

أستاذ  ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

لباركد عبد السالـ
بكلقركف أدمحم

أستاذ

بكشارب الياـ

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

زبايك طارؽ

مخمكؼ مسعكد

بكمساطة عبد الرؤكؼ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيس القسـ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "ب"

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قــرار رقم  1368مؤرخ في  31جويمية ّ ،2019
لقسم ىندسة الطرائق بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة 2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  400-11المؤرخ في ّ 3المتضمف إنشاء مدرسة كطنية متعددة التقنيات بقسنطينة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ  1434المكافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437المكافق  14يكنيك سنة 2016الذي يحدد القانكف األساسي النمكذجي لممدرسة العميا.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بالمدرسة الكطنية المتعددةالتقنيات -قسنطينة المؤرخ في  26جكاف .2019

ُيـقـــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
المكافق  14يكنيك سنة  ،2016كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات-قسنطينة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات-
قسنطينة ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات-قسنطينة ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحق بالقرار رقم  1368المؤرخ في  31جويمية  2019الذي ّ
لقسم ىندسة الطرائق بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة
الرقم
1
2
3
4
5
6
8

االسم والمقـب

درباؿ كركـ

صاكلي كسيل

الصفـة

أستاذ  ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ

كعباش جرافي ختيمة

أستاذة

بككرش إكراـ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

شاكشي سارة

جاب هللا دمحم العربي
فغمكس نعيمة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قــرار رقم  1369مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية الطب بجامعة أحمد بن بمة -وىران1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ رقـ  211-84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة  1984المتعمّقالمتمـ،
بتنظيـ جامعة كىراف كسيرىا،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019

المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 ،2003كالذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013كالذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

المؤرخ في 17
 كبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة -كىراف1ّ
ديسمبر .2018

ُيـقـــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  43مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة  ،2003المع ّدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة -كىراف.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة -كىراف ،1كفقا لمجدكؿ
الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ ك التككيف العالييف كمدير جامعة أحمد بف بمة -كىراف ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

قرار رقم  1369المؤرخ في  31جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية الطب بجامعة أحمد بن بمة -وىران1

الرقم
1

االسم والمقـب
تابثي بف عمي

الصفـة
أستاذ استشفائي جامعي ،ممثّل األساتذة عف قسـ الطب ،رئيس المجمس العممي لمكمية

2

عماد حمداكي فاطمة

عميد الكمية

3

كاماف بكحديبة فكزية

4

غبريكت بكجمعة

نائب العميد مكّمف بالدراسات ما بعد التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية

5

مانكني شفيقة

نائب العميد مكّمف بالدراسات
رئيس قسـ الطب

6

أحمد فكاتيح نكر الديف

رئيس قسـ طب األسناف

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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7

شكاؿ دمحم

9

قنديل حفيظة

8

رئيس قسـ الصيدلة

رئيسة المجنة العممية لقسـ الطب

مبارؾ خيرة

رئيسة المجنة العممية لقسـ طب األسناف

 10دالكي يحي

رئيس المجنة العممية لقسـ الصيدلة

أستاذ استشفائي جامعي ،ممثّل األساتذة عف قسـ الطب
أستاذ استشفائي جامعي ،ممثّل عف أساتذة قسـ طب األسناف

 11اكسميـ رشيد
 12مترؼ زىير

أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" ،ممثل األساتذة عف قسـ طب األسناف

 13مباركي قدكر

 14مكساكي خداـ نسيمة

أستاذ استشفائي جامعي ،ممثّل األساتذة عف قسـ الصيدلة
أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ الصيدلة

 15بكعمي يكسف يكسف

ممثّل عف األساتذة المساعديف االستشفائييف الجامعييف
ممثّل عف األساتذة المساعديف االستشفائييف الجامعييف

 16ناشي مراد

 17بف سفير سميـ

 18عبد الكىاب عدناف

مدير مخبر

 20بشير بكيجرة نكر الديف

مدير مخبر

 22بكزياف جميمة

مديرة مخبر

 24شكيشة بدرة

مدير مخبر

 26ايدار عائشة

مدير مخبر

 28مختاري جبمي حكرية

مديرة مخبر

 30رزؽ هللا حسيبة

مديرة مخبر

 19عمكر فاطمة
 21بكبكر دمحم

 23بكزياف دمحم

 25حكتي ليمى

 27مقني الياس

 29نقادي دمحم األميف
 31سراج سيد أحمد

مديرة مخبر
مدير مخبر
مدير مخبر

مديرة مخبر
مديرة مخبر
مدير مخبر

مديرة مخبر

 32تاج الديف عبد العزيز

مدير مخبر

 34بف عبد هللا

مدير مخبر

 33تكمي ىكاري

 35بف سعيد فاطمة

مدير مخبر

مسؤكلة المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1370مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الطب لكمية الطب بجامعة أحمد بن بمة -وىران1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ رقـ  211-84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة  1984المتعمّقالمتمـ.
بتنظيـ جامعة كىراف كسيرىا،
ّ
المعدؿ ك ّ
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 ،2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

المؤرخ
 كبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة -كىراف1ّ
في  17ديسمبر .2018

ُيـقـــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة-كىراف.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة-كىراف ،1كفقا
لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ ك التككيف العالييف ك مدير جامعة أحمد بف بمة -كىراف ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قرار رقم  1370المؤرخ في  31جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

لقسم الطب لكمية الطب بجامعة أحمد بن بمة -وىران1

مباركي خيرة

االسم والمقـب

الصفـة

أستاذ استشفائي جامعي ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ

مانكني شفيقة

رئيسة القسـ

بكزيدي دمحم

أستاذ استشفائي جامعي

أستاذ استشفائي جامعي

غزيني يكنس

بمخركبي خديجة

أستاذ استشفائي جامعي

شريط اليكارية

أستاذ مساعد استشفائي جامعي

بمعربي نادية
داكد سعاد

أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ"

أستاذ مساعد استشفائي جامعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1371مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم طب األسنان لكمية الطب بجامعة أحمد بن بمة -وىران1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ رقـ  211-84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة  1984المتعمّقالمتمـ.
بتنظيـ جامعة كىراف كسيرىا،
ّ
المعدؿ ك ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 -بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019

المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 ،2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسـ طب األسناف بكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة -كىراف1المؤرخ في  17ديسمبر .2018
ّ

ُيـقـــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ طب األسناف بكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة -كىراف.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ طب األسناف بكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة-
كىراف ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ ك التككيف العالييف ك مدير جامعة أحمد بف بمة -كىراف ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قرار رقم  1371المؤرخ في  31جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

لقسم طب األسنان لكمية الطب بجامعة أحمد بن بمة -وىران1

االسم والمقـب

قنديل حفيظة

الصفـة

أستاذ استشفائي جامعي ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ

أحمد فكاتيح نكر الديف

رئيس القسـ

بكزياف جميمة

أستاذ استشفائي جامعي

مترؼ زىير سميـ

أستاذ استشفائي جامعي

مكرلكؼ ليمى خديجة

أستاذ استشفائي جامعي

مرابط صكنيا خيرة

أستاذ مساعد استشفائي جامعي قسـ "أ"

خميل يمينة

أستاذ مساعد استشفائي جامعي قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1372مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الصيدلة لكمية الطب بجامعة أحمد بن بمة -وىران1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ رقـ  211-84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة  1984المتعمّقالمتمـ.
بتنظيـ جامعة كىراف كسيرىا،
ّ
المعدؿ ك ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 ،2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة -كىراف1المؤرخ في  12ديسمبر .2018
ّ

ُيـقـــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة -كىراف.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة -كىراف،1
كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ ك التككيف العالييف ك مدير جامعة أحمد بف بمة -كىراف ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قرار رقم  1372المؤرخ في  31جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الصيدلة لكمية الطب بجامعة أحمد بن بمة -وىران1
الرقم

الصفـة

االسم والمقـب

1

دالكي يحي

أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

2

رزؽ هللا حسيبة

رئيسة القسـ

3

تكمي ىكاري

أستاذ استشفائي جامعي

4

بمعركي اللة ستي

أستاذ استشفائي جامعي

5

ابركاف مريـ

أستاذ استشفائي جامعي

6

مكساكي نسيمة

أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ"

7

عابد أميف

أستاذ مساعد استشفائي جامعي قسـ "أ"

8

شفيرات بالؿ

أستاذ مساعد استشفائي جامعي قسـ "أ"
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي
قــرار رقـم  1373مؤرخ في  31جويمية ّ ،2019
لكّميـة العموم والعموم التطبيقية بجامعـة العربي بن مييدي -أم البواقي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03ّ
المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  07محرـ عاـ  1430المكافق  04يناير سنة 2009
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 06-09ّ
المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة أـ البكاقي،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ

الذي يحدد صالحيات كزير التّعميـ العالي كالبحث العممي.
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة
 كبمكجب القرار رقـ  318المؤرخ في  04أفريل  2018الذي ّالعمكـ كالعمكـ التطبيقية بجامعة العربي بف مييدي-أـ البكاقي.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّميػة العمكـ كالعمكـ التطبيقية بجامعة العربي بفالمؤرخ في  13جكاف .2019
مييدي-أـ البكاقي ّ

ُيـقـــرر

المؤرخ في  24جمادى الثانية
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03
ّ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمكـ كالعمكـ التطبيقية بجامعة العربي بف
مييدي -أـ البكاقي.

المادة  :2تح ّػدد القائمػة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي لكّميػػة العمكـ كالعمكـ التطبيقية بجامعة العربي بف
مييدي -أـ البكاقي  ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ  318المؤرخ في  04أفريل  2018المذككر أعاله.

كل فيما
المادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ كالتّككيف العالييف كمدير جامعة العربي بف مييدي-أـ البكاقيّ ،
النشرة الرسمية لمتّعميـ العالي كالبحث العممي.
يخصو ،بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في ّ
حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي
ممحــق بالقـرار رقـم  1373المؤرخ في  31جويمية  2019الذي ّ
لكّميـة العموم والعموم التطبيقية بجامعـة العربي بن مييدي -أم البواقي
الرقم

االسم والمقـب

الصفـة
ّ

1

معمري عبد الباقي

2

ذيب عبد الرحماف

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية
ّ
عميد الكمية

3

ىادؼ عمار

بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة
نائب العميد مكّمف ّ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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4
5
6
7
8
9

راىـ جماؿ

بف عمر سمير
فرحكف عصاـ

شيباني عبد الحكيـ

جبابمة عمي
فرحكف نكر الديف

 10جدك مسعكد

 11زرماف أحمد

التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ جدع مشترؾ تكنكلكجيا
رئيس قسـ ىندسة الطرائق

رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية

رئيس قسـ اليندسة الكيربائية
رئيس قسـ اليندسة المدنية

رئيس قسـ الري

رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق

 12محفكظي شكقي

رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية

 14بكداكد زيف الديف

رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية

 16بارة كماؿ

مدير مخبر بحث

 13لصحب دمحم

 15معركؼ نذير
 17زرماف أحمد
 18برجة الياس

 19لعمامرة خير الديف

 20مقري عبد الرحيـ فيصل
 21بكداكد زيف الديف
 22معركؼ نذير
 23سيكك فاتح

 24بكحبيمة حمكدي
 25بركاؿ السعيد
 26سالمي فاتف

رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية

رئيس المجنة العممية لقسـ الري

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية
ّ

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية
ّ
مصف األستاذية عف قسـ الري
ممثّل األساتذة ذكي
ّ
مصف األستاذية عف قسـ الري
ممثّل األساتذة ذكي
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مسؤكلة المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة
قــرار رقـم  1374مؤرخ في  31جويمية ّ ،2019

لقســم اليندسة الميكانيكية بكّميـة العموم والعموم التطبيقية بجامعـة العربي بن مييدي-أم البواقي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03ّ
المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  07محرـ عاـ  1430المكافق  04يناير سنة 2009
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 06-09ّ
المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة أـ البكاقي،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ

يحدد صالحيات كزير التّعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ  317المؤرخ في  04أفريل 2018الذي ّاليندسة الميكانيكية بكّميػة العمكـ كالعمكـ التطبيقية بجامعػة العربي بف مييدي -أـ البكاقي.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية كّميػة العمكـ كالعمكـ التطبيقيةالمؤرخ في  12جكاف .2019
بجامعػة العربي بف مييدي -أـ البكاقي ّ

ُيـقـــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمّيػة العمكـ كالعمكـ التطبيقية بجامعػة

العربي بف مييدي-أـ البكاقي.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكّميػة العمكـ كالعمكـ التطبيقية
المادة ّ :2
بجامعػة العربي بف مييدي -أـ البكاقي  ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3تمغى احكاـ القرار رقـ  317المؤرخ في  04أفريل 2018المذككر أعاله.

كل فيما
المادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ كالتّككيف العالييف كمدير جامعة العربي بف مييدي-أـ البكاقيّ ،
النشرة الرسمية لمتّعميـ العالي كالبحث العممي.
يخصو ،بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في ّ
حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة
ممحــق بالقـرار  1374المؤرخ في  31جويمية  ،2019الذي ّ
لقســم اليندسة الميكانيكية بكّميـة العموم والعموم التطبيقية بجامعـة العربي بن مييدي -أم البواقي

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب

محفكظي شكقي

الصفـة
ّ

أستاذ  ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

شيباني عبد الحكيـ

رئيس القسـ

معمري عبد الباقي

أستاذ محاضر قسـ "أ"

بكزيد سياـ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

برجة الياس

حرناف يمينة

بركاؿ السعيد

بكحبيمة حمكدي

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة
قــرار رقـم  1375مؤرخ في  31جويمية ّ ،2019
لقســم الري بكّميـة العموم والعموم التطبيقية بجامعـة العربي بن مييدي -أم البواقي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03ّ
المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المؤرخ في  07محرـ عاـ  1430المكافق  04يناير سنة 2009
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 06-09ّ
المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة أـ البكاقي،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
يحدد صالحيات كزير التّعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ الري بكّميػة العمكـ كالعمكـ التطبيقية بجامعػةالمؤرخ في  12جكاف .2019
العربي بف مييدي -أـ البكاقي ّ

ُيـقـــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الري بكّميػة العمكـ كالعمكـ التطبيقية بجامعػة العربي بف
مييدي-أـ البكاقي.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الري بكّميػة العمكـ كالعمكـ التطبيقية بجامعػة العربي بف
المادة ّ :2
مييدي -أـ البكاقي  ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

كل فيما
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ كالتّككيف العالييف كمدير جامعة العربي بف مييدي-أـ البكاقيّ ،
النشرة الرسمية لمتّعميـ العالي كالبحث العممي.
يخصو ،بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في ّ
حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة
ممحــق بالقـرار رقـم  1375المؤرخ في  31جويمية  2019الذي ّ
لقســم الري بكّميـة العموم والعموم التطبيقية بجامعـة العربي بن مييدي -أم البواقي
الرقم

االسم والمقـب

1

معركؼ ندير

الصفـة
ّ

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

2

جدك مسعكد

رئيس القسـ

3

سكيك فاتح

أستاذ محاضر قسـ "أ"

4

تمربط لحبيب

أستاذ محاضر قسـ "ب"

5

لعراقب مناؿ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

6

بالح بمقاسـ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

7

زركاؿ عبد المطيف

أستاذ مساعد قسـ "أ"

8

عميرش دمحم

أستاذة مساعدة قسـ "أ"
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي
قــرار رقـم  1376مؤرخ في  31جويمية ّ ،2019
لكّميـة التكنولوجيا بجامعـة عبد الرحمن ميرة – بجاية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األكؿ عاـ  1419المكافق  7يكليك سنة 1998المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03ّ

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التّعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجايةالمؤرخة في  21مارس ك 24 ،17 ،15 ،11 ،10أفريل ك 24ماي .2019
ّ

ُيـقـــرر

المؤرخ في  24جمادى الثانية
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03
ّ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء عبد الرحمف ميرة -بجاية  ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة ّ :2
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ كالتّككيف العالييف كمدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجايةّ ،
النشرة الرسمية لمتّعميـ العالي كالبحث العممي.
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في ّ

حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي
ممحــق بالقـرار رقـم  1376المؤرخ في  31جويمية  2019الذي ّ
الرقم

االسم والمقـب

1

جيجمي حسيف

2

بككرك عمر

لكّميـة التكنولوجيا بجامعـة عبد الرحمن ميرة –بجاية
الصفـة
ّ

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق
ّ
عميد الكمية

3

جرادة عبد الرحمف

4

اجدراف قاسة

5

مكساسب كريـ

بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة
نائب العميد مكّمف ّ
التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ التكنكلكجيا

6

حمكدي فريد

رئيس قسـ اليندسة الكيربائية

7

فاطمي صفياف

رئيس قسـ ىندسة الطرائق
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8

مازة مصطفى

رئيس قسـ المناجـ ك الجيكلكجيا

9

عطار عبد الغاني

رئيس قسـ اليندسة المعمارية

 10بكزركرة منصكر

رئيس قسـ اليندسة المدنية

 11شنافي عز الديف

رئيس قسـ الري

 12بف سميماف عبد الحكيـ

رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية

 13جكادي جماؿ

رئيس الّمجنة العممية لقسـ التكنكلكجيا

 14قاصدي احمد

رئيس الّمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية

 16حميش العيد

رئيس الّمجنة العممية لقسـ المناجـ ك الجيكلكجيا

 15رزقي فاركؽ

رئيس الّمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق

 17شعباف جميل

رئيس الّمجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية

 18تحككرت عبد القادر

رئيس الّمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية

 20برادعي محند امقراف

رئيس الّمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية

 19بريكسي عمي
 21بكككشة رشيد
 22خمكفي ارزقي
 23خير الديف عبد الكريـ
 24بكزيدي عثماف
 25عميكاف نبيمة
 26نايت بكدة فيصل
 27سعد الديف عبد الحميد
 28بكزيدي نجيمة

رئيس الّمجنة العممية لقسـ الري

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ التكنكلكجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ التكنكلكجيا
ّ

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية
ّ

ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية
ّ

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية
ّ
ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المناجـ ك الجيكلكجيا
ّ

 29بف دادكش حسيف

مصف األستاذية عف قسـ الري
ممثّل األساتذة ذكي
ّ
مصف األستاذية عف قسـ الري
ممثّل األساتذة ذكي
ّ

 32بسعد عمر

ممثّل عف األساتذة المساعديف

 30عمكاش عثماف
 31تاريكات ياسيف

ممثّل عف األساتذة المساعديف

 33بميامل كماؿ

مدير مخبر بحث

 34رقيكع تكفيق

مدير مخبر بحث

 35بمقاسمي حياة

مديرة مخبر بحث

 36بف دحماف بكخالفة

مدير مخبر بحث

 37قاسي مصطفى

مدير مخبر بحث

 38سغير عبد الغاني

مدير مخبر بحث

 39صنياجي اكنيسة

مديرة مخبر بحث

 40خمفاكي يكسف

مدير مخبر بحث

 41شمكاح ناصر

مدير مخبر بحث

 42اعمرانف مميكة

مسؤكلة المكتبة
ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قــرار رقم  1377مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم التكنولوجيا بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمن ميرة -بجاية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األكؿ عاـ  1419المكافق  7يكليك سنة 1998المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التكنكلكجيا بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمفالمؤرخ في  24أفريل .2019
ميرة -بجاية ّ

ُيـقـــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكنكلكجيا بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة-

بجاية.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكنكلكجيا بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف
ميرة -بجاية ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق بالقرار رقم  1377المؤرخ في  31جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم التكنولوجيا بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمن ميرة -بجاية

الرقم

الصفـة

االسم والمقـب

1

جكادي جماؿ

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

2

مكساسب كريـ

رئيس القسـ

3

بكعالـ براش عيشة

أستاذة

4

شيال برينيس ناعيمة

أستاذ محاضر قسـ "أ"
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5

بكككشة رشيد

أستاذ محاضر قسـ "أ"

6

كاشبي عبد المالؾ

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"

7

حفاد سميماف

8

تكنسي عركج حسينة

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

9

بسعد عمر

أستاذ مساعد قسـ "أ"

10

عبد المكمف عبد المطيف

أستاذ مساعد قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1378مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األكؿ عاـ  1419المكافق  7يكليك سنة 1998المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبدالمؤرخ في  05ماي .2019
الرحمف ميرة -بجاية ّ

ُيـقـــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف

ميرة -بجاية.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد
الرحمف ميرة -بجاية ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحق بالقرار رقم  1378المؤرخ في  31جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمن ميرة -بجاية

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

برادعي محند أمقراف
بف سميماف عبد الحكيـ
سعداكي جماؿ
حسيف بشير
يكسف خمفاكي
نايت بكدة فيصل
سعد الديف عبد الحميد
عماري جماؿ
حيمد ليندة

الصفـة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1379مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الري بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األكؿ عاـ  1419المكافق  7يكليك سنة 1998المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الري بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة-المؤرخ في  11أفريل .2019
بجاية ّ

ُيـقـــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة-
بجاية ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحق بالقرار رقم  1379المؤرخ في  31جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الري بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمن ميرة -بجاية

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

بريكسي عمي

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

شنافي عز الديف

رئيس القسـ

بف دادكش حسيف

أستاذ

سعك عبد الحميد

أستاذ محاضر قسـ "ب"

مرابط سماعيل

سغير عبد الغاني

بف زرة عباس

بجك عبد الحميد
صخراكي فؤاد

أستاذ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1380مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم المناجم والجيولوجيا بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األكؿ عاـ  1419المكافق  7يكليك سنة 1998المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المناجـ كالجيكلكجيا بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبدالمؤرخ في  21مارس .2019
الرحمف ميرة -بجاية ّ

ُيـقـــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المناجـ كالجيكلكجيا بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف

ميرة -بجاية.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المناجـ كالجيكلكجيا بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد
الرحمف ميرة -بجاية ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عبد الرحمف ميرة-بجاية ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحق بالقرار رقم  1380المؤرخ في  31جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

لقسم المناجم والجيولوجيا بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمن ميرة -بجاية

االسم والمقـب

حميش العيد

مازة مصطفى

بكزيدي نجيمة

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

سكيسي زىية (ـ) شافي

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

صدكقي شيباني سامية

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

سعدكف عبد الرزاؽ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

بكناب سامية

قيشر قندي كاىنة

أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1381مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األكؿ عاـ  1419المكافق  7يكليك سنة 1998المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبدالمؤرخ في  10أفريل .2019
الرحمف ميرة -بجاية ّ

ُيـقـــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف

ميرة -بجاية.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد
الرحمف ميرة -بجاية ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

ممحق بالقرار رقم  1381المؤرخ في  31جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

لقسم اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمن ميرة -بجاية

االسم والمقـب

قاصدي أحمد

حمكدي فريد

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ

براح اسماعيل

أستاذ

بمعيد لعمكني صكفيا

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

بكزيدي عثماف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أكزالؽ جماؿ

قنكنك كىيب

عمكي لكصيف

بف عميركش ندير

أستاذ

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

أستاذ مساعد قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1382مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة المدنية بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األكؿ عاـ  1419المكافق  7يكليك سنة 1998المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبدالمؤرخ في  10أفريل .2019
الرحمف ميرة -بجاية ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف
ميرة -بجاية.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف
ميرة -بجاية ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق بالقرار رقم  1382المؤرخ في  31جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

لقسم اليندسة المدنية بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمن ميرة -بجاية

االسم والمقـب

تحككرت عبد القادر

بكزركرة منصكر

أستاذ رئيس المجنة العممية لمقسـ

الصفـة

رئيس القسـ

أستاذ

شمكاح ناصر

أستاذ محاضر قسـ " ب "

خفاش تكفيق

بانكف ابراىيـ

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"

كرنك نسيـ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ىادي ايذير

العيشاكي أحمد

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1383مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة 2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  400-11المؤرخ في ّ 3المتضمف إنشاء مدرسة كطنية متعددة التقنيات بقسنطينة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ  1434المكافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437المكافق  14يكنيك سنة 2016الذي يحدد القانكف األساسي النمكذجي لممدرسة العميا.

 كبناء عمى إرساؿ المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة رقـ  163المؤرخ في  15جكيمية .2019وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-
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ُيـقـــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
المكافق  14يكنيك سنة  ،2016كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لممدرسة الكطنية المتعددة التقنيات-قسنطينة.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الكطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة ،كفقا
المادة ّ :2
لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات-قسنطينة ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق بالقرار رقم  1383المؤرخ في  31جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

حمانة جماؿ

مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة

2

بكزيد جالؿ

التدرج كالشيادات
مدير مساعد مكّمف بالدراسات في ّ
مدير مساعد مكّمف بالتّككيف المتكاصل كالعالقات الخارجية

3

بمعربي خالد

4

لباركد عبد السالـ

رئيس قسـ اإللكتركنيؾ كاإللكتركتقني كاآللية

5

صاكلي كسيل

رئيس قسـ ىندسة الطرائق

6

كعبار ياسيف

رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية

7

حيكف عبد العالي

8

كلد الحسيف حساف خالد

رئيس القسـ التحضيري

9

لعداسي سمير

رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتركنيؾ كاإللكتركتقني كاآللية

10

درباؿ كركـ

رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق

11

جبارة عبد الحكيـ

رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية

رئيس قسـ ىندسة المكاد

12

عاشكر سميماف

13

سمكقي نبيمة

14

بف تكنسي عمار

15

مكاجي يكسف

أستاذ  ،ممثّل أساتذة قسـ اإللكتركنيؾ كاإللكتركتقني كاآللية

16

بكعفاصة عمار

17

كازع نبيل

أستاذ محاضر قسـ "ب" ،ممثّل أساتذة قسـ اإللكتركنيؾ كاإللكتركتقني كاآللية
أستاذ مساعد قسـ "أ"

18

فياللي عبد القادر

أستاذ مساعد قسـ "أ"

19

بك الشعر مرزكؽ

20

بف عباس شكقي

21

فاضل ممية

رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة المكاد

رئيسة المجنة العممية لقسـ لمقسـ التحضيري
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل أساتذة قسـ اليندسة الميكانيكية

أستاذ بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1
أستاذ بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة3
مسؤكلة المكتبة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قــرار رقم  1384مؤرخ في  31جويمية ّ ،2019
لمقسم التحضيري بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات-قسنطينة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة 2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  400-11المؤرخ في ّ 3المتضمف إنشاء مدرسة كطنية متعددة التقنيات بقسنطينة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ  1434المكافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437المكافق  14يكنيك سنة 2016الذي يحدد القانكف األساسي النمكذجي لممدرسة العميا.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لمقسـ التحضيري بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات-قسنطينة المؤرخ في  26جكاف .2019

ُيـقـــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
المكافق  14يكنيك سنة  ،2016كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لمقسـ التحضيري بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات-قسنطينة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لمقسـ التحضيري بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات-
قسنطينة ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحق بالقرار رقم  1384المؤرخ في  31جويمية  2019الذي ّ
لمقسم التحضيري بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة

الرقم

الصفـة

االسم والمقـب

1

سمكقي نبيمة

أستاذة محاضرة قسـ "أ"  ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ

2

كلد الحسيف حساف خالد

رئيس القسـ

3

بف مكسى دمحم ميدي

أستاذ محاضر قسـ "ب"

4

بككمكة دمحم

أستاذ محاضر قسـ "ب"

5

مزىكد حعفر

أستاذ محاضر قسـ "ب"

6

مالكي فاطمة

أستاذة مساعدة قسـ "ب"
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

344

قــرار رقم  1385مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة المعمارية بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األكؿ عاـ  1419المكافق  7يكليك سنة 1998المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبدالمؤرخ في  15أفريل .2019
الرحمف ميرة -بجاية ّ

ُيـقـــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف

ميرة -بجاية.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد
الرحمف ميرة-بجاية ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عبد الرحمف ميرة-بجاية ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحق بالقرار رقم  1385المؤرخ في  31جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

لقسم اليندسة المعمارية بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية

االسم والمقـب

شعباف جماؿ

الصفـة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

عطار عبد الغني

رئيس القسـ

أمير عمر

أستاذ مساعد قسـ "أ"

محداب رشيد

عطار صراكي سممى

برتيمة بكحمكؼ ياسميف

بنكر بكنيف صكنيا

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

أستاذة مساعدة قسـ "ب"

ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قــرار رقم  1386مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم ىندسة الطرائق بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436المكافق  14مايك سنة 2015المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األكؿ عاـ  1419المكافق  7يكليك سنة 1998المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبدالمؤرخ في  17أفريل .2019
الرحمف ميرة -بجاية ّ

ُيـقـــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف
ميرة-بجاية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف
ميرة-بجاية ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عبد الرحمف ميرة-بجاية ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالج ازئر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

ممحق بالقرار رقم  1386المؤرخ في  31جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم ىندسة الطرائق بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

رزقي فاركؽ

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

2

فاطمي صفياف

رئيس القسـ

3

عيساني بف يسعد فريدة

أستاذة

1

4

بمقاسمي حياة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أستاذة
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5

صنياجي كبيش أكنيسة

أستاذة

6

بعكز تكفيق

أستاذ محاضر قسـ "ب"

7

يحياكي ادريس

أستاذ محاضر قسـ "أ"

8

حداد سعيد

أستاذ مساعد قسـ "أ"

9

حامك تكفيق

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1387مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم االجتماعية بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األكؿ عاـ  1419المكافق  7يكليك سنة 1998المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجايةالمؤرخ  04مارس .2019
ّ

ُيـقـــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ االجتماعية بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية
بجامعة عبد الرحمف ميرة-بجاية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ االجتماعية بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية
بجامعة عبد الرحمف ميرة-بجاية ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عبد الرحمف ميرة-بجاية ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحق بالقرار رقم  1387المؤرخ في  31جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم االجتماعية بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد الرحمن ميرة -بجاية

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

بشير حدرباش

أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

2

نعيـ بكمقكرة

3

دمحم اكمي فراجي

4

انتصار صحراكي

رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ

5

زىير اىكاري

أستاذ محاضر قسـ "أ"

6

محمكد جادة

أستاذ محاضر قسـ "أ"

7

عبد الحميـ بريتيمة

أستاذ محاضر قسـ "أ"

8

كنزة دالي

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

9

االميف بكفضة

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1388مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم
وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األكؿ عاـ  1419المكافق  7يكليك سنة 1998المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة المجنة العممية لقسـ عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية بكميةالمؤرخ  28فيفري .2019
العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ّ

ُيـقـــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية بكمية العمكـ
اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية بكمية
العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة-بجاية ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عبد الرحمف ميرة-بجاية ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

ممحق بالقرار رقم  1388المؤرخ في  31جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسم عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية
االسم والمقـب

الصفـة

الرقم
1

مراد أكيكاف

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

2

جماؿ جناد

رئيس القسـ

3

زعبار سميـ

أستاذ

4

عبدالنكر ايدير

أستاذ محاضر قسـ "أ"

5

رفيق بكعافية

أستاذ مساعد قسـ "أ"

6

براىـ اك رابح

أستاذ مساعد قسـ "ب"

7

مقراف عكاش

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1389مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم اإلنسانية بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األكؿ عاـ  1419المكافق  7يكليك سنة 1998المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة المجنة العممية لقسـ العمكـ اإلنسانية بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعيةالمؤرخ  03مارس .2019
بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ّ

ُيـقـــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ اإلنسانية بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية
بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ اإلنسانية بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية
بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق بالقرار رقم  1389المؤرخ في  31جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

لقسم العموم اإلنسانية بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد الرحمن ميرة -بجاية
االسم والمقـب

عيسى مراح

سمير جكدكر

ستار اكعثماني

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ

أستاذ

شييناز العيدلي

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

عبد الكريـ بف عيشة

أستاذ محاضر قسـ "ب"

ناصر اكدية

أستاذ مساعد قسـ "أ"

كيينة برككف

اسماعيل بف دبيمي
دليمة احمدى

أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1390مؤرخ في  31جويمية  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األكؿ عاـ  1419المكافق  7يكليك سنة 1998المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة عبدالمؤرخ  24أفريل .2019
الرحمف ميرة -بجاية ّ

ُيـقـــرر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة عبد
الرحمف ميرة-بجاية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة عبد الرحمف
ميرة -بجاية ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عبد الرحمف ميرة-بجاية ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  31جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق بالقرار رقم  1390المؤرخ في  31جويمية  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد الرحمن ميرة -بجاية
الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

ستار اكعثماني

2

فراجي دمحم أكمي

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة عف قسـ العمكـ اإلنسانية
عميد الكمية

3

فياض بف كرك

4

عبد الرحمف سكالمية

5

بكمقكرة نعيـ

جية
التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخار ّ
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
نائب العميد مكّمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ العمكـ االجتماعية

6

سمير جكدر

رئيس قسـ العمكـ اإلنسانية

7

جماؿ جناد

رئيس قسـ عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية

8

بشير حدرباش

رئيسة المجنة العممية لقسـ العمكـ االجتماعية

9

عيسى مراح

رئيس المجنة العممية لقسـ العمكـ اإلنسانية

10

مراد اكيكاف

رئيس المجنة العممية لقسـ عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية

11

زىير اىكاري

12

عبد الحميـ برتيمة

ممثّل األساتذة عف قسـ العمكـ االجتماعية

13

محمكد ايت مدكر

14

سميـ زعبار

15

عبد النكر ايدير

16

براىيـ أكرابح

17

األميف بكفضة

18

باشا صحراكي انتصار

مديرة مخبر بحث

19

مراد براىمي

مسؤكؿ مكتبة الكمية

ممثل األساتذة عف قسـ العمكـ اإلنسانية

ممثّل األساتذة عف قسـ العمكـ اإلنسانية

ممثّل األساتذة عف قسـ عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية
ممثّل األساتذة عف قسـ عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية

ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف

ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قــرار رقم  39مؤرخ في  01أوت  ،2019يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى مديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو-وسط
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانيػة عاـ  1427المكافػق  15يكليػك سنة  ،2006المتضمفالقانػػكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية.
 بمقتضى المرسكـ رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتكى الخدمػػات االجتماعي ػػة ككيفيةتمكي ػمػيا.
 بمقتضى المرسكـ رقـ  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عاـ  1402المكافق  11سبتمبر سنة ،1982المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية.
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق لػ  31مارس سنة ،2019يتضمف تعييف أعضاء الحككمة ،المعدؿ.
 بمقتضى المرسكـ التنفيػذي رقـ  15 10المػؤرخ في  12جانفي سنة  2010المتضمف إنشاء الديكاف الكطني لمخدماتالجامعية كتنظيمو كعممو ،المعدؿ كالمتمـ بالمرسكـ التنفيذي رقـ  312-03المؤرخ في  14سبتمبر سنة .2003
 بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 بمقتضى القرار الكزاري المشترؾ المؤرخ في  17فيفري سنة  ،2016يعدؿ كيتمـ القرار الكزاري المشترؾ المؤرخفي  22ديسمبر سنة  ،2004المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية كتحديد مقرىا كقائمة اإلقامات
الجامعية التابعة ليا كمشتمالتيا.
ػر لممحضر المؤرخ في  11جكيمية سنة  ،2019المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى
 نظػ ػ ػ امديرية الخدمات الجامعية تيزي كزك كسط.
-

ُيـقـــرر

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية تيزي كزك كسط.
المادة  :2تتككف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:
األعضاء الدائمون:
 -01حميداش رابح،
 -04زعفاف سييمة،
 -07بمكاؿ ناصر،
األعضاء اإلضافيون:
 -01بكليمة رشيد،

 -02سكندراكي رمضاف،
 -05بكيزر مكلكد،
 -08شامي رشيد،

 -03سميمي نكارة،
 -06لمداني رفيق،
 -09شمي ميدي،

 -02ايمكؿ بمعيد،

 -03بف ترزي زىير،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنكات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.
المـادة  :4يكمف السيػد مديػر مديرية الخدمات الجامعية تيزي كزك كسط  ،بتنفيذ ىذا القرار ،الذي سينشر في النشر
الرسمية لك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  01أوت 2019

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

األمين العام
صديقي أدمحم دمحم صالح الدين
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قــرار رقم  1391مؤرخ في  04أوت  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكّميـة اآلداب والمغـات بجامعة  20أوت  -1955سكيكدة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  272-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422المكافق  18سبتمبر سنة

المتمـ.
 2001كالمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية اآلداب كالمغات بجامعة  20أكت -1955المؤرخ في  16أفريل .2019
سكيكدة ّ

ُيـقـــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب كالمغات بجامعة  20أكت -1955

سكيكدة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب كالمغات بجامعة  20أكت  1955سكيكدة،
كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة  20أكت  -1955سكيكدة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  04أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحـــق بالقـــرار رقم  1391المؤرخ في  04أوت  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
الرقم

االسم والمقـب

لكّميـة اآلداب والمغـات بجامعة  20أوت  -1955سكيكدة
الصفـة

 1بكعنينبة سفياف
 3دمحم حمكش

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغة كاألدب العربي
ّ
عميد الكّمية

نائب العميد المكمف بما بعد التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية

 4فاطمة نصير

نائبة العميد المكمفة بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة

 5كارؾ منير

رئيس قسـ اآلداب كالمغات األجنبية

 2بكجمعة بكبعيك

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 6عمار مقدـ

رئيس قسـ المغة كاألدب العربي

 7ساساف عمي

رئيس المجنة العممية لقسـ المغة كاألدب العربي

 8قربكع عزكز
 9أحسف داكس

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغة كاألدب العربي
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغة كاألدب العربي
ّ

 10شمار لزىر

ممثّل عف األساتذة المساعديف

 12عبد القادر نطكر

مدير بحث

 13ليديا عبد المكش

مسؤكلة مكتبة الكمية

 11عصاـ إبراىيـ بكناب ممّثمة عف األساتذة المساعديف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقـم  1392مؤرخ في  04أوت  ،2019يحـدد القائـمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لممدرسـة الوطنيـة العميا لألشــغال لعمـوميــة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
المتضمف
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  218-08المؤرخ في  11رجب  1429المكافق  14يكليك  2008كّ
تحكيل المدرسة الكطنية لألشغاؿ العمكمية إلى مدرسة خارج الجامعة.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ  1434المكافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى لمرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437المكافق  14يكنيك سنة 2016الذي يحدد القانكف األساسي النمكذجي لممدرسة العميا.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة لممجمس العممي لممدرسة الكطنية العميا لألشغاؿ العمكمية المؤرخ في 03جكيمية .2019

ُيـقـــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
المكافق  14يكنيك  ،2016كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لممدرسة الكطنية العميا لألشغاؿ العمكمية.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الكطنية العميا لألشغاؿ العمكمية ،كفقا لمجدكؿ
الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا لألشغاؿ العمكمية ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  04أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ممحق بالقرار رقم  1392المؤرخ في  04أوت  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لممدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية

الرقم االسم والمقـب
1

الصفـة
مديرة المدرسة ،رئيسة المجمس العممي لممدرسة

مقيدش فكزية

2

رمكي بكجمعة

3

ادـ أحمد بف يكسف

مدير مساعد مكّمف بالتككيف في الدكتكراه كالبحث العممي كالتطكير التكنكلكجي كاإلبتكار كترقية المقاكالتية

4

طاكي دمحم

5

فدغكش فرحات

مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ كاإلتصاؿ كالعالقات الخارجية

6

بف أكشفكف عبد الحكيـ

مدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدرج كالشيادات كالتككيف المتكاصل

رئيس قسـ اليياكل القاعدية

رئيس قسـ المكاد كاليياكل

رئيسة القسـ التحضيري

7

بالي بيية

8

عمير دمحم

رئيس المجنة العممية لقسـ اليياكل القاعدية

9

حديد دمحم

رئيس المجنة العممية لقسـ المكاد كاليياكل
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ اليياكل القاعدية

 10بف أمغار أحسف

 11لفقير عبد الكىاب
 12بف دادة خير الديف

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ المكاد كاليياكل
أستاذ محاضر قسـ "ب" ،ممثّل األساتذة عف القسـ التحضيري

 13بف رضكاف مصطفى

أستاذ مساعد قسـ "أ"

 14بف بختي عبد الجميل

أستاذ مساعد قسـ "ب"

 16بكرحمة نكر الديف

أستاذ مشارؾ

 17ميني يكسف

أستاذ مشارؾ

 18بكعكاز جميمة

مسؤكلة المكتبة

 15دريش الزىرة

مديرة مخبر بحث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقـم  1393مؤرخ في  04أوت  ،2019يحـدد القائـمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم المواد واليياكل بالمدرسـة الوطنيـة العميا لألشــغال العمـوميــة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
المتضمف
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  218-08المؤرخ في  11رجب  1429المكافق  14يكليك  2008كّ
تحكيل المدرسة الكطنية لألشغاؿ العمكمية إلى مدرسة خارج الجامعة.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ  1434المكافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى لمرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437المكافق  14يكنيك سنة 2016الذي يحدد القانكف األساسي النمكذجي لممدرسة العميا.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المكاد كاليياكل بالمدرسة الكطنية العميا لألشغاؿالعمكمية المؤرخ في  18فيفري .2019
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ُيـقـــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسكـ التنفيذي رقـ 176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
المكافق  14يكنيك ،2016كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ المكاد كاليياكل بالمدرسة الكطنية العميا لألشغاؿ العمكمية.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المكاد كاليياكل بالمدرسة الكطنية العميا لألشغاؿ
العمكمية ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا لألشغاؿ العمكمية ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  04أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق بالقرار رقم  1393المؤرخ في  04أوت  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم االسم والمقـب

لقسم المواد واليياكل بالمدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية
الصفـة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

1

حديد دمحم

3

لفقير عبد الكىاب

5

حجبار محياكي ميدية ياسميف

أستاذة محاضرة قسـ"ب"

7

شيخ بف عزكز

أستاذ مساعد قسـ "ب"

9

ميني يكسف

بف أكشفكف عبد الحكيـ

رئيس القسـ

4

بمعكرة مبارؾ

أستاذ محاضر قسـ"أ"

6

تكنسي خالد

8

مزكار نكر الديف

2

أستاذ محاضر قسـ"أ"

أستاذ مساعد قسـ"أ"
أستاذ مشارؾ
أستاذ مشارؾ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقـم  1394مؤرخ في  04أوت  ،2019يحـدد القائـمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليياكل القاعدية بالمدرسـة الوطنيـة العميا لألشــغال العمـوميــة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019

المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
المتضمف
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  218-08المؤرخ في  11رجب  1429المكافق  14يكليك  2008كّ
تحكيل المدرسة الكطنية لألشغاؿ العمكمية إلى مدرسة خارج الجامعة.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ  1434المكافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى لمرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437المكافق  14يكنيك سنة 2016الذي يحدد القانكف األساسي النمكذجي لممدرسة العميا.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليياكل القاعدية بالمدرسة الكطنية العميا لألشغاؿالعمكمية المؤرخ في  18فيفري .2019

ُيـقـــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسكـ التنفيذي رقـ 176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
المكافق  14يكنيك  ،2016كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ اليياكل القاعدية بالمدرسة الكطنية العميا لألشغاؿ العمكمية.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليياكل القاعدية بالمدرسة الكطنية العميا لألشغاؿ
العمكمية ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا لألشغاؿ العمكمية ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  04أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق بالقرار رقم  1394المؤرخ في  04أوت  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليياكل القاعدية بالمدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

عمير دمحم

أستاذ محاضر قسـ"أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

3

دريش الزىرة

5

مردكد حامة مريـ

7

حكيمي العابد

2

فدغكش فرحات

رئيس القسـ

4

بدكي أزىار

أستاذ محاضر قسـ"أ"

6

بف رضكاف مصطفى

أستاذ مساعد قسـ"أ"

8

بياسمي رشيد

أستاذ مشارؾ

أستاذة

أستاذة محاضرة قسـ"ب"
أستاذ مشارؾ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قــرار رقـم  1395مؤرخ في  04أوت ّ ،2019
لقســم عمم التغذية بكّميـة عمـوم الطبيعـة والحيـاة بجامعة عبد الحميد ابن باديس -مستغانـم

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  220-98المؤرخ في  13ربيع األكؿ عاـ  1419المكافق  7يكليك سنة 1998المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة مستغانـ،
ك
ّ
المعدؿ ك ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسػـ عمـ التغذية بكّمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعةالمؤرخ في  30ماي .2019
عبد الحميد ابف باديس -مستغانـ ّ

ُيـقـــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ عمـ التغذية بكّمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة عبد
الحميد ابف باديس-مستغانـ.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ عمـ التغذية بكّمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة عبد
المادة ّ :2
الحميد ابف باديس -مستغانـ ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عبد الحميد ابف باديس -مستغانـّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  04أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  1395المؤرخ في  04أوت  2019والذي ّ
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

لقسـم عمم التغذية بكّميـة عمـوم الطبيعـة والحيـاة بجامعة عبد الحميد ابن باديس -مستغانـم

االسم والمقـب

زيار حسنية

الصفـة

أستاذة محاضرة قسـ "أ  ،رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ

زبكري يكنس

رئيس القسـ

مختار مريـ

أستاذة محاضرة قسـ "أ

تحاليتي حفيظة

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ريازي عمي

يحمى ايماف

دحك عبد القادر األميف

أستاذ

أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1396مؤرخ في  04أوت  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم بحوث العمميات بكمية العموم الدقيقة بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األكؿ عاـ  1419المكافق  7يكليك سنة 1998المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ ك ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ بحكث العمميات بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة عبدالمؤرخ في  16ماي .2019
الرحمف ميرة -بجاية ّ

ُيـقـــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ بحكث العمميات بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف
ميرة -بجاية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ بحكث العمميات بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة عبد
الرحمف ميرة -بجاية ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  04أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ممحق بالقرار رقم  1396المؤرخ في  04أوت  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم بحوث العمميات بكمية العموم الدقيقة بجامعة عبد الرحمن ميرة -بجاية
االسم والمقـب

الصفـة

الرقم
1

تكش نسيـ

أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

2

كبيل كماؿ

رئيس القسـ

3

بيبي محند كاعمر

أستاذ

4

راجف محند سعيد

أستاذ

5

عباس كريـ

أستاذ

6

لقدير كيزة

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

7

حميمي يكسفي نكاؿ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

8

تكش نسيـ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

9

تعكينات سماعيل

أستاذ مساعد قسـ "أ"

10

عسمي العربي

أستاذ مساعد قسـ "أ"
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قــرار رقم  1397مؤرخ في  04أوت  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الفيزياء بكمية العموم الدقيقة بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األكؿ عاـ  1419المكافق  7يكليك سنة 1998المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمفالمؤرخ في  27ماي .2019
ميرة-بجاية ّ

ُيـقـــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف ميرة-
بجاية ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  04أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحق بالقرار رقم  1397المؤرخ في  04أوت  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب

لقسم الفيزياء بكمية العموم الدقيقة بجامعة عبد الرحمن ميرة -بجاية

مييدي نادية

بكفالة خالد

محتكت سفياف

الصفـة

أستاذة  ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ

أستاذ

غربي عبد الحكيـ

أستاذ

أكدية سفياف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أكىينة سميـ

بميادي زىير
فايد عمي

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أستاذ

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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قــرار رقم  1398مؤرخ في  04أوت  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإلعالم اآللي بكمية العموم الدقيقة بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األكؿ عاـ  1419المكافق  7يكليك سنة 1998المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة عبدالمؤرخ في  20ماي .2019
الرحمف ميرة -بجاية ّ

ُيـقـــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف
ميرة-بجاية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف
ميرة -بجاية ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  04أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحق بالقرار رقم  1398المؤرخ في  04أوت  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإلعالم اآللي بكمية العموم الدقيقة بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
1
أستاذة  ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
بكعمكش مجككف لكيزة
2
رئيس القسـ
عمركف كماؿ
3
أستاذ
طاري عبد الكماؿ
4
أستاذ
بغداد رشيد
5
أستاذ محاضر قسـ "ب"
عيساني سفياف
6
أستاذ محاضر قسـ "أ"
يزيد محند
7
أستاذ محاضر قسـ "ب"
سباع عبد الرزاؽ
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
مير فكديل
9
أستاذ مساعد قسـ "أ"
عباش بكرناف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ـ
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قــرار رقم  1399مؤرخ في  04أوت  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الرياضيات بكمية العموم الدقيقة بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
ضمف تعييف أعضاء الحككمة.
كالمت ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األكؿ عاـ  1419المكافق  7يكليك سنة 1998المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة عبدالمؤرخ في  18ماي .2019
الرحمف ميرة -بجاية ّ

ُيـقـــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف

ميرة-بجاية.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف
ميرة-بجاية ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عبد الرحمف ميرة-بجاية ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  04أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الدكتور :بوزيد الطيب

ممحق بالقرار رقم  1399المؤرخ في  04أوت  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الرياضيات بكمية العموم الدقيقة بجامعة عبد الرحمن ميرة -بجاية

الرقم
1
2

االسم والمقـب

الصفـة

تيمريجيف كريمة

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ

عيساكي سعيد

رئيس القسـ

3

عكركف نكر الديف

أستاذ

4

مييدي نكر الديف

أستاذ

5

طاس سعدية

أستاذة
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6

بربكشة أحمد

أستاذ

7

بكرايف لكيزة

أستاذ محاضر قسـ "أ"

8

خكفاش سمير

أستاذ مساعد قسـ "أ"

9

مكزاية دمحم

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1400مؤرخ في  04أوت  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الكيمياء بكمية العموم الدقيقة بجامعة عبد الرحمن ميرة-بجاية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األكؿ عاـ  1419المكافق  7يكليك سنة 1998المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمفالمؤرخ في  18جكاف .2019
ميرة -بجاية ّ

ُيـقـــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المعدؿ كالمت ّمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف ميرة-
بجاية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف
ميرة -بجاية ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  04أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

363

ممحق بالقرار رقم  1400المؤرخ في  04أوت  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

لقسم الكيمياء بكمية العموم الدقيقة بجامعة عبد الرحمن ميرة -بجاية

االسم والمقـب

محتكت ليمى
حناش زىير

الصفـة

أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ

بزي عبد الناصر

أستاذ

بف خكجة زىرة

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

شكقي رشيد

أستاذ مساعد قسـ "أ"

باركة فتيحة
جرادة فريدة

أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي
قــرار رقـم  1401مؤرخ في  04أوت ّ ،2019
لكّميـة العموم الدقيقة بجامعـة عبد الرحمن ميرة –بجاية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األكؿ عاـ  1419المكافق  7يكليك سنة 1998المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03ّ

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التّعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية العمكـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجايةالمؤرخ في  16جكيمية .2019
ّ

ُيـقـــرر

المؤرخ في  24جمادى الثانية
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ 279-03
ّ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمكـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمكـ الدقيقة عبد الرحمف ميرة -بجاية  ،كفقا
المادة ّ :2
لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ كالتّككيف العالييف كمدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ّ ،
النشرة الرسمية لمتّعميـ العالي كالبحث العممي.
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في ّ
حرر بالجزائر في  04أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي
ممحــق بالقـرار رقـم  1401المؤرخ في  04أوت  2019الذي ّ
الرقم

االسم والمقـب

1

بزي عبد الناصر

2

بككركي عبد الحميد

لكّميـة العموم الدقيقة بجامعـة عبد الرحمن ميرة –بجاية
الصفـة
ّ

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء
ّ
عميد الكمية

3

عباس كريـ

4

محتكت سفياف

5

كبيل كماؿ

بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة
نائب العميد مكّمف ّ
التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ بحكث العمميات

6

عمركف كماؿ

رئيس قسـ اإلعالـ اآللي

7

حناش زىير

رئيس قسـ الكيمياء

8

بكفالة خالد

رئيس قسـ الرياضيات

9

عيساكي سعيد

رئيس قسـ الرياضيات

10

تكش نسيـ

11

بكعمكش لكيزة

رئيس الّمجنة العممية لقسـ بحكث العمميات

12

تيمرجيف بمعيد كريمة

13

مييدي نادية

14

ايت براىـ محتكت ليمى

15

اكدية رحمكف فازية

16

بيبي محند كاعمر

17

بكرايف لكيزة

18

طالبي فتيحة

19

سكسي عبد الحفيع

20

اكدية سفياف

21

بف مراد بمقاسـ

22

يزيد محند

23

سميماني ىاشـ

24

بكدراىـ نسيـ

25

مكزاية دمحم

26

عيساني جميل

مدير مخبر بحث

27

طاري عبد الكماؿ

مدير مخبر بحث

28

بربكشة أحمد

مديرة مخبر بحث

29

غربي عبد الحكيـ

مدير مخبر بحث

30

بف مراد بمقاسـ

مدير مخبر بحث

31

ساجي تالة فتيحة

مسؤكلة المكتبة

رئيس الّمجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي
رئيس الّمجنة العممية لقسـ الرياضيات
رئيس الّمجنة العممية لقسـ الفيزياء

رئيس الّمجنة العممية لقسـ الكيمياء

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ بحكث العمميات
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ بحكث العمميات
ّ

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء
ّ

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي
ّ

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قــرار رقم  1402مؤرخ في  04أوت ّ ،2019
لكمية الحقوق بجامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 كبمقتضى المرسكـ رقـ  209-84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984المتمـ.
كالمتعّمق بتنظيـ جامعة الجزائر 1كسيرىا،
ّ
المعدؿ ك ّ
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقكؽ بجامعة بف يكسف بف خدة -الجزائر1المؤرخ في  10جكيمية .2019
ّ

ُيـقـــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقكؽ بجامعة بف يكسف بف خدة -الجزائر.1

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقكؽ بجامعة بف يكسف بف خدة -الجزائر ،1كفقا
المادة ّ :2
لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة بف يكسف بف خدة -الجزائر ،1كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  04أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الدكتور :بوزيد الطيب

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
ممحـــق بالقــرار رقم  1402المؤرخ في  04أوت  2019الذي ّ
لكمية الحقوق بجامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر1
الرقم االسم والمقـب

الصفـة
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ القانكف الخاص
ّ

1

خكري عمر

2

كادي عماد الديف

عميد الكمية

3

شيعاكي كفاء

4

بدري جماؿ

التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
نائب العميد مكّمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة

5

كتاب ناصر

رئيس قسـ القانكف العاـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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6

زيداف دمحم

رئيس قسـ القانكف الخاص

7

بف الزيف دمحم األميف

رئيس المجنة العممية لقسـ القانكف العاـ

8

لعالكي عيسى

رئيس المجنة العممية لقسـ القانكف الخاص

9

بف عيشة عبد الحميد

ف األستاذية عف قسـ القانكف العاـ
ممثّل األساتذة ذكي مص ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ القانكف الخاص
ّ

 10لمطاعي نكر الديف
 11نساخ فطيمة
 12فقير دمحم

ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ القانكف الخاص
ّ

ممثّل عف األساتذة المساعديف

 13مشتي أماؿ

مثّل عف األساتذة المساعديف

 14بعجي نكر الديف

مدير مخبر بحث

 15زاىي عمر

مدير مخبر بحث

 16فرككس دليمة

مديرة مخبر بحث

 17طكالبي عصاـ

مدير مخبر بحث

 18قاسي مجيد

مدير مخبر بحث

 19بسكري أحمد

مسؤكؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1403مؤرخ في  05أوت  2019يتضمن اإلعالن عن نتائج الدورة الثانية واألربعون ()42
لمجنة الجامعية الوطنية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في 24رجب عاـ  1440المكافق 31مارس سنة 2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
 بمقتضى المرسػكـ التنفيػذي رقـ  130-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429المكافق  03مايك سنة ،2008المتضمف القانكف األساسي الخاص باألستاذ الباحث.
 بمقتضى القرار المؤرخ في  16نكفمبر سنة  1994المتضمف تنظيـ المجنة الجامعية الكطنية كتسييرىا كتشكيميا،المعدؿ كالمتمـ.
 بمقتضى القرار رقـ  1209المؤرخ في  14جكيمية  2019المتضمف تشكيمة الفركع المختصة لمجنة الجامعيةالكطنية.
 بناء عمى قكائـ تأىيل األساتذة المحاضريف قسـ "أ" مف أجل الترقية إلى رتبة أستاذ المؤرخة في  14جكيمية سنة.2019
 بناء عمى إجتماع المجنة الجامعية الكطنية في دكرتيا الثانية كاألربعكف ( )42يكمػي  20ك 21جكيمية سنة .2019 -بناء عمى محاضر اجتماعات فركع المجنة الجامعية الكطنية لمدكرة الثانية كاألربعكف (.)42

ُيـقـــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :يعتبر األساتذة المحاضركف قسـ "أ" اآلتية أسماؤىـ حسب الترتيب االستحقاقي مؤىميف لمترقية إلى
رتبة أستاذ.

فرع :التكنولوجيا
 المجموعةاألولى:ىندسة مدنية ،ىندسة معمارية ،الري.
 01شرقي سامية

ىندسة معمارية

جامعة البميدة1

 03قاسي عبد الحكيـ

ىندسة مدنية

جامعة سعيدة

 05مداني السعيد

ىندسة معمارية

 02زيدكر دمحم

 04رحايمية حسيب

ىندسة مدنية

جامعة تيارت

ىندسة معمارية

جامعة عنابة

 06ىكاري دمحم سيد أحمد

ىندسة مدنية

جامعة معسكر

 08ميمي)ـ) بكطبة ىندة

ىندسة معمارية

جامعة المسيمة

 10ككلكغمي سميـ

ىندسة مدنية

جامعة قسنطينة1

 07سمشة عبد العزيز
 09فدغكش فرحات
 11عدماف رضكاف

ىندسة مدنية
ىندسة مدنية
ىندسة مدنية

 12آيت أعمر مزياف دمحم

ىندسة مدنية

 14بكشمقيع حميد

الري

 13دراجي دمحم

جامعة سطيف1
جامعة أدرار

المدرسة الكطنية العميا لألشغاؿ العمكمية

جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا

جامعة تيارت

ىندسة معمارية

جامعة قسنطينة3

 15عكجاف خير الديف

ىندسة مدنية

جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا

 17غمري عمي

الري

جامعة الكادي

 16مكاني عبد القادر

ىندسة مدنية

جامعة تممساف
جامعة بشار

 18طيب باي (ـ) إخنازف غانية

ىندسة مدنية

جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا

 20عطاري نصر الديف

ىندسة مدنية

المدرسة المتعددة العمكـ لميندسة المعمارية كالعمراف

 19بمعيدي أكرـ صالح الديف
 21بكرزاـ عبد الكريـ
 22بكرمانة دمحم
 23تيري عمار

ىندسة مدنية
ىندسة مدنية
ىندسة مدنية
الري

 24بف عبد السالـ تمارة

الري

 26عمكاش عثماف

الري

 25خميفة دمحم رساؿ
 27زيتكف طاىر

جامعة األغكاط

جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا

جامعة سيدي بمعباس
جامعة باتنة2
جامعة عنابة

ىندسة مدنية

جامعة باتنة2

ىندسة مدنية

جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا

جامعة بجاية

 المجموعة الثانية :اليندسة الميكانيكية التعدين ،المناجم ،إلكترو ميكانيك.
 01عامر ىكاري

ىندسة ميكانيكية

المركز الجامعي النعامة

 03بكلنكار عبد القادر

ىندسة ميكانيكية

جامعة سيدي بمعباس

 02إحدادف نبيمة

 04بف عركس عبد هللا

 05بكشيخي أبك بكر الصديق
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ىندسة ميكانيكية
ىندسة ميكانيكية
ىندسة ميكانيكية

جامعة المسيمة

جامعة البميدة1

جامعة سيدي بمعباس
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 06بكزياف دمحم مختار

ىندسة ميكانيكية

جامعة معسكر

 08رحك دمحم

ىندسة ميكانيكية

المدرسة العميا في العمكـ التطبيقية تممساف

 07المنصبة مجيد

ىندسة ميكانيكية

 09طاىري تكفيق

ىندسة ميكانيكية

 11ربيعي شريف

ىندسة ميكانيكية

 10بكرناف رابح

 12خريس صحراكي

ىندسة ميكانيكية
ىندسة ميكانيكية

 13عطيف عبد الحميد

ىندسة ميكانيكية

 15منداس دمحم

ىندسة ميكانيكية

 14لقرد أحمد

 16بكمديف فائزة

 17زعراكي عبد القادر

ىندسة ميكانيكية
ىندسة ميكانيكية
ىندسة ميكانيكية

جامعة تيزي كزك
جامعة الشمف

جامعة عنابة

جامعة باتنة2

المركز الجامعي تيسمسيمت

جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا
جامعة عنابة

جامعة الشمف

جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا
جامعة خميس مميانة

 المجموعة الثالثة :ىندسة الطرائق ،ىندسة المحيط ،كيمياء المواد ،عموم المادة.
 01شقناف بف عمر

كيمياء صناعية

جامعة البميدة1

 03زرماف فائزة

كيمياء صناعية

جامعة البميدة1

 04شعباف تكفيق

كيمياء صناعية

 05خالدي حسينة

فيزياء المكاد

 02صافي إبراىيـ

ىندسة المكاد

جامعة بكمرداس
جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا
جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا

 06قريشي(ـ) شريفي حكيمة

ىندسة الطرائق

جامعة المدية

 07بف حمك عبد هللا

ىندسة الطرائق

جامعة كىراف لمعمكـ ك التكنكلكجيا

 08لعكفي نادية عائشة

ىندسة الطرائق

 09بكجردة (ـ) بكرماد فريدة

ىندسة الطرائق

جامعة جيجل

 10درباؿ كركـ

ىندسة الطرائق

المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات قسنطينة

جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا

 11جني(ـ) شمات زبيدة

كيمياء صناعية

جامعة البميدة1

 12بف طاىر نكر الديف

 13حاج صدكؽ عبد القادر

كيمياء صناعية

جامعة بكمرداس

كيمياء صناعية

جامعة البميدة1

 14بف أجعكد (ـ) أككيل دىبية

ىندسة الطرائق

جامعة بجاية

 16يخمف دمحم

كيمياء عضكية

جامعة جيجل

 15جعفر لحسف

ىندسة الطرائق

جامعة الشمف

 المجموعة الرابعة :إلكترونيك ،إلكتروتقني ،آلية ،إتصاالت.
 01بف يكسف جياللي

إلكتركتقني

 03سعدي سالمي

ىندسة اإللكتركنيؾ

 02كساؿ عبد الحميـ
 04سكفي يكسف
 05بمدغـ دمحم

 06شعكي عبد المجيد

 07قكادري عبد المالؾ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

جامعة الشمف

ىندسة اإللكتركنيؾ

جامعة برج بكعريريج

إلكتركتقني

جامعة تبسة

إلكتركنيؾ

ىندسة اإللكتركنيؾ
ىندسة اإللكتركنيؾ

جامعة الجمفة

جامعة بشار

جامعة سطيف 1

جامعة بكمرداس
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 08حميش حميد

آلية

جامعة تيزي كزك

 09لعجيسي أحمد أميف

إلكتركتقني

جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا

 11جكدي لخضر

إلكتركنيؾ

المركز الجامعي تيسمسيمت

 10زلكمة العيد

إلكتركتقني

 12ىاركني سامية

إلكتركنيؾ

 14جماح (ـ) عبد النبي تكنسية

آلية

 16بف شعباف فاتح

آلية

 13عالكة بكمديف

 15بكلعسل (ـ) بمي زكبيدة
 17أكغالنت السعيد

جامعة الكادي

جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ ك التكنكلكجيا

ىندسة اإللكتركنيؾ

جامعة بشار

إلكتركتقني

جامعة جيجل

إلكتركنيؾ

جامعة باتنة2

جامعة تيزي كزك
جامعة بسكرة

 18لعبار (ـ) كاليعية منية سميرة

إلكتركتقني

جامعة عنابة

 20ميمكي رضكاف

إلكتركنيؾ

جامعة تيارت

 19ثابت دراز ىند

إلكتركنيؾ

 21طبطكب (ـ) شمس الديف سامية

إلكتركنيؾ

 23بشكط (ـ) عكاكدة صبرينة

إلكتركنيؾ

 22طاىري عمي

إلكتركنيؾ

 24شككشك براىاـ (ـ) اليتيكت أماؿ

إلكتركنيؾ

 26شكدار عيسى

إلكتركنيؾ

 25صحراكي دمحم

 27مراد (ـ) مسري مختارية

جامعة سيدي بمعباس
جامعة سطيف 1

جامعة كىراف لمعمكـ كالتكنكلكجيا

جامعة سكؽ أىراس
جامعة تممساف

ىندسة اإللكتركنيؾ

جامعة بسكرة

ىندسة اإللكتركنيؾ

جامعة األغكاط

إلكتركنيؾ

جامعة سيدي بمعباس

جامعة المسيمة

 28عقاؿ (ـ) حضري حميدة أماؿ

ىندسة اإللكتركنيؾ

 30ساسي (ز) خزار ليندة

إلكتركنيؾ

 32معمر خالد

ىندسة اإللكتركنيؾ

جامعة بشار

إلكتركنيؾ

جامعة جيجل

 29ميمكدي دمحم

 31مرزكقي رشيد
 33رزيق عمي

 34مزدكردنيازاد

إلكتركنيؾ

ىندسة اإللكتركنيؾ

جامعة بسكرة

جامعة قسنطينة1

جامعة تممساف
جامعة جيجل

 35شيخي عبد السالـ

إلكتركتقني

جامعة باتنة2

 37بكتكبات دمحم

ىندسة اإللكتركنيؾ

جامعة األغكاط

ىندسة اإللكتركنيؾ

جامعة بشار

إلكتركنيؾ

جامعة كىراف لمعمكـ كالتكنكلكجيا

 36بكزقك حساف

إلكتركنيؾ

 38جرادي (ـ) بكتكجيرات رشيدة

إلكتركنيؾ

 40دعمكش عبد الحميد

إلكتركنيؾ

 42عدناف مراد

إلكتركنيؾ

 39غزالي دمحم

 41تميمي اليكاري
 43عزيزي حساف

إلكتركنيؾ

 44بف سيدىـ محند أك طاىر

إلكتركنيؾ

 46قرماح سعيد

آلية

 45العربي ادمحم

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

إلكتركتقني

جامعة باتنة2

جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ ك التكنكلكجيا

جامعة بكمرداس

المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات -الجزائر-

جامعة سطيف1

جامعة تيزي كزك
جامعة تيارت

جامعة تيزي كزك
النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

370

 المجموعة الخامسة :اإلعالم اآللي
 01بمقاضي خالد
 02كحمكؿ العيد

 03سعدكني قدكر

إعالـ آلي

جامعة كىراف لمعمكـ كالتكنكلكجيا

إعالـ آلي

جامعة كىراف لمعمكـ كالتكنكلكجيا

إعالـ آلي

 04العافية (ـ)عزيزي نبيية

إعالـ آلي

 06دردكر مخمكؼ

إعالـ آلي

 05بف حرز هللا صابر
 07بف أحمد خميفة

إعالـ آلي
إعالـ آلي

 08تريسة الصادؽ لبيب

إعالـ آلي

 10أزكاك فيصل

إعالـ آلي

 09بف معمر بدر

إعالـ آلي

 11زيتكني عبد الحفيع

إعالـ آلي

 13خرفي دمحم األميف

إعالـ آلي

 15عمري دمحم

إعالـ آلي

 12لككيل لخضر

 14بميادؼ حساف
 16داكي دمحم

 17آيت زاي عبد الحكيـ
 18صغير رشيد

 الرياضيات

إعالـ آلي
إعالـ آلي
إعالـ آلي
إعالـ آلي
إعالـ آلي

جامعة بسكرة
جامعة عنابة

جامعة باتنة2
جامعة تبسة

جامعة بشار

جامعة بسكرة

جامعة تممساف

المدرسة الكطنية العميا لإلعالـ اآللي

جامعة قسنطينة2

جامعة كىراف1

جامعة كرقمة

جامعة قسنطينة2

جامعة أدرار

جامعة تيزي كزك

جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا

جامعة باتنة2

فرع  :العموم الدقيقة

 02يحي جبراف

رياضيات
رياضيات

جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا

 03زكيد فيركز

رياضيات

جامعة عنابة

 04ماكني مسعكد

 05ميري سفياف اليادي

رياضيات

جامعة سكيكدة

رياضيات

جامعة تممساف

 07زارعي عبد الرحماف

رياضيات

جامعة تبسة

 08ىدية بف عكدة

رياضيات

جامعة تيارت

 09عبدلي مامة

 10جبابمة عبد الحق

رياضيات
رياضيات

جامعة معسكر

 11بف عبد هللا ميدي

رياضيات

جامعة كىراف لمعمكـ كالتكنكلكجيا

 12كيسرلي (ـ) شيككش كداد

رياضيات

جامعة جيجل

 13بف عطية فاتح

رياضيات

جامعة بسكرة

 14لقمش أحمد

 15كلد حمكدة عمار

رياضيات
رياضيات

جامعة سيدي بمعباس

 16أيت عمراف ياسيف

رياضيات

جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا

 01قندة كنزة

 06مختاري فارس

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رياضيات

جامعة بسكرة

جامعة الجزائر1

جامعة عنابة

المدرسة العميا لألساتذة القبة
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 الفيزياء
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

 الكيمياء
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

مرابط مصطفى

فيزياء

المركز الجامعي تيسمسيمت

حمدكش (ـ) ىادؼ فاطمة

فيزياء

جامعة سكيكدة

أيت الجكدي أماؿ

فيزياء

دخاف ناىد

فيزياء

شكيرك كسيمة
المير دمحم

بكنعامة فاتح

فيزياء
فيزياء
فيزياء

ىكاـ عبد السالـ

فيزياء

بف سالـ شكقي

فيزياء

حاليت دمحم

فيزياء

مسيف عبمة
بكعنيني دمحم

زكاكي عمارة

فيزياء
فيزياء
فيزياء

بكطابية (ـ) شرايطية بثينة

فيزياء

كاري بشير

فيزياء

شادلي رابح

فيزياء

خمفاكي (ـ) بابا حني أـ الخير

فيزياء

معقاؿ عبد العزيز

فيزياء

بكعيف عبد الحميد
ميسكـ عبد الكريـ

مزغراف عبد العزيز

فيزياء
فيزياء
فيزياء

جامعة قسنطينة1

جامعة بشار

المدرسة العميا لألساتذة القبة

جامعة بشار

جامعة بكمرداس

جامعة قسنطينة1
جامعة أـ البكاقي

جامعة عنابة

جامعة بشار

جامعة األغكاط

جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا
جامعة عنابة

ج .تيزي كزك

جامعة تممساف

جامعة كرقمة

جامعة جيجل

جامعة قسنطينة1

جامعة بشار

جامعة تيزي كزك

حمدي (ـ) شرناعي صفية

كيمياء

المدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر كتييئة الساحل

بكراكي (ـ) مرابط نعيمة

كيمياء

جامعة جيجل

بحماني عبد هللا

كيمياء

إجري (ـ) مش اررة سميرة فايزة

كيمياء

عمارة (ـ) عدناف ليمى

كيمياء

أكىيب (ـ) بكيعقكب أماؿ زىيرة

كيمياء

ايت مبارؾ (ـ) بمميمكد يمينة

كيمياء

سككـ خالد

كيمياء

الميمكدي خالد

بيمكؿ أحمد

فيالة عبد العالي
لبصير فؤاد

كيمياء
كيمياء
كيمياء
كيمياء

الكالي فاطمة الزىراء

كيمياء

بكشامة عبد العزيز

كيمياء

حمزة رقيق فاركؽ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

كيمياء

جامعة كىراف لمعمكـ كالتكنكلكجيا

جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا

جامعة الشمف

جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا

جامعة برج بكعريريج

جامعة سيدي بمعباس

جامعة قسنطينة1

جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ ك التكنكلكجيا
جامعة كىراف1

جامعة بشار

جامعة معسكر

جامعة كىراف1

جامعة سطيف1
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16

مسعكدي عبد المطيف

18

خنيفي عائشة

17
19
20
21
22
23
24

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

كيمياء

جامعة كىراف لمعمكـ ك التكنكلكجيا

أكالد داكد (ـ) بككراع فاطيمة

كيمياء

برحاؿ جمعة

كيمياء

بف ىباؿ حاج

كيمياء

بكطميف (ـ) نمكشي سمطانة

كيمياء

عباز الطاىر

كيمياء

بف مراد بمقاسـ

ىاركف دمحم فييـ

كيمياء
كيمياء

جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا
جامعة قسنطينة1

جامعة تيارت

جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا

جامعة بجاية

جامعة سكؽ أىراس
جامعة سطيف1

فرع  :عموم الطبيعة والحياة

 البيولوجيا
01

كيمياء

جامعة باتنة1

حمايدي (ـ) شرقي فمة

شريفي فاتح

دالي يكسف (ـ) ساحي مجدة

محجكب (ـ) بساـ حسيبة
بف ساسي الطيب

بشير رحك غالـ

مكالت عتيقة

عيشكر(ـ) مزعاش سامية

مقراف سميـ

شحركر (ـ)درماش صميحة
لعياضي زياف

عظامك عالء الديف

مكسي عبد الحميد
ركاؽ نكر الديف

مزيكؽ دليمة
ساسي دمحم

بف زعتر (ـ) شكيطح اكريدة
قمكر الجياللي

بمعابد برىاف الديف

شقرة عمي

جازكلي (ـ) عميـ فاطمة الزىراء

مراد طارؽ

ركيبي عبد الحق

عمركش عبد اإللو

صاري (ـ) بمخركبي المية

بالة الحسف

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

بيكلكجيا
بيكلكجيا
بيكلكجيا
بيكلكجيا
بيكلكجيا
بيكلكجيا
بيكلكجيا
بيكلكجيا
بيكلكجيا
بيكلكجيا
بيكلكجيا
بيكلكجيا
بيكلكجيا
بيكلكجيا
بيكلكجيا
بيكلكجيا
بيكلكجيا

بيكلكجيا
بيكلكجيا
بيكلكجيا
بيكلكجيا
بيكلكجيا
بيكلكجيا
بيكلكجيا
بيكلكجيا
بيكلكجيا

جامعة البميدة1

جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ ك التكنكلكجيا

جامعة تممساف

جامعة سيدي بمعباس

جامعة المسيمة

جامعة معسكر

جامعة البميدة1

جامعة سطيف1

المدرسة العميا لألساتذة القبة

جامعة كىراف1

جامعة بسكرة

جامعة األغكاط

جامعة بسكرة

جامعة سطيف1

جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا

جامعة تيارت

جامعة معسكر

جامعة تيارت
جامعة عنابة

جامعة التككيف المتكاصل -عنابة-

جامعة البميدة1
جامعة عنابة

جامعة البميدة1

المركز الجامعي النعامة

جامعة تممساف
جامعة بجاية

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

373

 العموم الفالحية

 01مرنيش فائزة

عمكـ فالحية

المدرسة الكطنية العميا لمبيطرة

عمكـ فالحية

جامعة سكيكدة

 02عاشق فاطمة

عمكـ فالحية

 04بمعيد مسعكدة

عمكـ فالحية

 03ىداـ سميـ

 05جماؿ عبد الرحمف

عمكـ فالحية

 06آيت عمي سعيد (ـ) كلبشير كريمة

عمكـ فالحية

 08مفتي (ـ) قرطبي حكيمة

عمكـ فالحية

 10كبكر جميمة

عمكـ فالحية

 07قاضي سي عمار

 09دالؿ (ـ) بكشنافة نادية
 11قرزك أحالـ
 12بمحاج غنية

عمكـ فالحية
عمكـ فالحية
عمكـ فالحية
عمكـ فالحية

 13مزايني عبد القادر

عمكـ فالحية

 15مفتي دمحم

عمكـ فالحية

 14بغامي ياسيف

 16عبد السالـ صالح

عمكـ فالحية
عمكـ فالحية

جامعة بكمرداس
جامعة بكمرداس

المدرسة الكطنية العميا لمفالحة

جامعة تيارت

جامعة تيزي كزك
جامعة البميدة1

جامعة تيارت

جامعة البميدة1
جامعة الجمفة

جامعة الطارؼ
جامعة الشمف

جامعة باتنة1

المدرسة الكطنية العميا لمفالحة

جامعة باتنة1

 عموم األرض
01

بف غضباف فؤاد

03

بف سميماف دمحم

02
04
05
06
07
08
09

عمكـ األرض

جامعة أـ البكاقي

عمكـ األرض

جامعة معسكر

حميمد عبد الرحماف

عمكـ األرض

طكاىرية عبدية

عمكـ األرض

فزاع نسيمة

يكسفي بدر الديف

عمكـ األرض
عمكـ األرض

بككسة سمير بمقاسـ

عمكـ األرض

ىالؿ مصطفى

عمكـ األرض

عزاز حبيب

 العموم البيطرية

عمكـ األرض

جامعة معسكر

جامعة كىراف2

جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا

جامعة كىراف2
جامعة معسكر

جامعة معسكر

جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ ك التكنكلكجيا

01

قاسمي (ـ) دغنكش كيرماف

عمكـ بيطرية

جامعة بسكرة

03

حرحكرة خالد

عمكـ بيطرية

المدرسة الكطنية العميا لمبيطرة

خياطي بغداد

عمكـ بيطرية

02
04
05
06
07

عقابك أمير

لعمارة عمي

حفصي (ـ) رجيمي فمة

بكعزيز (ـ) عيمر رشيدة

 عموم البحار
01

قريمس سمير

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

عمكـ بيطرية
عمكـ بيطرية
عمكـ بيطرية
عمكـ بيطرية
عمكـ البحار

جامعة قسنطينة1

المدرسة الكطنية العميا لمبيطرة

جامعة تيارت

المدرسة الكطنية العميا لمبيطرة

جامعة قسنطينة1

المدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر كتييئة الساحل
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 العموم التجارية
01
02
03
04
05
06
07
08
09

فرع  :العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير

شاىد الياس

عمكـ تجارية

جامعة الكادي

سيد أحمد حاج عيسى

مخطاري (ـ) بككش كريمة

عمكـ تجارية

جامعة البميدة2

عمكـ تجارية

جامعة خميس مميانة

مرسمي (ـ) لعكج كردية

عمكـ تجارية

مدرسة الدراسات العميا التجارية

مداغ دمحم شريف

عمكـ تجارية

مدرسة الدراسات العميا التجارية

لحرش الطاىر

عمكـ تجارية

المدرسة العميا لمتجارة

حمداني دمحم

عمكـ تجارية

جامعة كىراف2

أكعشريف حساف

عمكـ تجارية

مدرسة الدراسات العميا التجارية

شيح أمينة (ز) شيباني

عمكـ تجارية

المدرسة العميا لمتجارة

 عموم التسيير
01

مطاي عبد القادر

عمكـ التسيير

جامعة الشمف

02

زايد حيزية

عمكـ التسيير

المدرسة الكطنية العميا لإلحصاء كاالقتصاد التطبيقي

عمكـ التسيير

جامعة كىراف2

03

بف شيخ ىكاري

المدرسة العميا لمتجارة

04

بمعيدي عبد العزير

عمكـ التسيير

05

مايك عبد هللا

06

بكاشري أمينة

عمكـ التسيير

جامعة كرقمة

عمكـ التسيير

جامعة الجزائر3

07

شكيح دمحم

عمكـ التسيير

جامعة البميدة2

مدرسة الدراسات العميا التجارية

08

دحماف (ـ) قريف ليندة

عمكـ التسيير

09

العرابي حمزة

10

جاري فاتح

عمكـ التسيير

جامعة البميدة2

عمكـ التسيير

جامعة بكمرداس

11

بمخضر عبد القادر

عمكـ التسيير

جامعة األغكاط

12

طيبي حمزة

عمكـ التسيير

جامعة األغكاط

13

بف عيشي عمار

عمكـ التسيير

14

سي أحمد نذير

عمكـ التسيير

جامعة البميدة2

15

بف عامر خالد

عمكـ التسيير

جامعة بكمرداس

16

مسغكني منى

عمكـ التسيير

جامعة الكادي

17

عباس نجمة

عمكـ التسيير

جامعة بسكرة

جامعة باتنة1

18

بف ثابت عالؿ

عمكـ التسيير

جامعة األغكاط

19

إحدادف عثماف

عمكـ التسيير

المدرسة العميا لمتجارة

20

مناصرية رشيد

عمكـ التسيير

جامعة كرقمة

21

عياشي نكر الديف

عمكـ التسيير

جامعة قسنطينة2

22

ديب كماؿ

عمكـ التسيير

المركز الجامعي تيبازة

23

ركينة عبد السميع

عمكـ التسيير

جامعة بسكرة

24

رجراج الزكىير

عمكـ التسيير

جامعة البميدة2

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 العموم اإلقتصادية
01

دىاف دمحم

عمكـ إقتصادية

جامعة قسنطينة2

02

فرج شعباف

عمكـ إقتصادية

جامعة البكيرة

جامعة أـ البكاقي

03

عثماني أحسيف

عمكـ إقتصادية

04

بكشامة مصطفى

05

خنفري خيضر

عمكـ إقتصادية

جامعة البميدة2

عمكـ إقتصادية

جامعة بكمرداس

06

ككاشي مراد

عمكـ إقتصادية

جامعة أـ البكاقي

07

بربري دمحم أميف

عمكـ إقتصادية

08

بكلنكار بشير

عمكـ إقتصادية

جامعة كىراف2

09

دراجي كريمك

عمكـ إقتصادية

جامعة الجزائر3

10

عبدكس عبد العزيز

عمكـ إقتصادية

المركز الجامعي عيف تمكشنت

11

بحكصي مجدكب

عمكـ إقتصادية

جامعة بشار

12

شريف مراد

عمكـ إقتصادية

جامعة الشمف

جامعة المسيمة

13

عتك الشارؼ

عمكـ إقتصادية

جامعة مستغانـ

14

شربي دمحم األميف

عمكـ إقتصادية

جامعة كرقمة

15

بف قانة إسماعيل

عمكـ إقتصادية

جامعة كرقمة

16

العايب ياسيف

عمكـ إقتصادية

جامعة قسنطينة2

17

عامر بشير

عمكـ إقتصادية

جامعة البميدة2

18

دكاح بمقاسـ

عمكـ إقتصادية

جامعة مستغانـ

19

بف مكسى (ـ) مجاني غنية

عمكـ إقتصادية

جامعة الجزائر3

20

مدكخ ماجدة

عمكـ إقتصادية

جامعة األغكاط

21

دمحمي عز الديف

عمكـ إقتصادية

جامعة الجزائر3

22

نكيبات عبد القادر

23

تيقاكي العربي

عمكـ إقتصادية

جامعة المسيمة

عمكـ إقتصادية

جامعة أدرار

24
25

بف لدغـ فتحي

بف حميدة ىشاـ

عمكـ إقتصادية
عمكـ إقتصادية

جامعة تممساف

26

شابي طيب

عمكـ إقتصادية

جامعة بجاية

27

مكالي لخضر عبد الرزاؽ

عمكـ إقتصادية

جامعة كرقمة

28
29

طالب (ـ) مخمفي أمينة

محسف زكبيدة

عمكـ إقتصادية

جامعة كرقمة

30

غكيني العربي

عمكـ إقتصادية

جامعة الجزائر3

31

العمكاني عديمة

عمكـ إقتصادية

جامعة بسكرة

32
33

لحمر عباس

براىيـ (ـ) خكاني ليمى

عمكـ إقتصادية
عمكـ إقتصادية

جامعة مستغانـ

34

مخفي أميف

عمكـ إقتصادية

جامعة مستغانـ

35

ديممي بكراس (ـ) قكريش نصيرة

عمكـ إقتصادية

جامعة الشمف

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

عمكـ إقتصادية

جامعة بكمرداس

جامعة كرقمة

جامعة تممساف
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36
37

مكفق عمي

العايب عبد الرحماف

عمكـ إقتصادية

38

بف زياف راضية

عمكـ إقتصادية

39

آيت طالب عبد الحميد

عمكـ إقتصادية

40
41

بف سفطة كماؿ ماليؾ
جاب هللا شافية

عمكـ إقتصادية

جامعة الشمف

42

طكالبية أحمد

عمكـ إقتصادية

المدرسة الكطنية العميا لإلحصاء كاالقتصاد التطبيقي

43

بكزيد سايح

عمكـ إقتصادية

جامعة كرقمة

 عمم اإلجتماع
01

بف قفة سعاد

عمكـ إقتصادية

المدرسة الكطنية العميا لإلحصاء كاالقتصاد التطبيقي

جامعة الجزائر3

عمكـ إقتصادية

جامعة سطيف1

جامعة تيزي كزك
جامعة الجزائر3

فرع  :العموم اإلجتماعية واإلنسانية
عمـ اإلجتماع

جامعة بسكرة

02

مناجمية اليذبة

عمـ اإلجتماع

03

بف العربي أدمحم

عمـ اإلجتماع

جامعة الجمفة

04

حراف العربي

عمـ اإلجتماع

جامعة األغكاط

05

دريس سفياف

عمـ اإلجتماع

جامعة الجزائر2

06

دريدش حممي

عمـ اإلجتماع

جامعة البميدة2

07

زازكي مكفق

عمـ اإلجتماع

جامعة عنابة

جامعة تممساف

08

برتيمة عبد الحميـ

عمـ اإلجتماع

جامعة بجاية

09

لغكيل سميرة

عمـ اإلجتماع

جامعة باتنة1

عمـ اإلجتماع

جامعة مستغانـ

10

بمحضري بمكفة

11

كنازة دمحم فكزي

عمـ اإلجتماع

جامعة قسنطينة3

12

شرفة إلياس

عمـ اإلجتماع

جامعة الطارؼ

13

بمغيث سمطاف

عمـ اإلجتماع

جامعة تبسة

14

بكالفمفل ابراىيـ

عمـ اإلجتماع

جامعة جيجل

15

مرضي مصطفى

عمـ اإلجتماع

16

بف طرمكؿ عبد العزيز

عمـ اإلجتماع

جامعة كىراف2

17

سحكاف عطاء هللا

عمـ اإلجتماع

جامعة الجمفة

18

بكقشكر دمحم

عمـ اإلجتماع

جامعة سطيف2

19

بف معمر بكخضرة

عمـ اإلجتماع

جامعة تممساف

20

بف صافية عائشة

عمـ اإلجتماع

جامعة كىراف2

جامعة الجزائر2

21

زاكي مصطفى

عمـ اإلجتماع

جامعة كىراف2

22

طكيل دمحم

عمـ اإلجتماع

جامعة غرداية

23

بف تركش عماد

عمـ اإلجتماع

جامعة الطارؼ

24

كعكاش (ـ) غربية سمراء

عمـ اإلجتماع

25

سالمي(ـ) بف تركي أسماء

عمـ اإلجتماع

جامعة بسكرة

26

منادلي دمحم

عمـ اإلجتماع

جامعة المدية

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

جامعة أدرار
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27
28
29
30
31

سعداكي (ـ) عبد الرحماف الزىرة

مسعكدي مك الخير
جناكي عبد العزيز

بف حميمة صحراكي
عطاري إبراىيـ

 عمم النفس وعموم التربية
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ابريعـ سامية

بكفاتح دمحم

خالد عبد السالـ

زقعار فتحي

رابحي سماعيل
ضبع مريـ

مكي أحمد

بكعمامة سماعيف

عثماف (ـ) كازي طاكس

فمكح أحمد

أزداك شفيقة

ابراىيمي شبمي
خاليفية دمحم

بنك مشيارة (ـ) زينات فطيمة

بف طاىر بشير
ابراىيمي سامية

فرحاكي كماؿ

بكقريريس (ـ) جعدكني الزىراء
عالؽ كريمة

باديس عبد القادر

يكب مختار

 العموم السياسية والعالقات الدولية
01

دريس شريف

03

بف يزة يكسف

02
04
05
06
07
08

طيب جميمة

بف جياللي فمة

عمـ اإلجتماع
عمـ اإلجتماع

جامعة الشمف

جامعة البميدة2

عمـ اإلجتماع

جامعة الجمفة

عمـ اإلجتماع

جامعة مستغانـ

عمـ اإلجتماع

جامعة المدية

عمـ النفس

عمـ النفس
عمـ النفس
عمـ النفس

عمـ النفس
عمـ النفس
عمـ النفس
عمـ النفس
عمـ النفس

عمكـ التربية

أرطكفكنيا

عمـ النفس
عمـ النفس
عمـ النفس
عمـ النفس

عمكـ التربية
عمكـ التربية
عمـ النفس
عمـ النفس

عمـ النفس
عمـ النفس

جامعة أـ البكاقي

جامعة األغكاط

جامعة سطيف2
جامعة الجزائر2

جامعة بسكرة

جامعة الجمفة

جامعة كىراف2

جامعة الجزائر2

جامعة كرقمة

المركز الجامعي غميزاف

جامعة الجزائر2
جامعة الجزائر2
جامعة الجزائر2

جامعة الجزائر2
جامعة كىراف2
جامعة المسيمة

جامعة الجزائر2

جامعة معسكر

جامعة مستغانـ
جامعة خنشمة

جامعة كىراف2

عالقات دكلية

المدرسة الكطنية العميا لمصحافة ك عمكـ اإلعالـ

عمكـ سياسية

جامعة باتنة1

عالقات دكلية
عمكـ سياسية

جامعة خميس مميانة
جامعة خميس مميانة

حدرباش (ـ) مسيح الديف تسعديت

عالقات دكلية

المدرسة الكطنية العميا لمعمكـ السياسية

سمارة نصير

عمكـ سياسية

جامعة الجزائر3

دريس (ـ) آيت حمادكش لكيزة

معركفي أحمد

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

عالقات دكلية
عمكـ سياسية

جامعة الجزائر3
جامعة الجزائر3
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 الفمسفة
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

مكنيس بخضرة

فمسفة

جامعة تممساف

رباني الحاج

فمسفة

جامعة معسكر

بف غالية (ـ) مكىكب أماؿ

فمسفة

جامعة الجزائر2

مخمكؼ سيد أحمد

فمسفة

جامعة سيدي بمعباس

حنيفي جميمة

فمسفة

جامعة الجزائر2

قسكؿ ثابت

فمسفة

جامعة سيدي بمعباس

بكمانة دمحم

فمسفة

جامعة الجمفة

عالكشيش أماؿ

فمسفة

جامعة الجزائر2

رزقي بف عكمر

فمسفة

جامعة كىراف2

بكرحمة نكاؿ

فمسفة

جامعة الجزائر2

بف سميماف صادؽ

صغيري (ـ) ىرنكف نصيرة

فمسفة

جامعة الجمفة

فمسفة

المدرسة العميا لألساتذة قسنطينة

عدالة عبد القادر

فمسفة

جامعة معسكر

يمكتف عمجية

فمسفة

جامعة كىراف2

صدكقي (ـ) عبة رشيدة

فمسفة

جامعة الجزائر2

سعيكد سييل

فمسفة

جامعة األمير عبد القادر لمعمكـ اإلسالمية قسنطينة

كادفل دمحم

فمسفة

جامعة قسنطينة2

تيمكيف مصطفى

فمسفة

جامعة كىراف2

بف شريط عبد الرحماف

فمسفة

جامعة الجمفة

 العموم اإلسالمية
01

كرنيقي دمحم

عمكـ إسالمية

جامعة األغكاط

02

رفيس باحمد

عمكـ إسالمية

جامعة غرداية

03

تكاتي خالد

عمكـ إسالمية

جامعة الكادي

عمكـ إسالمية

جامعة معسكر

04

عمري رشيد

05

بمختير بكمديف

عمكـ إسالمية

06

جفاؿ سامية

عمكـ إسالمية

جامعة بسكرة

07

سنكسي عبد الرحماف

عمكـ إسالمية

جامعة الجزائر1

08

معاشي عبد الرحماف

عمكـ إسالمية

جامعة األمير عبد القادر لمعمكـ اإلسالمية قسنطينة

09

بف عامر عماد

عمكـ إسالمية

جامعة البميدة2

10

الديب جماؿ

عمكـ إسالمية

جامعة تممساف

جامعة الجزائر1

11

نكاسة يكسف

عمكـ إسالمية

المدرسة العميا لألساتذة بكزريعة

12

مشناف محند أكادير

عمكـ إسالمية

جامعة الجزائر1

عمكـ إسالمية

جامعة األمير عبد القادر لمعمكـ اإلسالمية قسنطينة

13

بحري (ـ) بف حمك رحيمة

14

حسيف حسيبة

15

مييكبي عمي

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

عمكـ إسالمية
عمكـ إسالمية

جامعة البميدة2

جامعة األمير عبد القادر لمعمكـ اإلسالمية قسنطينة
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16
17

ميحي عبد الحق
قيش فاتح

عمكـ إسالمية
عمكـ إسالمية

جامعة باتنة1
جامعة أدرار

18

خشمكف مميكة

عمكـ إسالمية

جامعة جيجل

19

عثماف (ـ) رحماني نجية

عمكـ إسالمية

جامعة المسيمة

20

حمكدي مخمكؼ

عمكـ إسالمية

جامعة الجزائر1

21

عاشكر الزىراء

عمكـ إسالمية

جامعة أـ البكاقي

 التاريخ
01

لكصيف سفياف

تاريخ

جامعة سطيف2

02

بكىند خالد

تاريخ

جامعة سيدي بمعباس

03

حمدادك بف عمر

تاريخ

جامعة كىراف1

04

جبمي (ـ) شبكط سعاد يمينة

تاريخ

جامعة تممساف

تاريخ

جامعة أدرار

05

جعفري مبارؾ

06

برشاف دمحم

تاريخ

جامعة بشار

07

بمعالية ميمكد

تاريخ

جامعة الشمف

08

بشير بمميدي عمي

تاريخ

جامعة معسكر

تاريخ

جامعة سيدي بمعباس

09

تيزي ميمكد

جامعة سيدي بمعباس

10

األحمر قادة

تاريخ

11

خالدي مسعكد

تاريخ

جامعة قالمة

12

حاجي فريد

تاريخ

جامعة الجزائر2

13

بف الذيب عيسى

تاريخ

جامعة الجزائر2

 التربية البدنية والرياضية
01

ماىكر باشا مراد

تربية بدنية كرياضية

جامعة الجزائر3

02

عمركش مصطفى

تربية بدنية كرياضية

جامعة الجزائر3

03

ككتشكؾ سيدي دمحم

تربية بدنية كرياضية

جامعة مستغانـ

04

حجار خرفاف دمحم

تربية بدنية كرياضية

جامعة مستغانـ

05

زكاؽ أدمحم

تربية بدنية كرياضية

جامعة المسيمة

06

ربكح صالح

تربية بدنية كرياضية

المركز الجامعي تيسمسيمت

07

بكحاج مزياف

تربية بدنية كرياضية

جامعة البكيرة

08

بكزكرية تكىامي

تربية بدنية كرياضية

جامعة الجزائر3

09

آيت لكنيس مراد

تربية بدنية كرياضية

10

مسعكدي خالد

تربية بدنية كرياضية

المركز الجامعي البيض

11

سربكت عبد المالؾ

تربية بدنية كرياضية

جامعة الجمفة

12

زيكش أحمد

تربية بدنية كرياضية

جامعة الجمفة

13

اسماعيل الصادؽ

تربية بدنية كرياضية

جامعة خميس مميانة

14

بف عميركش سميماف

تربية بدنية كرياضية

15

حركاش لميف

تربية بدنية كرياضية

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

جامعة بكمرداس

جامعة بسكرة

جامعة الجمفة
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16

كلد حمك مصطفى

17

قندكزاف نذير

تربية بدنية كرياضية
تربية بدنية كرياضية

جامعة بكمرداس
جامعة بكمرداس

18

براىيمي مبركؾ

تربية بدنية كرياضية

جامعة الجمفة

19

حسيني دمحم أميف

تربية بدنية كرياضية

جامعة الجزائر3

 عموم اإلعالم واإلتصال
01

مراح عيسى

عمكـ اإلعالـ كاإلتصاؿ

جامعة بجاية

02

عثماف (ـ) عكاج سامية

عمكـ اإلعالـ كاإلتصاؿ

03

صكالحية الزىرة

عمكـ اإلعالـ كاإلتصاؿ

جامعة عنابة

04

طرباؽ (ـ) نايمي نفيسة

عمكـ اإلعالـ كاإلتصاؿ

جامعة أـ البكاقي

05

كاكد نعيمة

عمكـ اإلعالـ كاإلتصاؿ

جامعة الجزائر 2

06

ضيف ليندة

 المغة واألدب العربي

عمكـ اإلعالـ كاإلتصاؿ

جامعة سطيف 2

جامعة أـ البكاقي

فرع  :اآلدب والمغات
التكاصل المغكي

جامعة سعيدة

المدرسة العميا لألساتدة بكزريعة

01

حاكـ عمارية

03

بف سراي (ـ) العمكي بركاىـ

المغة العربية ك أدابيا

دريـ نكر الديف
مرزؽ (ـ) حكشي عايدة

الدراسات المغكية النظرية

المغة كاألدب العربي

جامعة الشمف

معازيز بكبكر

لغة عربية

المغة كاألدب العربي

جامعة الشمف

جامعة تيارت

لكناسي (ـ) داكدي سامية

أدب جزائري

جامعة تيزي كزك

لطرشي طيب

األدب العربي قديما كحديثا

جامعة الجمفة

بغداد عبد الرحمف

المغة كاألدب العربي

المركز الجامعي مغنية

عزاز حسينة

لغة عربية

02
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

قدكر قطاكي لخضر

بف خكية رابح

بف نافمة يكسف

عيساكي عبد القادر

تيرس ىشاـ

بكزكادة حبيب
رقيق كماؿ

بردادي بغداد

جامعة برج بكعريريج

أدب عربي

جامعة بجاية

جامعة سيدي بمعباس

المغة كاألدب العربي

جامعة سيدي بمعباس

أدب عربي

جامعة معسكر

المغة كاألدب العربي

جامعة بشار

لسانيات

جامعة سيدي بمعباس
جامعة سيدي بمعباس

أدب عربي

عمراف (ـ) لعالكي فتيحة
عمكر دمحم

أدب عربي (قضايا األدب كالدراسات النقدية)

جامعة الشمف

عميش (ـ) بف قرماز طاطة

أدب عربي

جامعة الشمف

عزكز ميمكد

األداب كالمغات

ىامل شيخ

21
23

شرقي دمحم

24

لغة عربية

تحميل الخطاب

عبد الرحمف فاطمة

22

جامعة الشمف

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

المغة كاألدب العربي

لغة عربية

نقد سينمائي

جامعة الجزائر2

المركز الجامعي عيف تيمكشنت

جامعة الشمف
جامعة كىراف1

جامعة تيارت

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

381

25

حاج ادمحم يحي

األداب كالمغات( تحقيق المخطكطات)

جامعة غرداية

27

رشاـ فيركز

قضايا األدب كالدراسات النقدية كالمقارنة

جامعة البكيرة

عمـ النص كالتحميل( تحميل الخطاب)

جامعة كىراف1

أدب عربي حديث كمعاصر

جامعة األغكاط

المغة كاألدب العربي

المركز الجامعي تيسمسيمت

26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

زكيرة عياد

مسرح الطفل

ممفكؼ صالح الديف

نقد أدبي

بكعامر بكعالـ

النقد العربي القديـ

زرادي نكر الديف

مختاري فاطمة
دحك حسيف

مرسى رشيد

المغة كاألدب العربي

شيباني عبد الكىاب

لغة عربية

بكزيدي دمحم

المغة كاألدب العربي

مكيكة دمحم جكاد
ابراىيمي بكداكد

البار عبد القادر

أيتحمدكش فريدة

جامعة خميس مميانة
جامعة غرداية
جامعة كرقمة

جامعة قسنطينة1

المغة كاألدب العربي

جامعة تيارت

لسانيات

المركز الجامعي غميزاف

لغة عربية

جامعة معسكر
جامعة كرقمة

نقد أدب معاصر

جامعة كىراف1

أدب عربي

جامعة الشمف

جميد (ـ) العزكني فتيحة

أدب عربي

زياف ليمى

أدب عربي

الحاج لقكاس أدمحم

المركز الجامعي غميزاف

جامعة كىراف1
المركز الجامعي غميزاف

عبد اليادي بمميل

المغة كاألدب العربي

جامعة تيارت

رزايقية محمكد

المغة كاألدب العربي

المركز الجامعي تيسمسيمت

قاسـ قادة

لسانيات

المركز الجامعي تيسمسيمت

سالمي (ـ) بكسكيف ىندة

أدب عربي

47

بف طناش عبد الناصر

لغة عربية كأدابيا

48

ناكي كريمة

أدب عالمي

جامعة الجمفة

50

بكشيبة الطيب

أدب مقارف

جامعة كىراف1

46

49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

جامعة الجزائر2

جامعة األمير عبد القادر لمعمكـ

اإلسالمية قسنطينة

عثماني عبد المالؾ

نقد أدبي

بف عريبة راضية

لسانيات تطبيقية

مصرني أميف

العركض كمكسيقى الشعر

المدرسة العميا لألساتذة بكىراف

لغة عربية

جامعة الشمف

شعيب سميمة

لغة عربية كأدابيا

جامعة بشار

جامعة الشمف

جامعة سيدي بمعباس

بكلخراص دمحم

المغة كاألدب العربي

بكشريحة براىيـ

األداب كالمغات

جامعة تيارت

تكتؾ (ـ) حناشي إكراـ

النقد الحديث كالمعاصر

جامعة أدرار

حاكمي لخضر

نقد أدبي معاصر

جامعة سعيدة

بكشاقكر عمي
المير بكمديف

بف مسعكد كافية
شريف سعاد

معمري أحالـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

لسانيات عربية

أدب عربي حديث

أدب عربي حديث كمعاصر

تحميل الخطاب

جامعة تيارت

جامعة بشار

جامعة قسنطينة1
المركز الجامعي تيسمسيمت

جامعة كرقمة
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63

كحاؿ بكعمي

65

بصالح خديجة

أدب عربي حديث

ربيعي ميمكد
جعيرف مييكب

لغة ك أدب عربي

64
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

خركبي بمقاسـ

شنكفي ميمكد

أدب عربي

نقد عربي قديـ

جامعة البكيرة

جامعة تيارت

المركز الجامعي عيف تمكشنت

قضايا األدب كالدراسات النقدية

جامعة البميدة2

المغة ك األدب العربي

جامعة األغكاط

لغة عربية

جامعة المسيمة

المركز الجامعي النعامة

لقجع جمكؿ سايح نادية

أدب عربي

دردار بشير

المغة ك األدب العربي

المركز الجامعي تيسمسيمت

تحميل الخطاب

جامعة الجزائر2

حمكدي السعيد

كلد النبية يكسف

لسانيات

بف منصكر أمنة

األدب األندلسي

ساىل ميدية

جامعة سيدي بمعباس

جامعة معسكر

المركز الجامعي عيف تمكشنت

شيباف (ـ) بكعياد نكراة

المغة ك األدب العربي

جامعة بجاية

قدكر ابراىيـ دمحم

أدب عربي

جامعة كىراف1

ىامل بف عيسى

أدب عربي

كراش بف خكلة

زعطكط حسيف

األدب كالمغات

جامعة تيارت

لغة ك أدب عربي

جامعة كرقمة

جكادي (ـ) العرفي نسيبة

النقد األدبي القديـ

جامعة الجزائر2

حجاج عبد الفتاح

لسانيات

جامعة بشار

زحاؼ الجياللي

لسانيات تطبيقية

جامعة سعيدة

األدب العالمي

المركز الجامعي تامنغست

بنيني عبد الكريـ

كاضح أحمد

لسانيات تطبيقية

لسانيات

جامعة األغكاط
جامعة سعيدة

جامعة سعيدة

بف قكيدر مختار

أدب عربي

حميدي بمعباس

لغة ك أدب عربي

جامعة سعيدة

رماش عائشة

أدب عربي

جامعة عنابة

بكادي دمحم

قكراري عيسى

فنكف شعبية

قكالي (ـ) بف عائشة ليمى

فنكف درامية

مزعاش مراد

المغكيات

عبيد نصر الديف

بكساحة عمار

جامعة معسكر

جامعة معسكر
جامعة سطيف2

لغة ك أدب عربي

جامعة سعيدة

نقد حديث

جامعة البميدة2

المدرسة العميا لألساتذة قسنطينة

المغات:
 الترجمة

بكتشاشة جماؿ

ترجمة

جامعة الجزائر2

02

يخمف زكليخة

ترجمة

جامعة كىراف1

03

مبركؾ قادة

ترجمة

جامعة كىراف1

ترجمة

جامعة كىراف1

01

04

عبادك (ـ) غادي بشرى

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

383

 المغة الفرنسية
01

بكتاش مراد

03

صياد عبد القادر

لغة فرنسية (عمكـ المغة)

قكري (ـ) معايش ىزار

لغة فرنسية

بف بشير نزيية

لغة فرنسية (تعميمية المغة)

جامعة مستغانـ

لغة فرنسية (عمكـ المساف)

جامعة الجزائر2

02
04
05
06
07
08
09
10
11
12

سعدي نبيل

خرشي لخضر

بكمديني بمقاسـ
تكاتي دمحم

مراد زكليخة

03

07

02

خبكزة (ـ) داني فتيحة

لغة إنجميزية

عمارة (ـ) حمر العيف سعاد

لغة إنجميزية ( لغة كاتصاؿ)

لغة إنجميزية (لسانيات تطبيقية)

بكسنة (ـ) قارة مصطفى ليمى لغة إنجميزية (أدب إنجميزي)
شرشاب (ـ) جعيمب فريدة

بكيكف باىي عمر عبد القادر

شكشة زكاكي

لغة إنجميزية (التعميمية كعمكـ المغة)

جامعة المسيمة

جامعة معسكر

جامعة كىراف2

جامعة تيزي كزك
جامعة بسكرة

المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات كىراف
جامعة مستغانـ

جامعة كىراف2

جامعة تممساف

جامعة كىراف1
جامعة الشمف

جامعة مستغانـ

جامعة كىراف2

جامعة كىراف2

لغة إسبانية (أدب إسباني)

درار عبد الخالق

غزايمي نادية

لغة ركسية

 القانون العام

جامعة بجاية

لغة ألمانية

لغة إسبانية (أدب إسباني)

 المغة الروسية
01

لغةإنجميزية

غنيـ (ـ) مصمكدي نعيمة

 المغة اإلسبانية
01

لغة فرنسية (لغة كآداب)

لغة إنجميزية (أدب مقارف)

 المغة األلمانية
01

لغة فرنسية (تعميمية المغة)

حكاس (ـ) لزرؽ خيرة زىرة

مياجر نكر الديف

06

لغة فرنسية

لغة فرنسية (عمكـ النصكص األدبية)

مخناش دمحم

01

05

جامعة عنابة

لغة فرنسية

أقشيش (ـ) بطكش عيني

بف نغركزي فاطمة الزىراء

04

جامعة مستغانـ

لغة فرنسية

لغة فرنسية

 المغة اإلنجميزية
02

لغة فرنسية

جامعة بجاية

جامعة كىراف2
جامعة كىراف2
جامعة الجزائر2

فرع  :العموم القانونية واإلدارية

01

غيتاكي عبد القادر

قانكف عاـ

جامعة أدرار

03

النحكى سميماف

قانكف عاـ

جامعة األغكاط

02

مرسمي عبد الحق

قانكف عاـ

04

بكراس عبد القادر

قانكف عاـ

06

جغمكؿ زغدكد

قانكف عاـ

05
07
08

مبطكش حاج
درياد مميكة

مغني دليمة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

قانكف عاـ
قانكف عاـ
قانكف عاـ

المركز الجامعي تامنغست

جامعة تيارت
جامعة تيارت

جامعة أـ البكاقي

جامعة الجزائر1
جامعة أدرار
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09

ميداكي عبد القادر

10

عباس شافعة

12

دحماني عبد السالـ

11
13

طيبي عيسى

قكحة (ـ)عزكز سكينة

14

عمارة عبد الحميد

16

بيطاـ (ـ)مكساكي أماؿ

15

شنة زكاكي

17

عميرش نذير

19

عمارة فتيحة

18

بكطرفاس دمحم

20

كساؿ العربي

22

طكالبي عصاـ

21

شحماط محمكد

 القانون الخاص
01

يكسفات عمي ىشاـ

03

عيسى لحاؼ

02
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

بكشنافة جماؿ

منصكري المبركؾ

قانكف عاـ
قانكف عاـ

بمعاكي (ـ) بف عبد القادر زىرة
أقصاصي عبد القادر

حساني عمي

بعجي دمحم

حاج بف عمي دمحم

بمعابد سامي

شرفي عبد القادر

بف زيكش مبركؾ

بمقاضي دمحم الطاىر

جامعة الجزائر1

قانكف عاـ

جامعة الجزائر1

قانكف عاـ

جامعة سيدي بمعباس

قانكف عاـ

جامعة باتنة1

قانكف عاـ

جامعة قسنطينة1

قانكف عاـ

جامعة قسنطينة1

قانكف عاـ

جامعة سعيدة

قانكف عاـ

جامعة الجزائر1

قانكف عاـ

جامعة عنابة

قانكف عاـ
قانكف خاص
قانكف خاص

جامعة الجزائر1
جامعة أدرار

جامعة المدية

قانكف خاص
قانكف خاص

المركز الجامعي تامنغست

قانكف خاص

جامعة المدية

مساعدية(ـ) شيعاكي كفاء

شميشـ رشيد

جامعة بجاية

قانكف عاـ

قانكف خاص
قانكف خاص

أمازكز لطيفة

جامعة الجمفة

قانكف عاـ

بركيجل (ـ)عبد هللا قادية

خثير مسعكد

جامعة باتنة1

قانكف عاـ

قانكف خاص

منصكر مجاجي

جامعة أدرار

قانكف خاص
قانكف خاص

قانكف خاص
قانكف خاص2
قانكف خاص
قانكف خاص
قانكف خاص
قانكف خاص
قانكف خاص
قانكف خاص
قانكف خاص

جامعة األغكاط
جامعة معسكر

جامعة الجزائر1
جامعة أدرار

جامعة تيزي كزك
جامعة المدية

جامعة األمير عبد القادر لمعمكـ اإلسالمية قسنطينة

جامعة أدرار

جامعة تيارت

جامعة الجزائر1
جامعة الشمف

جامعة قسنطينة1
جامعة قسنطينة1

جامعة سطيف2
جامعة عنابة

المادة  :2يكمف السيد مدير المكارد البشرية بتنفيػذ ىذا القرار الذي يسػ ػػري مفعكلػ ػػو ابتػػداء مف  21جكيمية ،2019
كالذي سينشر في النشرة الرسمي ػػة لك ازرة التعمي ػػـ العال ػ ػي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  05أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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قــرار رقم  1404مؤرخ في  05أوت  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس
معيد العموم القانونية واإلدارية لدى المركز الجامعي بتيسمسيمت

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو ك سيره ،السيما المادة  33منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  203-08المؤرخ في  6رجب عاـ  1429المكافق 9يكليك سنة  2008كالمتضمفإنشاء مركز جامعي بتسمسيمت ،المتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى القرار رقـ  133المؤرخ في  28مارس  ،2012كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لمعيد العمكـ القانكنيةكاإلدارية لدى المركز الجامعي بتيسمسيمت.

ُيـقـــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  33مف المرسكـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
المكافق  16غشت سنة  ،2005كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس معيد العمكـ القانكنية كاإلدارية لدى المركز الجامعي بتيسمسيمت.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العمكـ القانكنية كاإلدارية لدى المركز الجامعي بتيسمسيمت
طبقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

قائمة أعضاء مجمس معيد العموم القانونية واإلدارية لدى المركز الجامعي بتيسمسيمت
االسم والمقب
 -غربي دمحم

الصفة
مدير المعيد ،رئيسا،

 -باية عبد القادر

رئيس المجمس العممي لممعيد،

 -بكشماخ أسامة

رئيس قسـ العمكـ السياسية،

 -زعيتر دمحم

رئيس قسـ القانكف العاـ،

 -لكحل صميحة

رئيسة قسـ القانكف الخاص،

 -زرقيف عبد القادر

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذكي رتبة أستاذ عف قسـ القانكف العاـ،

 -مشري مرسي

 شعشكع قكيدروزارة التعميم العالي والبحث العممي

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذكي رتبة أستاذ عف قسـ العمكـ السياسية،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذكي رتبة أستاذ عف قسـ القانكف العاـ،
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 مسيكة دمحم الصغير -ربحي أدمحم

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذكي رتبة أستاذ عف قسـ القانكف الخاص،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذكي رتبة أستاذ عف قسـ القانكف الخاص،

 -بكجالؿ فاطمة الزىراء

ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 -مكناسي الجياللي

ممثل منتخب عف الطمبة،

 -بكخرشة مميكة

ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1405مؤرخ في  05أوت  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة
مدرسة الدراسات العميا التجارية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  223-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429المكافق  14يكليك سنة 2008كالمتضمف تحكيل المعيد الكطني لمتجارة الى مدرسة خارج الجامعة.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  330-09المؤرخ في  23شكاؿ عاـ  1430المكافق  12اكتكبر سنة 2009كالمتضمف تغيير تسمية المدرسة الكطنية العميا لمتجارة.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437المكافق  14يكنيك سنة 2016الذي يحدد القانكف األساسي النمكذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منو.
 كبمقتضي القرار رقـ  335المؤرخ في  9أفريل سنة  2018الذي يحدد مقاييس تكزيع الممثميف المنتخبيف عفاألساتذة الباحثيف ضمف مجمس ادارة المدرسة العميا.

ُيـقـــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  24مف المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
المكافق  14يكنيك سنة  ، 2016كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة مدرسة الدراسات العميا التجارية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مدرسة الدراسات العميا التجارية ،طبقا لمجدكؿ الممحق بيذا
القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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 -1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

 -بزينة دمحم

 -اكدينة عمر

قائمة أعضاء مجمس إدارة مدرسة الدراسات العميا التجارية
الصفة
رئيسا

عضك
عضك

ممثمة الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف،

 بكعزة بكبكر الصديق -بدايرية منصف

عضك

 بكديعة زىير عمي شكقى -حجاؿ دمحم

 -2األعضاء المنتخبون
االسم والمقب

 -شنكفي نكرالديف

عضك
عضك

 -قاسمي أماؿ

عضك

ممثل الكزير المكمف بك ازرة التجارة.

عضك

 سعدكدي سكينة -بكشماف عبدالنكر

عضك

 -تميمي حكيـ

عضك

 -شايبي مميكة

ممثل الكزيرة المكمفة بالصناعة كالمناجـ،

عضك

عضك

 -مشميح بكمديف

ممثل السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية كاإلصالح اإلداري،

عضك

 -كرككب عز الديف ابراىيـ

 -شاللي رشيد

ممثل الكزير المكمف بالتربية الكطنية،

الصفة
عضك

 -بف يخمف فايزة

ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي،

ممثل الكزير المكمف بالمالية،

عضك

 -سمسكـ عائشة

القطاع

عضك
عضك

ممثل منتخب عف األساتذة،

الييئة

ممثل منتخب عف األساتذة،

ممثمة منتخبة عف األساتذة المحاضريف قسـ "ا"،
ممثمة منتخبة عف األساتذة المحاضريف قسـ "ا"،

ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف قسـ "ا"،
ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف قسـ "ا"،

ممثل منتخب عف المكظفيف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات،

ممثل منتخب عف المكظفيف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات،

ممثمة منتخبة عف الطمبة،

ممثل منتخب عف الطمبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1406مؤرخ في  05أوت  ،2019يعدل القرار رقم  400المؤرخ في  22أفريل 2019
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بسطيف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 183- 15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436المكافق  11يكليك سنة 2015كالمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة بسطيف ،السيما المادة  4منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437المكافق  14يكنيك سنة 2016الذي يحدد القانكف األساسي النمكذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منو.

 كبمقتضى القرار رقـ  400المؤرخ في  22أفريل  ،2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة الكطنية العميا لألساتذة بسطيف.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ُيـقـــرر
المادة األولى :يعدؿ الجدكؿ الممحق بالقرار رقـ  400المؤرخ في  22أفريل  ،2019كالمذككر أعاله ،كما ىك محدد
بالجدكؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  05أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بسطيف

 -1األعضاء المعينون:

الصفة القطاع

االسم والمقب
 -بف يعيش عبد الكريـ

رئيسا

ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي،

 -بف عمراف مكسى

عضك

ممثل الكزير المكمف بالمالية،

 -صدقة عز الديف

عضك

ممثل الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف،

 -قدقاد سفياف

عضك

ممثل السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية كاإلصالح اإلداري،

 -مرمكشي دمحم

عضك

ممثل الكزير المكمف بالصناعة كالمناجـ.

عضك

 -بزالة عبد العزيز

ممثل الكزير المكمف بالتربية الكطنية،

".......................................والباقي بدون تغيير".....................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1407مؤرخ في  06أوت  ،2019يعدل القـرار رقم  1783المؤرخ في  24ديسمبر 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة باتنة2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا ،المعدؿ كالمتمـ ،السيما المادة  12منو.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العمي كالبحث العممي.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  180-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436المكافق  11يكليك سنة ،2015كالمتضمف إنشاء جامعة باتنة ،2ال سيما المادة  2منو.
 كبمقتضى القرار رقـ  1783المؤرخ في  24ديسمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة باتنة ،2المعدؿ.

ُيـقـــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :يعدؿ الجدكؿ الممحق بالقرار رقـ  1783المؤرخ في  24ديسمبر  ،2016المعدؿ كالمذككر أعاله،
كما ىك محدد بالجدكؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  06أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

قائمة أعضاء مجمس اإلدارة جامعة باتنة2
الصفة

القطاع

 -ميمكدي جماؿ

عضك

ممثل الكزير المكمف بالمالية،

 -إسماعيمي حاج

عضك

ممثل السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية كاإلصالح اإلداري،

 -غزالي عبد العالي

عضك

 -بكسعدة جماؿ الديف

عضك

 -رزقي نكر الديف

عضك

 -بكخريسة إسماعيل

عضك

رئيس

 -قشي الخير

عضك

 -فراحتة ساعد

 -بمقاضي جماؿ

 زرقيف سماعيل -كبكر عمكر

 العايب عياش -ثنية بمقاسـ

عضك
عضك
عضك
عضك
عضك

ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي،
ممثل الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف،

ممثل الكزير المكمف بالتربية الكطنية،

ممثل الكزير المكمف بالعمل كالتشغيل كالضماف االجتماعي،

ممثل الكزير المكمف بالفالحة كالتنمية الريفية كالصيد البحري،
ممثل الكزير المكمف بالصناعة كالمناجـ،

ممثل الكزيرة المكمفة بالثقافة،

ممثل الكزير المكمف بالصحة كالسكاف كاصالح المستشفيات،

ممثل الكزير المكمف بالداخمية كالجماعات المحمية كالتييئة العمرانية،
ممثل الكزير المكمف بالشباب كالرياضة،

ممثل الكالي.

"....................................والباقي بدون تغيير"......................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1408مؤرخ في  06أوت  ،2019يعدل القرار رقم  941المؤرخ في  18جوان 2019
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا ،المعدؿ كالمتمـ ،السيما المادة  12منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  404-11المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011كالمتضمف إنشاء جامعة سطيف  ،2السيما المادة  2منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى القرار رقـ  941المؤرخ في  18جكاف  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةسطيف.2

ُيـقـــرر

المادة األولى :يعػدؿ الجدكؿ الممحق بالقرار رقـ  941المؤرخ في  18جكاف  ،2019كالمذكػكر أعاله ،كما ىك
محدد في الجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  06أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف2

 -1األعضاء المعينون:

الصفة القطاع

اإلسم والمقب
 -بف يعيش عبد الكريـ

رئيس

ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي،

 -عزايزية رابح

عضك

ممثل الكزير المكمف بالمالية،

 -صدقة عز الديف

عضك

ممثل الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف،

 -لفتاحة أحمد

عضك ممثل الكزير المكمف بالعمل كالتشغيل كالضماف االجتماعي،

 -قدقاد سفياف

عضك

 -بزالة عبد العزيز

عضك

ممثل الكزير المكمف بالتربية الكطنية،

ممثل السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية كاإلصالح اإلداري،

عضك ممثل الكزير المكمف بالشؤكف الخارجية،

 -بكبكر ىاشمي

 -جكادي بمقاسـ

عضك

 -تعالبي سمير

عضك ممثل الكزيرة المكمفة بالثقافة،
عضك

 -بغداد زكرياء

ممثل الكزير المكمف بالعدؿ،

ممثل الكالي.

".......................................والباقي بدون تغيير"......................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في اآللية
قــرار رقم  1409مؤرخ في  06أوت ّ ،2019
تخصص "آلية واعالم آلي صناعي" بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  04رجب عاـ  1391المكافق  25غشت سنة  1971كالمتضمف
 كبمقتضى المرسكـ رقـ 219-71ّ
تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس ،المعدؿ كالمتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  20-09المؤرخ في  23محرـ عاـ  1430المكافق  20جانفي سنة 2009المتضمف إنشاء المدرسة الكطنية العميا ممتكنىمىجيا.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغكجية الكطنية لممدارس العميا في العمكـ كالتكنكلكجيا ،المؤرخ في 17جكيمية .2019

ُيـقـــرر
حدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في اآللية تخصص" :آلية كاعالـ آلي صناعي"
المادة األولـى :ي ّ
بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا ،كفقا لممحق ىذا القرار.

كل فيما
المــادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجياّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  06أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
ممحق القرار رقم  1409المؤرخ في  06أوت  ،2019الذي ّ
في االلية تخصص "اآللية واإلعالم ﺍآللي ﺍمصناعي" بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا
انسُت األونً يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص1
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أ ( 1إج)
اٌىزشؤُه رٕبظشَخ
اٌىزشؤُه سلُّخ 1
ٔظشَبد و ِؼبٌجخ اإلؽبسح 1
و ث أ ( 2إج)
ٔظُ اٌزحىُ اٌخطُخ اٌّغزّشح
و ث أ ( 3إج)
اٌىهشو رمٍٕ 1
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و ( 1إج)
اٌجشِجخ اٌىبئُٕخ
ؽجىبد االػالَ االٌٍ
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
و ث إ (1إج)
رشثـ 1
وحذة انتعهُى األفقُت
و ث أ ف(1إج)
أجٍُضَخ ػٍُّخ ورمُٕخ
ارقبي ؽفىٌ و ِىزىة
يجًىع انسذاسٍ 1

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
يحبضزة أعًبل
تطبُقُت
يىجهت

300:00
100:00
100:00
100:00
127:30
127:30
75:00
75:00

4:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30

157:30
82:30
75:00

3:00
1:30
1:30

4:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30

أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

3:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00

8:00
2:40
2:40
2:40
4:30
4:30
1:00
1:00

12
4
4
4
5
5
4
4

4:00
3:00
1:00

22:30
22:30
67:30
33:45
33:45
750:00

10:30

3:00
1:30
1:30
10:30

9:00

َىع انتقُُى
يتىاصم ايتحبٌ

12
4
4
4
5
5
4
4

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

3:30
1:00
2:30

6
3
3

6
3
3

X
X

X
X

1:30
1:30

1
1

1
1

X

X

1:30
0:45
0:45
20 :00

2
1
1
30

2
1
1
30

X
X

X
X
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انسُت األونً يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ 2
انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أ ( 1إج)
وظبئف اٌىزشؤُه
اٌىزشؤُه سلُّخ 2
ٔظشَبد و ِؼبٌجخ اإلؽبسح 2
و ث أ ( 2إج)
اٌزحىُ فٍ األٔظّخ اٌّزمطؼخ
رحًٍُ األٔظّخ ثبعزؼّبي ِزغُشاد اٌحبٌخ
و ث أ ( 3إج)
اٌىهشو رمٍٕ 2
اٌىزشؤُه اٌمذسح
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و ( 1إج)
رجهُضاد
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
و ث إ (1إج)
رشثـ 2
وحذة انتعهُى األفقُت
و ث أ ف(1إج)
أجٍُضَخ ػٍُّخ ورمُٕخ 2
يجًىع انسذاسٍ 2

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
يحبضزة أعًبل
تطبُقُت
يىجهت

أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

225:00
75:00
75:00
75:00
202:30
101:15
101:15
176:30
101:15
75:00

4:30
1:30
1:30
1:30
3:00
1:30
1:30
3:00
1:30
1:30

4:30
1:30
1:30
1:30
3:00
1:30
1:30
2:30
1:30
1:00

2:15
0:45
0:45
0:45
1:30
0:45
0:45
1:30
0:45
0:45

3:45
1:15
1:15
1:15
6:00
3:00
3:00
4:45
3:00
1:45

9
3
3
3
8
4
4
7
4
3

93:45
93:45

1:30
1:30

1:00
1:00

0:45
0:45

22:30
22:30
18:45
18:45
738:45

12:00

1:00
1:00
12:00

6:00

َىع انتقُُى
يتىاصم ايتحبٌ

9
3
3
3
8
4
4
7
4
3

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

3:00
3:00

4
4

4
4

X

X

1:30
1:30

1
1

1
1

X

X

0:15
0:15
19:15

2
1
30

2
1
30

X

X

انسُت انثبَُت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ 1
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أ ( 1إج)
األٔظّخ اٌّزؼذدح اٌّزغُشاد 1
اٌّشالجخ اٌّغزّشح واٌشلُّخ ٌألٔظّخ
ّٔزجخ و رؼشَف االٔظّخ
و ث أ ( 2إج)
ٔظُ اٌحذس ِٕفقٍخ
و ث أ ( 3إج)
اٌحىاعُت و اٌشلبلبد اٌقغُشح
اٌىزشؤُه سلُّخ ِزمذِخ
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و ( 1إج)
اٌّؾغً
اٌشإَخ اٌقٕبػُخ
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
و ث إ (1إج)
رشثـ 3
وحذة انتعهُى األفقُت
و ث أ ف(1إج)
أجٍُضَخ ػٍُّخ ورمُٕخ 3
سَبدح األػّبي واداسح اٌّئعغخ
يجًىع انسذاسٍ 1
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
يحبضزة
تطبُقُت
يىجهت

300:00
100:00
100:00
100:00
100:00
100:00
175:00
75:00
100:00

4:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
3:00
1:30
1:30

95:00
27:30
67:30

3:00
1:30
1:30

4:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30

أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

3:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
2:00
1:00
1:00

8:00
2:40
2:40
2:40
2:40
2:40
5:10
2:30
2:40

12
4
4
4
4
4
7
3
4

1:00
1:00

22 :30
22 :30
55:00
27:30
27:30
747:30

1 :30
1:30
13:30

1:30
1:30
9:00

7:00

َىع انتقُُى
ايتحبٌ
يتىاصم

12
4
4
4
4
4
7
3
4

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

2:20
0:20
2:00

4
1
3

4
1
3

X
X

X
X

1:30
1:30

1
1

1
1

X

X

0:40
0:20
0:20
22:10

2
1
1
30

2
1
1
30

X
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انسُت انثبَُت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ 2
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أ ( 1إج)
األٔظّخ اٌغُش خطُخ 1
األٔظّخ اٌّزؼذدح اٌّزغُشاد 2
و ث أ ( 2إج)
اٌزحىُ فٍ اٌشثىربد
اٌزحىُ فٍ إٌظُ االٌُخ
و ث أ ( 3إج)
ُِىشووٕزشوٌش و DSP
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و ( 1إج)
االؽشاف ػًٍ إٌظُ االٌُخ
روبء افطٕبػٍ
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
و ث إ (1إج)
اٌطبلبد اٌّزجذدح
رشثـ 4
وحذة انتعهُى األفقُت
و ث أ ف(1إج)
اداسح اٌّؾبسَغ
أجٍُضَخ ػٍُّخ ورمُٕخ 4
يجًىع انسذاسٍ 2

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
يحبضزة أعًبل
تطبُقُت
يىجهت

250:00
125:00
125:00
175:00
75:00
100:00
75:00
75:00

3:00
1:30
1:30
3:00
1:30
1:30
1:30
1:30

125:00
50:00
75:00

3:00
1:30
1:30

52:30
30:00
22:30

1:30
1:30

76:15
50:00
26:15
753:45

1:30
1:30
13:30

3:00
1:30
1:30
1:30
1:30

1 :30
1:30
6:00

أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

2:00
1:00
1:00
2:00
1:00
1:00
1:30
1:30

8:40
4:20
4:20
5:10
2:30
2:40
2:00
2:00

10
5
5
7
3
4
3
3

2:00
1:00
1:00

1:00
1:00
8:30

َىع انتقُُى
يتىاصم ايتحبٌ

10
5
5
7
3
4
3
3

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

3:20
0:50
2:30

5
2
3

5
2
3

X
X

X
X

2:00
0:30
1:30

2
1
1

2
1
1

X
X

X
X

1 :05
0: 50
0:15
22:15

3
2
1
30

3
2
1
30

X
X

X
X

انسُت انثبنثت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ1
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أ ( 1إج)
األٔظّخ اٌغُش خطُخ 2
االٌُخ اٌّزمذِخ
االِضً و اٌزحىُ االِضً
و ث أ ( 2إج)
اٌشوثىد اٌّزحشن
و ث أ ( 3إج)
أٔظّخ اٌّشالجخ اٌقٕبػُخ
و ث أ ( 4إج)
أٔظّخ اٌىلذ اٌحمُمٍ
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و ( 1إج)
اٌغُش اٌّنّىْ ٌٍٕظبَ
اداسح االٔزبط
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
و ث إ (1إج)
رشثـ 5
وحذة انتعهُى األفقُت
و ث أ ف(1إج)
أجٍُضَخ ػٍُّخ ورمُٕخ 5
يجًىع انسذاسٍ 1

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
يحبضزة أعًبل
تطبُقُت
يىجهت

325:00
125:00
100:00
100:00
82:30
82:30
67:30
67:30
87:30
87:30

4:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30

105:00
30:00
75:00

3:00
1:30
1:30

أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

3:00
1:30

3:00
1:00
1:00
1:00
1:30
1:30
1:00
1:00
1:30
1:30

11:10
4:20
4:10
2:40
2:30
2:30
2:00
2:00
2:50
2:50

13
5
4
4
4
4
3
3
3
3

1:30

1:00

1:30

1:00

1:30

22 :30
22:30
30:00
30:00
753:45

13:30

1:30
1:30
6:00

8:30

َىع انتقُُى
يتىاصم ايتحبٌ

13
5
4
4
4
4
3
3
3
3

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

1:30
0:30
1:00

5
2
3

5
2
3

X
X

X
X

1:30
1:30

1
1

1
1

X

X

0:30
0:30
22:15

1
1
30

1
1
30

X

X

انسُت انثبنثت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ 2
وحذة انتعهُى و ث
ِؾـشوع ٔهبَخ اٌذساعخ

انحجى انسبعٍ انفصهٍ (  15أسبىع)  -عًم شخصٍ
740عب00

انًعبيم
30

االرصذة
30

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
قــرار رقم  1410مؤرخ في  06أوت ّ ،2019
في اليندسة الميكانيكية تخصص"ىندسة ميكانيكية" بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  04رجب عاـ  1391المكافق  25غشت سنة  1971كالمتضمف
 كبمقتضى المرسكـ رقـ 219-71ّ
تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس ،المعدؿ كالمتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  20-09المؤرخ في  23محرـ عاـ  1430المكافق  20جانفي سنة 2009المتضمف إنشاء المدرسة الكطنية العميا ممتكنىمىجيا.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغكجية الكطنية لممدارس العميا في العمكـ كالتكنكلكجيا ،المؤرخ في 16جكيمية .2019

ُيـقـــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في اليندسة الميكانيكية تخصص":ىندسة
المادة األولـى :ي ّ
ميكانيكية" بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا ،كفقا لممحق ىذا القرار.

كل فيما
المــادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجياّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  06أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
ممحق القرار رقم  1410مؤرخ في  06أوت  2019الذي ّ
في اليندسة الميكانيكية تخصص "ىندسة ميكانيكية" بالمدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا
انسُت األونً يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص1
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أ ( 1إج/إخ)
1ثٕبء ُِىبُٔىٍ I
1سعُ ثّغبػذح اٌحبعىة
ُِ2ىبُٔه اٌّىاد اٌقٍجخ اٌمبثٍخ ٌٍزؾىًُ
و ث أ ( 2إج/إخ)
1رىٍٕىجُب االٔزبط
2اٌطشائكI
3اٌمُبعبد اٌزمٍُذَخ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

انحجى انسبعٍ
انسذاسٍ

يحبضزة

3:00سب
272سب
112عب 1:30عب
0
48عب
1:30عب
112عب
162:4سب 3:00سب
45د
71:20عب
1:30عب
56عب
45د
32عب

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
تطبُقُت
يىجهت
1:30سب
0
0
1:30عب
1:30سب
0
1:30عب
0

4:30سب
3:00عب
1:30عب
0
2:15سب
1:30عب
0
45د

أعًبل
أخزي
8:00سب
2:30عب
1:30عب
4:00عب
3:30سب
2:30عب
30د
30د

َىع انتقُُى
انًعبيم األرصذة يتىاصم ايتحبٌ
19
4
1
4
5
2
2
1

19
4
1
4
5
2
2
1

%50
%50
%30

%50
%50
%70

%50
%30
%50

%50
%70
%50
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و ث أ ( 3إج/إخ)
1ثُٕخ و خقبئـ اٌّىاد
2ثُٕخ و خقبئـ ااٌجىٌُّشاد
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و ( 1إج/إخ)
1رمُٕبد اٌزىافًI
ِ2ؾشوع دساعخ I
3اٌطشق اٌشلُّخ ٌٍّهٕذط
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
و ث إ (1إج/إخ)
ٌ1غبد اجٕجُخ ورمُٕبد اٌزىافًI
وحذة انتعهُى األفقُت
و ث أ ف(1إج/إخ)
اٌزشِىدَٕبُِه اٌزطجُمُخ
يجًىع انسذاسٍ 1

1:30سب
45د
45د

1:30سب
45د
45د

2:15سب
1:30عب
45د

3:00سب
2:00عب
1:00عب

3
2

3
2

%50
%50

%50
%50

130:4سب
80:00عب
50:15عب

248:00سب 1:30سب
0
56:00عب
0
112:00عب
80:00عب 1:30عب

1:30سب
1:30عب
0
0

1:30سب
0
0
1:30عب

11:00سب
2:00عب
7:00عب
2:00عب

8
2
4
2

8
2
4
2

%30
%100
%50

%70
%50

0
0

1:30سب
1:30عب

2:00سب
2:00عب

1
1

1
1

%30

%70

1:30سب
1:30عب
7:30سب

0
0
13:30سب

30د
30د
28:00سب

2
2
30

2
2
30

%30

%70

56:00سب
56:00عب

0
0

56:00سب 1:30سب
56:00عب 1:30عب
924:80سب 10:30سب

انسُت األونً يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ2
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أ ( 1إج/إخ)
1ثٕبء ُِىبُٔىٍ II
رقُُّ ثّغبػذح اٌحبعىة
و ث أ ( 2إج/إخ)
1االٔزبط ػًٍ االٌخ CN
 2اٌطشائكI
و ث أ ( 3إج/إخ)
1ػٍىَ اٌّىاد و اخزُبسهب
2فٕبػخ اٌّىاد اٌغُش ِؼذُٔخ
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و ( 1إج/إخ)
1رمُٕبد اٌزىافًII
و ث و ( 2إج/إخ)
اٌشَنُبد ٌٍّهٕذط
و ث و ( 3إج/إخ)
ِ2ؾشوع دساعخ II
رشثـ رىوُذٌ
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
و ث إ (1إج/إخ)
ٌ1غبد اجٕجُخ ورمُٕبد اٌزىافًII
وحذة انتعهُى األفقُت
و ث أ ف(1إج/إخ)
اٌُِبد
يجًىع انسذاسٍ 2

انحجى انسبعٍ
انسذاسٍ

يحبضزة

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
تطبُقُت
يىجهت

144:00سب
88:00عب
56:00عب
192:00سب
96:00عب
96:00عب
192:00سب
96:00عب
96:00عب

1:30سب
1:30عب
0
3:00سب
1:30عب
1:30عب
48:00سب
1:30عب
1:30عب

0:00سب
0
0
1:30سب
0
1:30عب
48:00سب
1:30عب
1:30عب

3:00سب
1:30عب
1:30عب
3:00سب
3:00عب
0
48:00سب
1:30عب
1:30عب

4:00سب
2:30عب
2:00عب
4:30سب
1:30عب
3:00عب
48:00سب
1:30عب
1:30عب

3
3
6
3
3

40:00سب
40:00عب
64:00سب
64:00عب
48:00سب
48:00عب

0
0
1:30سب
1:30عب
0
0
0

1:30سب
1:30عب
1:30سب
1:30عب
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1:00سب
1:00عب
1:00سب
1:00عب
3:00سب
3:00عب
 3أعبثُغ

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

%100
%100

56:00سب
56:00عب

0
0

0
0

1:30سب
1:30عب

2:00سب
2:00عب

2
2

2
2

%30

%70

48:00سب
48:00عب
784:00سب

1:30سب
1:30عب
10:30سب

0
0
7:30سب

1:30سب
1:30عب
12:00سب

0
0
19:00سب

3
3
30

3
3
30

%50

%50

أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

6
4
2

6
4
2
3
3
6
3
3

َىع انتقُُى
يتىاصم ايتحبٌ

%50
%50

%50
%50

%50
%30

%50
%70

%50
%50

%50
%50

%30

%70

%30

%70

انسُت انثبَُت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ3
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أ ( 1إج/إخ)
رحشَه اٌجُٕبد 1
ٔ2نشَبد اٌزّطو
3رمُظ اٌهُبوً اٌّشوجخ
و ث أ ( 2إج/إخ)
1هشَمخ اٌؼٕبفش اٌّحذدح I
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

انحجى انسبعٍ
انسذاسٍ

يحبضزة

192:00سب
80:00عب
56:00عب
56:00عب
168:00سب
88:00عب

3:00سب
1:30عب
45د
45د
1:30سب
1:30عب

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
تطبُقُت
يىجهت
3:00سب
1:30عب
45د
45د
1:30سب
1:30عب

0
0
0
0
4:30سب
1:30عب

أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

6:00سب
2:00عب
2:00عب
2:00عب
3:00سب
1:00عب

7
3
2
2
3

َىع انتقُُى
يتىاصم ايتحبٌ

7
3
2
2

%30

%70

%30

%70

3

%50

%50
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2رطجُك اٌحغبة اٌهُىٍٍ
و ث أ ( 3إج/إخ)
1اٌّشالجخ غُش اٌّذسح
 2اٌمُبط صالصٍ االثؼبد
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و ( 1إج/إخ)
 1الزقبد و رغُُش اٌّئعغبد
ِ2ؾشوع دساعخ II
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
و ث إ (1إج/إخ)
ثشِجخ االؽُبء
و ث إ (2إج/إخ
ٌغبد اجٕجُخ ورمُٕبد اٌزىافًIII
وحذة انتعهُى األفقُت
و ث أ ف(1إج/إخ)
اٌزضوَذ و اٌزٕظُُ
اٌهُذسوٌُىُخ اٌقٕبػُخ
يجًىع انسذاسٍ 3

80:00عب
168:00سب
82:40عب
82:40عب

0
1:30سب
45د
45د

0
0
0
0

3:00عب
3:00سب
1:30عب
1:30عب

2:00عب
6:00سب
3:00عب
3:00عب

3
6
3
3

3
6
3
3

128:00سب
32:00عب
96:00عب

1:30سب
1:30عب
0

0
0
0

0
0
0

6:30سب
0:30عب
6:00عب

5
1
4

5
1
4

56:00سب
56:00عب
32:00سب
32:00عب

1:30سب
1:30عب
0
0

0
0
0
0

1:30سب
1:30عب
1:30سب
1:30عب

30د
30د
30د
30د

2
2
1
1

2
2
1
1

120:00سب
88:00عب
32:00عب
864:00سب

3:00سب
1:30عب
1:30عب
12:00سب

1:30سب
1:30عب
0
6:00سب

1:30سب
1:30عب
0
12:00سب

1:30سب
1:00عب
30د
24:00سب

3
2
1
30

3
2
1
30

%100
%50
%50

%50
%50

%30

%70
%100

%50

%50

%50

%50

%50
%30

%50
%70

انسُت انثبَُت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ4
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أ ( 1إج/إخ)
أٌغالعً اٌشلُّخ و إٌّزجخ اٌغشَؼخ
ِ2فهىَ GPS
3إٌّىرط اٌشلٍّ PLM/
4رطجُك هٕذعخ اٌزقُُّ I
و ث أ ( 2إج/إخ)
ِ1شحٍخ اٌزحىي و اإلٔزؾبس
2اٌزآوً و اٌحّبَخ
3ػٍُ اٌجٍىساد
4رطجُك هٕذعخ اٌّىادI
و ث أ ( 3إج/إخ)
أرّزخ وعبئً اإلٔزبط
2هشق وادواد االداسح اٌقٕبػُخ
3اٌطشق اٌشَبمُخ ي CFAO
4رطجُك هٕذعخ االٔزبطI
و ث أ (4إج/إخ)
1ػٍُ احزىبن اٌّفبفً
21هشَمخ اٌؼٕبفش اٌّحذدح II
ُِ3ىبُٔه اٌزّضق و اٌزؼت
و ث أ (5إج/إخ)
ٔ1مً اٌحشاسح
2رحىًَ اٌطبلخ واٌّحشوبد
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و ( 1إج/إخ)
رشثـ ارِبجٍ 1
احزشاف I
و ث و ( 2إج/إخ)
1اٌجحىس اٌزؾغٍُُخ
2خطخ اٌخجشح  ،اإلحقبء
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
و ث إ (1إج/إخ)
ٌغبد اجٕجُخ ورمُٕبد اٌزىافً4
وحذة انتعهُى األفقُت
و ث أ ف(1إج/إخ)
ِؼبٌجخ اإلؽبساد
يجًىع انسذاسٍ 4
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
تطبُقُت
يىجهت

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

يحبضزة

280:00سب
72:00عب
72:00عب
72:00عب
64:00عب
280:00سب
72:00عب
72:00عب
72:00عب
64:00عب
280:00سب
72:00عب
72:00عب
72:00عب
64:00عب
264:00سب
96:00عب
96:00عب
72:00عب
72:00سب
36:00عب
36:00عب

2:15سب
45د
45د
45د
0
2:15سب
45د
45د
45د
0
2:15سب
45د
45د
45د
0
2:15سب
45د
45د
45د
3:00سب
1:30عب
1:30عب

2:15سب
45د
45د
45د
0
2:15سب
45د
45د
45د
0
2:15سب
45د
45د
45د
0
2:15سب
45د
45د
45د
1:30سب
45د
45د

264:00سب
240:00عب
24:00عب
48:00سب
24:00عب
24:00عب

1:30سب
1:30عب
3:00سب
1:30عب
1:30عب

0
 6أعبثُغ
0
0
0
0

0
0
0
0

24:00سب
24:00عب

0
0

0
0

1:30سب
1:30عب

0
0

24:00سب
24:00عب
1536:00سب

1:30سب
1:30عب
18:00سب

0
0
10:30سب

0
0
13:30سب

0
0
54:00سب

3:00سب
0
0
0
3:00عب
3:00سب
0
0
3:00عب
3:00سب
0
0
0
3:00عب
3:00سب
1:30عب
1:30عب
0
0
0
0
0

َىع انتقُُى
يتىاصم ايتحبٌ

أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

10:00سب
3:00عب
3:00عب
3:00عب
1:00عب
10:00سب
3:00عب
3:00عب
3:00عب
1:00عب
10:00سب
3:00عب
3:00عب
3:00عب
1:00عب
9:00سب
3:00عب
3:00عب
3:00عب
0
0
0

8
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
3
3
2
2
1
1

8
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
3
3
2
2
1
1

15:00سب
15:00عب
0
0
0
0

6
5
1
3
2
1

6
5
1
3
2
1

%30
%30

2
2

2
2

%30

%70

1
1
30

1
1
30

%30

%70

%30
%30
%30
%100

%70
%70
%70

%30
%30
%30
%100

%70
%70
%70

%30
%30
%30
%100

%70
%70
%70

%50
%50
%30

%50
%50
%70

%30
%30

%70
%70

%100
%100
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انسُت انثبنثت يٍ انطىر انثبٍَ
انسذاسٍ5

وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أ ( 1إج/إخ)
اثؼبد ػٕبفش اٌِخ
هشق االثزىبس
 3أدواد سَبمُخ ًٌCAO
ِّ 4بسعخ هٕذعخ اٌزقُُّII
و ث أ ( 2إج/إخ)
 1اٌّؼبٌجخ اٌحشاسَخ واٌىُُّبئُخ
اٌحشاسَخ ٌٍغجبئه اٌخبفخ
 2هٕذعخ اٌٍحبَ
ِ 3ؼبٌجخ االعطح
 4رطجُمبد هٕذعخ اٌّىادII
و ث أ ( 3إج/إخ)
ّٔ 1زجخ وِحبوبح ٔظُ االٔزبط
 2اٌشوثىربد اٌقٕبػُخ
ِ 3ىٕٕخ اٌّىاد
 4رطجُك هٕذعخ اإلٔزبط
و ث أ (4إج/إخ)
 1اٌزحًٍُ اإلهزضاصٌ و اٌقىرٍ
و ث أ (5إج/إخ)
 1رقُٕغ اٌّىاد اٌّجزىشح
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و ( 1إج/إخ)
ِؾشوع 3
احزشاف II
و ث و ( 2إج/إخ)
لبٔىْ و اداسح اٌؾشوبد
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
و ث إ (1إج/إخ)
ٌغبد اجٕجُخ ورمُٕبد اٌزىافً5
وحذة انتعهُى األفقُت
و ث أ ف(1إج/إخ)
اداسح اٌجىدح
اٌقُبٔخ اٌقٕبػُخ
يجًىع انسذاسٍ 5

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
تطبُقُت
يىجهت

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

يحبضزة

280:00سب
72:00عب
72:00عب
72:00عب
64:00عب
280:00سب

2:15سب
45د
45د
45د
0
2:15سب

2:15سب
45د
45د
45د
0
2:15سب

أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

3:00سب
0
0
0
3:00عب
3:00سب

10:00سب
3:00عب
3:00عب
3:00عب
1:00عب
10:00سب

12
3
3
3
3
12

َىع انتقُُى
يتىاصم ايتحبٌ

12
3
3
3
3
12

%30
%30
%30
%100

%70
%70
%70

45د

45د

0

3:00عب

3

3

%30

%70

72:00عب
72:00عب
64:00عب
280:00سب
72:00عب
72:00عب
72:00عب
64:00عب
96:00سب
96:00عب
72:00سب
72:00عب

45د
45د
0
2:15سب
45د
45د
45د
0
45د
45د
1:30سب
1:30عب

45د
45د
0
2:15سب
45د
45د
45د
0
45د
45د
0
0

0
0
3:00عب
3:00سب
0
0
0
3:00عب
1:30سب
1:30عب
1:00سب
1:00عب

3:00عب
3:00عب
1:00عب
10:00سب
3:00عب
3:00عب
3:00عب
1:00عب
3:00سب
3:00عب
2:00سب
2:00عب

3
3
3
12
3
3
3
3
4
4
2
2

3
3
3
12
3
3
3
3
4
4
2
2

%30
%30
%100

%70
%70

%30
%30
%30
%100

%70
%70
%70

%50

%50

%50

%50

48:00سب
48:00عب
0
24:00سب

0
0
0
1:30سب
1:30عب

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3:00سب
3:00عب
0
0

6
5
1
2
2

72:00عب

24:00سب

48:00سب
24:00عب
24:00عب
1152

6
5
1
2
2

%30

%70

0
0

0
0

1:30سب
1:30عب

0
0

2
2

2
2

%30

%70

3:00سب
1:30عب
1:30عب
13:30سب

0
0
0
07:30سب

0
0
0
13:00سب

0
0
0
38:00سب

1
1
1
30

1
1
1
30

%100
%100

%30
%30

%70
%70

انسُت انثبنثت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ6
وحذة انتعهُى

انحجى انسبعٍ
انسذاسٍ

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
30:00سب

انًعبيم

األرصذة

30

30

وحذاث انتعهُى األسبسُت

َىع انتقُُى
يتىاصم ايتحبٌ
100%

و ث أ ( 1إج/إخ)
رشثـ ٔهبَخ اٌشاعخ فٍ اٌّئعغبد
يجًىع انسذاسٍ 6

0
480h
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
قــرار رقم  1411مؤرخ في  06أوت ّ ،2019
في اليندسة الصناعية تخصص"ىندسة صناعية" بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  04رجب عاـ  1391المكافق  25غشت سنة  1971كالمتضمف
 كبمقتضى المرسكـ رقـ 219-71ّ
تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس ،المعدؿ كالمتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  20-09المؤرخ في  23محرـ عاـ  1430المكافق  20جانفي سنة 2009المتضمف إنشاء المدرسة الكطنية العميا ممتكنىمىجيا.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغكجية الكطنية لممدارس العميا في العمكـ كالتكنكلكجيا ،المؤرخ في 16جكيمية .2019

ُيـقـــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في اليندسة الصناعية تخصص" :ىندسة
المادة األولـى :ي ّ
صناعية" بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا ،كفقا لممحق ىذا القرار.

كل فيما
المــادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجياّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  06أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
ممحق القرار رقم  1411المؤرخ في  06أوت  2019الذي ّ
في اليندسة الصناعية تخصص "اليندسة الصناعية" باممذزسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا
انسُت األونً يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص1

وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
وثا111
عٍغٍخ اٌزىسَذ
ٔظبَ اٌزقُٕغ
رغُُش ورٕظُُ اٌقُبٔخ
رغُُش ٔظُ اٌّؼٍىِبد اٌقٕبػُخ
وثا211
األدواد اٌشَبمُخ ٌٍّٕزجخ
اإلحقبء اٌشَبمٍ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ
252عب

217سب

يحبضزة
6عب
 1.5عب
 1.5عب
 1.5عب
 1.5عب
6سب
 3عب
 3عب

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
تطبُقُت
يىجهت
3عب00د

1عب30د

 1.5عب

 1.5عب

 1.5عب
3عب00د
 1.5عب
 1.5عب

0عب

أعًبل
أخزي
7عب30د
 2عب
 1.5عب
 2عب
 2عب
6سب30د
 4عب
 2.5عب

انًعبيم

4
3
3
3
4
4

األرصذة

2
4
2
3
5
4

َىع انتقُُى
يتىاصم ايتحبٌ

%50
%50
%50
%50
%50
%50
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وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وثو111
االػالَ االٌٍ ٌٍّهٕذط
اٌُِخ
اٌىزشؤُه سلُّخ
وحذة انتعهُى األفقُت
وثأ111
اإلٔجٍُضَخ اٌزمُٕخ واالرقبالد 1
رمُٕبد اإلرقبي 1
يجًىع انسذاسٍ 1

189عب

4عب30د
 1.5عب
 1.5عب
 1.5عب

70عب

0عب

728سب

16سب30د

3عب00د
 1.5عب
 1.5عب
3عب00د
 1.5عب
 1.5عب
12سب

4عب30د
 1.5عب
 1.5عب
 1.5عب

6سب

1عب30د
 0.5عب
 0.5عب
 0.5عب

3
2
2

2
3
3

%50
%50
%50

%50
%50
%50

2عب00د
 45عب
 30عب
17سب30د

1
1
30

2
1
30

%50
%50

%50
%50

انسُت األونً يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص2
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
وثا121
أدواد اٌزحغُٓ
اٌؼٍُّبد اٌؼؾىائُخ
احقبئُبد ِزمذِخ
وثا122
اٌؾجىبد اٌقٕبػُخ اٌّحٍُخ
األرّزخ اٌقٕبػُخ
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وثو121
ػٍُّبد اٌزقُٕغ اٌُّىبُٔىُخ
رغىَك
اٌجشِجخ اٌؾُئُخ
وحذة انتعهُى األفقُت
وثأ121
اإلٔجٍُضَخ اٌزمُٕخ واالرقبالد 2
رمُٕبد اإلرقبي 2
يجًىع انسذاسٍ2

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

يحبضزة

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
تطبُقُت
يىجهت

 343عب

7عب30د
 1.5عب
 3عب
 3عب
3عب00د
 1.5عب
 1.5عب

189عب

4عب30د
 1.5عب
 1.5عب
 1.5عب

0عب

70عب

0عب

721سب

15سب

3عب00د
 1.5عب
 1.5عب
9سب

119عب

4عب30د
 1.5عب
 1.5عب
 1.5عب
1عب30د
 1.5عب

1عب30د
 1.5عب

أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

َىع انتقُُى
يتىاصم ايتحبٌ

11عب00د
 3عب
 4عب
 4عب
1عب00د
 0.5عب
 0.5عب

4
4
4

4
5
5

%50
%50
%50

%50
%50
%50

3
3

2
3

%50
%50

%50
%50

4عب30د
 1.5عب

4عب30د
 0.5عب
 1.5عب
 2.5عب

2
2
3

2
2
4

%50
%50
%50

%50
%50
%50

0عب

2عب00د
 1.5عب
 0.5عب
18سب30د

1
1
27

2
1
30

%50
%50

%50
%50

3عب00د
 1.5عب
 1.5عب

 3عب

9سب

انسُت انثبَُت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص1
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث ا 121
رغُُش اإلِذاد واٌّخضوْ
اٌؾجىبد اٌٍىجغزُخ واٌزىصَغ
عالِخ اٌزؾغًُ
و ث ا 122
ّٔزجخ اٌؼٍُّبد اٌقٕبػُخ
ٔظبَ اإلٔزبط اٌّزىبًِ
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و 121
االلزقبد اٌجضئٍ
أثحبس اٌغىق
ِمذِخ ٌٕظُ اٌّؼٍىِبد اٌجغشافُخ
وسػ اٌؼًّ 1
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أ 121
اإلٔجٍُضَخ اٌزمُٕخ واالرقبالد 3
رمُٕبد اإلرقبي 3
يجًىع انسذاسٍ 1
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

يحبضزة

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
تطبُقُت
يىجهت

287عب

6عب
 1.5عب
 1.5عب
 3عب
3عب
 1.5عب
 1.5عب

4عب30د
 1.5عب
 1.5عب
 1.5عب
1عب30د
 1.5عب

182عب

3عب
 1.5عب
 1.5عب

0عب

70عب

0عب

679سب

12سب

3عب
 1.5عب
 1.5عب
9سب

140عب

0عب45د

أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

َىع انتقُُى
يتىاصم ايتحبٌ

9عب15د
 3عب
 3عب
 3.25عب
4عب
 2عب
 2عب

4
4
4

4
4
5

%50
%50
%50

%50
%50
%50

3
3

3
3

%50
%50

%50
%50

2عب30د

7عب30د
 2عب
 2عب
 1.5عب
 2عب

2
2
2
3

2
2
2
2

%50
%50
%50
%50

%50
%50
%50
%50

0عب

 2عب
 1.5عب
 0.5عب
22سب45د

1
1
29

 0.75عب
1عب30د
 1.5عب

 1.5عب
 1عب

4سب45د

2
1
30

%50
%50
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انسُت انثبَُت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص2
انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث ا 221
اداسح ورحغُٓ رذفك اإلٔزبط
هٕذعخ اٌجىدح
ِّبسعخ اٌقُبٔخ اٌقٕبػُخ
و ث ا 222
أعبٌُت وأدواد ادِبط اٌهٕذعخ
ِحبوبح ٔظُ اإلٔزبط
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و 221
ِحبعجخ رحٍٍُُخ
اٌزُّٕخ اٌّغزذاِخ و اٌّغئوٌُخ
االجزّبػُخ ٌٍؾشوبد
وسػ اٌؼًّ 2
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أ 221
اإلٔجٍُضَخ اٌزمُٕخ واالرقبالد 4
رمُٕبد اإلرقبي 4
يجًىع انسذاسٍ2

يحبضزة

308h00

6عب
 1.5عب
 3عب
 1.5عب
3عب
 1.5عب
 1.5عب

168عب

3عب
 1.5عب

154عب

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
تطبُقُت
يىجهت
4عب30د
 1.5عب
 1.5عب
 1.5عب
1عب30د
 1.5عب
0عب

1عب30د
 1.5عب

3عب

10عب
 4عب
 4عب
 2عب
3عب30د
 2عب
 1.5عب

4
4
4

5
5
3

%50
%50
%50

%50
%50
%50

4
3

3
4

%50
%50

%50
%50

6عب
 2عب

2

2

%50

%50

 2عب

2

2

%50

%50

 3عب

 2عب

3

3

%50

%50

0عب

2عب
 1.5عب
 0.5عب
21سب30د

1
1
29

2
1
30

%50
%50

%50
%50

3عب
 1.5عب
 1.5عب

 1.5عب

70عب

0عب

700سب

12سب

3عب
 1.5عب
 1.5عب
9سب

أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

َىع انتقُُى
يتىاصم ايتحبٌ

7سب30د

انسُت انثبنثت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص1
انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث ا 311
اداسح اٌّؾبسَغ
ٔظشَخ اٌمُىد  ،رقُٕغ سؽُك  ،حُىد عذاعٍ
و ث ا 312
اداسح اٌقُبٔخ ثّغبػذح اٌىّجُىرش
ّٔزجخ اٌؾشوبد
ِؾشوع رىبٍٍِ
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و 311
روبء الزقبدٌ
اٌحك فٍ عٍغٍخ اٌزىسَذ
وسػ اٌؼًّ 3
لبػذح ثُبٔبد ِزمذِخ
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أ 311
رمُٕبد اإلرقبي 5
وحـذاث انتعهُـى االستكشبفُت
و ث إ 311
اٌٍّىُخ اٌفىشَخ واٌّؼبَُش
يجًىع انسذاسٍ 1

يحبضزة

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
تطبُقُت
يىجهت

9سب30
 5.5عب
 4عب
6سب15د
 0.5عب
 1.5عب
 4.25عب

238سب

6سب
 3عب
 3عب
3سب45د
 1.5عب
 1.5عب
 0.75عب

4
4

6
4

%50
%50

%50
%50

4
3
3

3
2
3

%50
%50
%50

%50
%50
%50

6سب
 2عب
 1.5عب
 0.5عب
 2عب

2
2
3
3

2
2
2
3

%50
%50
%50
%50

%50
%50
%50
%50

210سب

4سب30د
 1.5عب
 1.5عب

1سب30د

 1.5عب

 1.5عب

28سب

0سب

1سب30
 1.5عب

0سب

0سب30د
 0.5عب

1

1

%50

%50

42سب

0سب

700سب

14سب15د

1سب30د
 1.5عب
4سب30د

0سب

1سب30د
 1.5عب
23سب45د

2
31

2
30

%50

%50

182سب

0سب

1سب30
 1.5عب

0سب

3سب
 3عب

3سب

أعًبل
أخزي

انًعبيم

َىع انتقُُى
األرصذة يتىاصم ايتحبٌ

 3عب

7سب30د

انسُت انثبنثت يٍ انطىر انثبٍَ:
2انسذاسٍ ص
انتزبص فٍ شزكت أو يخبز أبحبث يتىج بًذكزة و أطزوحت.
يذكزة َهبَت انذراست
تزبص َهبَت انذراست
يجًىع انسذاسٍ 2

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ
450
300
750

انًعبيم
20
10
30

األرصذة
18
12
30

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
قــرار رقم  1412مؤرخ في  06أوت ّ ،2019
في اليندسة الصناعية تخصص"إدارة وىندسة الصيانة الصناعية" بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  04رجب عاـ  1391المكافق  25غشت سنة  1971كالمتضمف
 كبمقتضى المرسكـ رقـ 219-71ّ
تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس ،المعدؿ كالمتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111 -19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  20-09المؤرخ في  23محرـ عاـ  1430المكافق  20جانفي سنة 2009المتضمف إنشاء المدرسة الكطنية العميا ممتكنىمىجيا.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغكجية الكطنية لممدارس العميا في العمكـ كالتكنكلكجيا ،المؤرخ في 16جكيمية .2019

ُيـقـــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في اليندسة الصناعية تخصص" :إدارة كىندسة
المادة األولـى :ي ّ
الصيانة الصناعية" بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا ،كفقا لممحق ىذا القرار.

كل فيما
المــادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجياّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  06أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
ممحق القرار رقم  1412المؤرخ في  06أوت  2019الذي ّ
في اليندسة الصناعية تخصص "إدارة وىندسة الصيانة الصناعية" باممذزسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا
انسُت األونً يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص1
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
وثا111
رغُُش ورٕظُُ اٌقُبٔخ
عٍغٍخ اٌٍىجغزُخ
وثا211
اإلحقبء اٌشَبمٍ
أدواد سَبمُخ ٌٍّٕزجخ
وثا311
اٌُِخ
اٌىزشؤُه سلُّخ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ
112عب
189عب
140عب

يحبضزة
3عب
1سب30د
1سب30د
6عب
3سب
3سب
3عب
1سب30د
1سب30د

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
تطبُقُت
يىجهت

3عب
1سب30د
1سب30د
3عب
1سب30د
1سب30د

3عب
1سب30د
1سب30د

َىع انتقُُى
أعًبل
أخزي
5عب
3سب30د
1سب30د
4عب30د
2سب30د
2سب
1عب
0سب30د
0سب30د

انًعبيم

األرصذة

يتىاصم

ايتحبٌ

5
3

3
2

%50
%50

%50
%50

4
4

4
4

%50
%50

%50
%50

3
3

3
3

%50
%50

%50
%50
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وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وثو111
رغُُشٔظُ اٌّؼٍىِبد اٌقٕبػُخ
اػالَ آٌٍ ٌٍّهٕذط
ػٕبفش اٌزقُُّ اٌُّىبُٔىٍ
وحذة انتعهُى األفقُت
وثأ111
اإلٔجٍُضَخ اٌزمُٕخ واالرقبالد 1
رمُٕبد اإلرقبي 1
يجًىع انسذاسٍ 1

189عب

4عب30د
1سب30د
1سب30د
1سب30د

70عب
700عب

16سب30

3عب
1سب30د
1سب30د
3عب
1سب30د
1سب30د
12سب

4عب30د
1سب30د
1سب30د
1سب30د

7سب30د

1عب30د
0سب30د
0سب30د
0سب30د

3
3
3

3
2
3

%50
%50
%50

%50
%50
%50

2عب
1سب30د
0سب30د
14سب

1
1
30

2
1
30

%50
%50

%50
%50

انسُت األونً يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص2
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
وثا121
اٌؼٍُّبد اٌؼؾىائُخ
ٔظبَ اٌزقُٕغ
وثا122
األرّزخ اٌقٕبػُخ
اٌؾجىبد اٌقٕبػُخ اٌّحٍُخ
أجهضح االعزؾؼبس واألدواد
و ث ا 1 23
إٌظُ اٌهُذسوٌُىُخ واٌزهىَخ
رىٕىٌىجُب اٌزحىُ فٍ اٌّىاد
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وثو121
اٌىزشورمُٕبد
ػٍُّبد اٌزقُٕغ اٌُّىبُٔىُخ
وحذة انتعهُى األفقُت
وثأ121
اإلٔجٍُضَخ اٌزمُٕخ واالرقبالد2
وحـذاث انتعهُـى االستكشبفُت
وثا122
رغىَك
يجًىع انسذاسٍ2

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ
164عب30د
231عب

98عب

140عب

يحبضزة
4عب30
3عب
1عب30د
4عب30د
1سب30د
1سب30د
1سب30د
3عب
1سب30د
1سب30د
3عب
1سب30د
1سب30د

28عب
42عب
703عب30د

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
تطبُقُت
يىجهت
3عب
1عب30د
1عب30د
3عب
1سب30د
1سب30د
1عب30د

1عب30د
1عب30د
4عب
1سب30د
1سب30د
1h
1عب30د
1سب30د

1سب30د
0h45
0h45

2عب30د
1سب
1سب30د

1عب30د
1سب30د
1عب30د
1سب30د
16سب30

9سب45د

9سب30د

أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

َىع انتقُُى
يتىاصم ايتحبٌ

2عب45د
2سب
0سب45د
5عب
2سب
2سب
1سب
1عب
0سب30د
0سب30د

4
3

4
3

%50
%50

%50
%50

4
3
3

4
3
3

%50
%50
%50

%50
%50
%50

3
3

2
2

%50
%50

%50
%50

3عب45
1h45
2سب

3
2

3
3

%50
%50

%50
%50

0عب30د
0سب30د

1

1

%50

%50

1عب30د
1سب30د
14سب30د

1
30

2
30

%50

%50

انسُت انثبَُت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص1
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث ا 211
عالِخ اٌزؾغًُ
رغُُش اإلِذاد واٌّخضوْ
و ث ا 212
ٔظبَ اإلٔزبط اٌّزىبًِ
ُِىبُٔه األوعبه اٌّغزّشح
و ث ا 213
رذهىس اٌّىاد
إٌظُ اٌحشاسَخ
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و 211
ّٔزجخ اٌؼٍُّبد اٌقٕبػُخ
اٌىزشؤُه اٌمىي
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أ 211
اإلٔجٍُضَخ اٌزمُٕخ واالرقبالد
رمُٕبد اإلرقبي2
يجًىع انسذاسٍ 1
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

يحبضزة

206عب30

4عب30د
3سب
1سب30د
3عب
1سب30د
1سب30د
3عب
1سب30د
1سب30د

140عب

3عب
1سب30د
1سب30د

140عب
140عب

77عب
703عب30د

13سب30د

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
تطبُقُت
يىجهت
3عب
1سب30د
1سب30د
1عب30د
1سب30د
1عب30د
1سب30د

0عب45د
0عب45د
1عب30د
1سب30د
1عب30د
1سب30د
1عب

2عب15د
1سب30د
0سب45د

1عب

3عب
1سب30د
1سب30د
11سب15

4سب45د

أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

َىع انتقُُى
يتىاصم ايتحبٌ

6عب30
3سب
3سب30د
4عب
2سب
2سب
4عب
2سب
2سب

3
3

3
3

%50
%50

%50
%50

3عب45
2سب
1سب45د

4
3

3
3

%50
%50

%50
%50

2عب30د
0سب30د
2سب
20سب45د

1
1
30

1
2
30

%50
%50

%50
%50

5
3

5
4

%50
%50

%50
%50

4
3

3
3

%50
%50

%50
%50
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انسُت انثبَُت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص2
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث ا 221
ِّبسعخ اٌقُبٔخ اٌقٕبػُخ
و ث ا 222
ُِىبُٔه اٌزّضق و اٌزٍف
ٔظشَبد اإلهزضاصاد
و ث ا 223
هشق و أدواد اٌهٕذعخ اٌّزىبٍِخ
ِؼبٌجخ اإلؽبساد
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و 221
أؾبء ثّغبػذ اٌحبعىة
اٌّؼذاد وإٌّؾآد اٌىهشثبئُخ اٌقٕبػُخ
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أ 221
اإلٔجٍُضَخ اٌزمُٕخ واالرقبالد
وحـذاث انتعهُـى االستكشبفُت
و ث أ 221
اٌزُّٕخ اٌغزذاِخ و اٌّغئوٌُخ اإلجزّبػُخ
يجًىع انسذاسٍ2

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ
119h
182عب

182عب

140h

يحبضزة
1عب30د
1عب30د
3عب
1عب30د
1عب30د
4عب30د
1عب30د
3سب
1عب30د
1سب30د

0عب45د

700سب

4عب30د
3سب
1سب30د

1عب30د
1سب30د
1عب30د
1سب30د
12سب

أعًبل
أخزي

3عب
3سب
3عب
1عب30د
1عب30د
1عب30د 3عب
1عب30د
1عب30د 1عب30د
0عب45د

28h
49عب

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
تطبُقُت
يىجهت

9سب45د

7سب30

َىع انتقُُى
انًعبيم األرصذة يتىاصم ايتحبٌ

4عب
4سب
7عب
2سب
5سب
4عب
2سب
2سب

6

5

%50

%50

4
4

3
5

%50
%50

%50
%50

4
4

3
5

%50
%50

%50
%50

3عب15
2سب
1سب15د

3
3

3
3

%50
%50

%50
%50

0عب30د
0سب30د

1

1

%50

%50

2عب
2سب
20سب45د

1
30

2
30

%50

%50

انسُت انثبنثت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص1
وحذة انتعهُى

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث ا 311
اداسح اٌقُبٔخ ثّغبػذح اٌحبعىة اٌّزمذِخ

112عب

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
يحبضزة
تطبُقُت
يىجهت
1عب30د
1سب30د

أعًبل
أخزي

3عب
3سب

3عب30د
3سب30د

1عب30د

انًعبيم

6

األرصذة

5

َىع انتقُُى
يتىاصم ايتحبٌ

%50

%50

GMAO

و ث ا 312
هٕذعخ اٌجىدح
ػٍُ اٌمُبعبد
و ث ا 313
اٌشفذ ثبالهزضاصاد
اٌّشالجخ غُش اٌّذِشح
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و 311
اداسح اٌّؾبسَغ
ِؾشوع ادِبجٍ
وحـذاث انتعهُـى االستكشبفُت
و ث إ 311
اٌٍّىُخ اٌفىشَخ واٌّؼبَُش
اإلٔجٍُضَخ اٌزمُٕخ واالرقبالد
يجًىع انسذاسٍ 1

161عب

4عب30د
3سب
1سب30د
4عب30د
1سب30د
3سب

168عب

4عب30د
3سب
1سب30د

70عب

1عب30د
1سب30د

700عب

16سب30

189عب

1عب30د
1سب30د
1عب30د
1سب30د

1سب30د
1عب45د
0عب45د
1سب

1عب30د
1سب30د
4سب30د

6سب15

4عب
2سب
2سب
5عب45
4سب15
1سب30د

4
4

4
3

%50
%50

%50
%50

4
4

4
4

%50
%50

%50
%50

7عب30
2سب
5سب30

4
4

3
4

%50
%50

%50
%50

2عب
0سب30د
1سب30د
22سب45

1
1
30

1
2
30

%50
%50

%50
%50

انسُت انثبنثت يٍ انطىر انثبٍَ:
2انسذاسٍ ص
انتزبص فٍ شزكت أو يخبز أبحبث يتىج بًذكزة و أطزوحت.
يذكزة َهبَت انذراست
تزبص َهبَت انذراست
يجًىع انسذاسٍ 2

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ
500
240
740

انًعبيم
21
10
31

األرصذة
20
10
30

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ
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يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
قــرار رقم  1413مؤرخ في  06أوت ّ ،2019
في االلكتروميكانيك تخصص"ميكاترونيك" بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  04رجب عاـ  1391المكافق  25غشت سنة  1971كالمتضمف
 كبمقتضى المرسكـ رقـ 219-71ّ
تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس ،المعدؿ كالمتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  20-09المؤرخ في  23محرـ عاـ  1430المكافق  20جانفي سنة 2009المتضمف إنشاء المدرسة الكطنية العميا ممتكنىمىجيا.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغكجية الكطنية لممدارس العميا في العمكـ كالتكنكلكجيا ،المؤرخ في 16جكيمية .2019

ُيـقـــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في االلكتركميكانيؾ تخصص" :ميكاتركنيؾ"
المادة األولـى :ي ّ
بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا ،كفقا لممحق ىذا القرار.

كل فيما
المــادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجياّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  06أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
ممحق القرار رقم  1413المؤرخ في  06أوت  2019الذي ّ
في االلكتروميكانيك تخصص "الميكاترونيك" بالمدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا
انسُت األونً يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص1
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
وثا111
اٌُِخ
اٌىزشؤُه سلُّخ
وثا211
عٍغٍخ اٌزىسَذ
اداسح ٔظُ اٌّؼٍىِبد اٌقٕبػُخ
وثا311
اٌزىٕىٌىجُب واٌزحىُ فٍ اٌّىاد
اٌزقُُّ اٌُّىبُٔىٍ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ
182سب
140سب
161عب

يحبضزة
 3سب
1.5
1.5
 3سب
1.5
1.5
 3سب
1.5
1.5

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
تطبُقُت
يىجهت
 3سب
1.5
1.5
 3سب
1.5
1.5
 3سب
1.5
1.5

 3سب
1.5
1.5

 1.5سب
1.5

أعًبل
أخزي
 4سب
2
2
 4سب
2
2
 4سب
2
2

َىع انتقُُى
انًعبيم األرصذة يتىاصم ايتحبٌ
8
4
4
6
3
3
7
3
4

8
4
4
6
3
3
7
3
4

%50
%50

%50
%50

%50
%50

%50
%50

%50
%50

%50
%50
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وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وثو111
األٔظّخ اٌحشاسَخ
االػالَ االٌٍ ٌٍّهٕذط
وحذاث انتعهُى األفقُت
وثأ111
اإلٔجٍُضَخ اٌزمُٕخ واالرقبالد
وحـذاث انتعهُـى االستكشبفُت
وثإ111
رٕظُُ واداسح اٌقُبٔخ
يجًىع انسذاسٍ 1

140سب

 3سب
1.5
1.5

49سب
28سب
700سب

 3سب
1.5
1.5

%50
%50

%50
%50

 2سب
2

2
2

2
2

%50

%50

 0.5سب
0.5
 18.5سب

1
1
30

1
1
30

%50

%50

 1.5سب
1.5
 1.5سب
1.5
 13.5سب

 10.5سب

 7.5سب

 4سب
2
2

6
3
3

6
3
3

انسُت األونً يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص2
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث ا 121
أجهضح االعزؾؼبس واألجهضح
ػٍُّبد اٌزقُٕغ اٌُّىبُٔىُخ
و ث ا 122
االٌىزشورمُٕخ
أرّزخ
و ث ا 123
ٔظشَخ اٌُِبد واِالد
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و 121
األٔظّخ اٌهُذسوٌُىُخ واٌهىائُخ
اٌجشِجخ اٌؾُئُخ
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أ 121
رمُٕبد االرقبي اٌّىزىثخ
اإلٔجٍُضَخ اٌزمُٕخ واالرقبالد
وحـذاث انتعهُـى االستكشبفُت
و ث إ 121
رذهىس اٌّىاد
يجًىع انسذاسٍ 2

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ
 154سب
 210سب
 84سب
 140سب

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
يحبضزة
تطبُقُت
يىجهت
 3سب
1.5
1.5
 3سب
1.5
1.5
 1.5سب
1.5
 3سب
1.5
1.5

 56سب

 21سب
665سب

 3سب
1.5
1.5
 3سب
1.5
1.5
 1.5سب
1.5

أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

 3سب
1.5
1.5
 3سب
1.5
1.5

 5سب
2.5
2.5
 6سب
3
3
 3سب
3

8
4
4
9
4
5
4
4

 3سب
1.5
1.5
 3سب
1.5
1.5

 1.5سب
1.5
 10.5سب

 10.5سب

 7.5سب

َىع انتقُُى
يتىاصم ايتحبٌ

8
4
4
9
4
5
4
4

%50
%50

%50
%50

%50
%50

%50
%50

%50

%50

 4سب
2
2

6
3
3

6
3
3

%50
%50

%50
%50

 1سب
0.5
0.5

2
1
1

2
1
1

%50
%50

%50
%50

1
1
30

1
1
30

%50

%50

 19سب

انسُت انثبَُت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص1
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث ا 121
أٔظّخ اٌزقُٕغ
اٌؾجىبد اٌقٕبػُخ اٌّحٍُخ
و ث ا 122
االٌىزشؤُبد اٌطبلخ
إٌّزجخ واٌّحبوبح ٌألٔظّخ إٌّفقٍخ
و ث ا 123
اداسح اٌّؾبسَغ
اٌّمبَُظ واٌجىدح
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و 121
ّٔزجخ اٌؼٍُّبد اٌقٕبػُخ
ِؾشوع ِ -شحٍخ اٌزقُُّ
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أ 121
رمُٕبد االرقبي اٌّىزىثخ
اإلٔجٍُضَخ اٌزمُٕخ واالرقبالد
وحـذاث انتعهُـى االستكشبفُت
و ث إ 121
االرقبالد
يجًىع انسذاسٍ 1
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ
 189سب
 203سب
 140عب

105سب

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
يحبضزة أعًبل
تطبُقُت
يىجهت
 3سب
1.5
1.5
 3سب
1.5
1.5
 3سب
1.5
1.5

714سب

 3سب
1.5
1.5
 3سب
1.5
1.5

 1.5سب
1.5

 56سب

 21سب

 1.5سب
1.5

 3سب
1.5
1.5
 1.5سب
1.5

 3سب
1.5
1.5
 1.5سب
1.5
 12سب

13.5سب

 4.5سب

أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

 6سب
3
3
 4سب
2
2
 4سب
2
2

8
4
4
7
4
3
6
3
3

َىع انتقُُى
يتىاصم ايتحبٌ

8
4
4
7
4
3
6
3
3

%50
%50

%50
%50

%50
%50

%50
%50

%50
%50

%50
%50

 6سب
2
4

6
3
3

6
3
3

%50
%50

%50
%50

 1سب
0.5
0.5

2
1
1

2
1
1

%50
%50

%50
%50

1
1
30

1
1
30

%50

%50

 21سب
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انسُت انثبَُت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص2
انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث ا 221
هٕذعخ اٌشوثىد وإٌّزجخ
أٔظّخ اإلؽشاف
و ث ا 222
دوائش ِٕطمُخ لبثٍخ ٌٍجشِجخ
و ث ا 223
اٌهٕذعخ اٌؼىغُخ وإٌّبرط األوٌُخ اٌغشَؼخ
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و 221
أعبٌُت وأدواد ادِبط اٌهٕذعخ
ِؾشوع ِ -شحٍخ اٌزقُُّ
و ث و 222
رىٌُذ اٌطبلخ اٌىهشثبئُخ وإٌّؾآد
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أ 221
رمُٕبد االرقبي اٌّىزىثخ
اإلٔجٍُضَخ اٌزمُٕخ واالرقبالد
وحـذاث انتعهُـى االستكشبفُت
و ث إ 221
روبء الزقبدٌ
يجًىع انسذاسٍ 1

 231سب
 119سب
 119عب

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
يحبضزة
تطبُقُت
يىجهت
 3سب
1.5
1.5
 1.5سب
1.5
 1.5سب
1.5

 140سب

1سب30د
1.5

 21عب

 1.5سب
1.5

 56سب

 1.5سب
1.5
 1.5سب
1.5
 1.5سب
1.5

 3سب
3
 1.5سب
1.5
 1.5سب
1.5

 4.5سب
1.5
3

 3سب
1.5
1.5

 21سب
707سب

 1.5سب
1.5
10سب30د

 12سب

 6سب

َىع انتقُُى
انًعبيم األرصذة يتىاصم ايتحبٌ

أعًبل
أخزي
 9سب
4.5
4.5
 4سب
4
 4سب
4

10
5
5
5
5
5
5

10
5
5
5
5
5
5

 4سب
1
3

4
2
2
1
1

 1سب
0.5
0.5

 22سب

%50
%50

%50
%50

%50

%50

%50

%50

6
3
3
1
1

%50
%50

%50
%50

%50

%50

2
1
1

2
1
1

%50
%50

%50
%50

1
1
28

1
1
30

%50

%50

انسُت انثبنثت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص1
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث ا 311
ّٔزجخ إٌظُ اٌُّىبرشؤُه
و ث ا 312
أٔظّخ اٌّذِجخ
و ث ا 313
ِؾشوع رقُُّ ٔظبَ ُِىبرشؤٍ
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و 311
ِٕهجُخ اٌجحش
و ث و 312
وسؽخ ثشِجخ
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أ 311
اٌٍّىُخ اٌفىشَخ واٌّؼبَُش
اإلٔجٍُضَخ اٌزمُٕخ واالرقبالد
وحـذاث انتعهُـى االستكشبفُت
و ث إ 311
اٌزُّٕخ اٌّغزذاِخ واٌّغئوٌُخ االجزّبػُخ
يجًىع انسذاسٍ 1

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
يحبضزة
يىجهت تطبُقُت

أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

 154سب

 1.5سب
1.5
 1.5سب
1.5
 1.5سب
1.5

 8سب
8
 7سب
7
 7سب
7

5
5
5
5
5
5

7
7
7
7
7
7

 3سب
3
 2سب
2

2
2
2
2

 1.5سب

 0.5سب

1.5

0.5

 161سب
 161عب
 63سب

 1.5سب
1.5
 1.5سب
1.5
 1.5سب
1.5
 1.5سب
1.5

 70عب
 49سب

679سب

 3سب
3
 1.5سب
1.5

 21سب

 1.5سب
1.5
 1.5سب
1.5

 1.5سب
1.5
 9سب

 6سب

 6سب

 27.5سب

َىع انتقُُى
يتىاصم ايتحبٌ

%50

%50

%50

%50

%50

%50

3
3
3
3

%50

%50

%50

%50

2
1
1

2
1
1

%50
%50

%50
%50

1
1
22

1
1
30

%50

%50

انسُت انثبنثت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص2
انتزبص فٍ شزكت أو يخبز أبحبث يتىج بًذكزة و أطزوحت.
يذكزة َهبَت انذراست
تزبص َهبَت انذراست
يجًىع انسذاسٍ 2

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ
500
240
740

األرصذة
20
10
30

انًعبيم
20
10
30

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
قــرار رقم  1414مؤرخ في  06أوت ّ ،2019
في ىندسة النقل تخصص"ىندسة النقل" بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  04رجب عاـ  1391المكافق  25غشت سنة  1971كالمتضمف
 كبمقتضى المرسكـ رقـ 219-71ّ
تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس ،المعدؿ كالمتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  20-09المؤرخ في  23محرـ عاـ  1430المكافق  20جانفي سنة 2009المتضمف إنشاء المدرسة الكطنية العميا ممتكنىمىجيا.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغكجية الكطنية لممدارس العميا في العمكـ كالتكنكلكجيا ،المؤرخ في 16جكيمية .2019

ُيـقـــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في ىندسة النقل تخصص" :ىندسة النقل"
المادة األولـى :ي ّ
بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا ،كفقا لممحق ىذا القرار.

كل فيما
المــادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجياّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  06أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
ممحق القرار رقم  1414المؤرخ في  06أوت  2019الذي ّ
في ىندسة النقل تخصص "ىندسة النقل" بالمدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا
انسُت األونً يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص1

وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
وحذة انتعهُى األسبسُت 1
ِذخً فٍ هٕذعخ إٌمً
ِذخً فٍ اٌٍىجغزُه وعٍغٍخ اٌزىسَذ
ِذخً فٍ هٕذعخ اٌهُبوً اٌمبػذَخ ٌٍٕمً
وحذة انتعهُى األسبسُت 2
االحقبء االعزذالٌٍ
اٌجشِجخ اٌخطُخ
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وحذة انتعهُى انًُهجُت
اٌخىاسصُِخ واٌجشِجخ
ٔظُ اٌّؼٍىِبد
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ
175:00

210:00

175:00

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
يحبضزة
تطبُقُت
يىجهت

َىع انتقُُى
أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

3:00
0:45
0:45
1:30
3:00
1:30
1:30

1:30
0:45
0:45

0:00

3:00
1:30
1:30

3:00
1:30
1:30

8:00
3:00
3:00
2:00
6:00
3:00
3:00

8
3
3
2
8
4
4

3:00
1:30
1:30

3:00
1:30
1:30

1:30
1:30

5:00
2:00
3:00

5
3
2

يتىاصم

ايتحبٌ

8
3
3
2
10
5
5

50%
50%
50%

50%
50%
50%

50%
50%

50%
50%

8
4
4

50%
50%

50%
50%
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وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
وحذة انتعهُى االستكشبفُت
جغشافُب
وحذة انتعهُى األفقُت
وحذة انتعهُى األفقُت
اإلٔجٍُضَخ 1
رمُٕبد اٌزؼجُش واٌزىافً 1
يجًىع انسذاسٍ 1

49:00

56:00

1:30
1:30

1:30
1:30

0:00

0:30
0:30

2
2

2
2

1:30
0:45
0:45
12:00

1:30
0:45
0:45
10:30

0:00

1:00
0:30
0:30
20:30

2
1
1
25

2
1
1
30

4:30

50%

50%

50%
50%

50%
50%

انسُت األونً يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص2
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
وحذة انتعهُى األسبسُت
رمُٕبد اٌزٕجئ
رحًٍُ اٌجُبٔبد
اٌّخططبد واعزّضبي اٌؾجىبد
اٌّحبوبح 1
لبٔىْ إٌمً واٌٍىجغزُه
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وحذة انتعهُى انًُهجُت
لىاػذ اٌجُبٔبد
اٌّبٌُخ وِشالجخ اٌزغُُش
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
وحذة انتعهُى االستكشبفُت
ِذخً فٍ ٔظبَ اٌّؼٍىِبد اٌجغشافُخ
اٌزغىَك
وحذة انتعهُى األفقُت
وحذة انتعهُى األفقُت
اإلٔجٍُضَخ 2
رمُٕبد اٌزؼجُش واٌزىافً 2
يجًىع انسذاسٍ 2

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
يحبضزة
تطبُقُت
يىجهت

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

َىع انتقُُى
أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

6:45
1:30
1:30
1:30
0:45
1:30

4:30
1:30
1:30
1:30

6:00
1:30
1:30
1:30
1:30

13:00
3:00
3:00
3:00
2:00
2:00

15
4
3
3
3
2

133:00

2:15
1:30
0:45

0:45
0:45

56:00

0:45

0:45

0:45

0:45

1:30
0:45
0:45
11:15

1:30
0:45
0:45
7:30

423:30

56:00

يتىاصم

ايتحبٌ

20
5
5
5
3
2

50%
50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%
50%

1:30
1:30

5:00
3:00
2:00

5
3
2

6
4
2

50%
50%

50%
50%

1:30
1:30

1:00
0:30
0:30

0

2
1
1

50%
50%

50%
50%

0:00

1:00
0:30
0:30
20:00

0

2
1
1
30

50%
50%

50%
50%

9:00

20

انسُت انثبَُت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص1
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
وحذة انتعهُى األسبسُت 1
ٌىجغزُه اإلٔزبط
ٌىجغزُه اٌزىصَغ
عُبعبد ورغُُش اٌّخضوْ
اٌؾشاء ،اٌزىسَذ واعزشارُجُخ اٌّىسدَٓ
وحذة انتعهُى األسبسُت 2
رطجُمبد اٌؼٍُّبد اٌؼؾىائُخ
االعزّضبي اٌزىافمٍ 1
اٌّحبوبح 2
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وحذة انتعهُى انًُهجُت
اداسح اجشاءاد األػّبي
ػمىد إٌمً ،اٌزؤُِٓ واٌجّشوخ
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
وحذة انتعهُى االستكشبفُت
رشثـ
وحذة انتعهُى األفقُت
وحذة انتعهُى األفقُت
اإلٔجٍُضَخ 3
يجًىع انسذاسٍ 1
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

يحبضزة

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
تطبُقُت
يىجهت

أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

3:00
1:30
1:30

6:30
2:00
2:00
2:00
0:30
6:00
2:00
2:00
2:00

12
3
3
3
3
9
3
3
3

يتىاصم

ايتحبٌ

10
3
3
3
1
11
4
4
3

50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%

50%
50%
50%

136:50

2:15
0:45
1:30

0:00

1:30
1:30

6:00
4:00
2:00

4
2
2

6
4
2

50%
50%

50%
50%

42:00

0:00

0:00

0:00

3:00
3:00

1
1

2
2

50%

50%

0:45
0:45
10:30

0:45
0:45
7:30

0:00

0:30
0:30
22:00

1
1
27

1
1
30

50%

50%

238:00

241:0

28:00

3:45
0:45
0:45
1:30
0:45
3:45
1:30
1:30
0:45

3:45
0:45
0:45
1:30
0:45
3:00
1:30
1:30

َىع انتقُُى

4:30
1:30
1:30
1:30

9:00
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انسُت انثبَُت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص2
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
وحذة انتعهُى األسبسُت 1
ِحطبد اٌزجبدي
ٔمً اٌجنبئغ
اٌجُٕخ اٌزحزُخ ٌٍغىه اٌحذَذَخ
وحذة انتعهُى األسبسُت 2
رخطُو اٌطٍت ػًٍ إٌمً
ٔظشَخ اٌّشوس
االعزّضبي اٌزىافمٍ 2
اٌّحبوبح 3
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وحذة انتعهُى انًُهجُت
عالِخ إٌمً وػٍُ اٌحىادس
أٔظّخ إٌمً اٌزوُخ
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
وحذة انتعهُى االستكشبفُت
اٌجش اٌىهشثبئٍ واٌذَضي
وحذة انتعهُى األفقُت
وحذة انتعهُى األفقُت
اإلٔجٍُضَخ 4
يجًىع انسذاسٍ 1

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
يحبضزة
تطبُقُت
يىجهت
4:30
1:30
1:30
1:30
4:30
1:30
1:30
1:30

105:00

3:00
1:00
1:00
1:00
9:00
2:00
2:00
3:00
2:00

6
2
2
2
12
3
3
3
3

يتىاصم

ايتحبٌ

50%
50%
50%

50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%

133:00

4:30
3:00
1:30

0:00

0:00

5:00
3:00
2:00

4
2
2

6
4
2

50%
50%

50%
50%

35:00

1:30
1:30

0:00

0:00

1:00
1:00

2
2

2
2

50%

50%

0:45
0:45
15:45

0:45
0:45
5:15

0:00

0:30
0:30
18:30

1
1
25

1
1
30

50%

50%

28:00

4:30
1:30
1:30
1:30

6:00
1:30
1:30
1:30
1:30

أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

6
2
2
2
15
4
4
5
2

336:00

0:00

0:00

َىع انتقُُى

6:00

انسُت انثبنثت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص1
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
وحذة انتعهُى األسبسُت 1
اعزغالي أٔظّخ إٌمً اٌحنشٌ
اٌّىأئ وإٌمً اٌجحشٌ
اٌجُئخ وإٌمً اٌّغزذاَ
عُبعخ إٌمً واالعزضّبس واٌزّىًَ
وحذة انتعهُى األسبسُت 2
فُبٔخ وِىصىفُخ األٔظّخ
دػُ اٌمشاساد ِزؼذدح اٌّؼبَُش
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وحذة انتعهُى انًُهجُت
رغُُش اٌّؾبسَغ
ِٕهجُخ وزبثخ اٌّزوشاد
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
وحذة انتعهُى االستكشبفُت
االثذاع اٌزىٕىٌىجٍ
وحذة انتعهُى األفقُت
وحذة انتعهُى األفقُت
ٔذواد
يجًىع انسذاسٍ 1

انحجى انسبعٍ
انسذاسٍ

يحبضزة

50%
50%
50%
50%
50%
50%

50%
50%

140:00

3:00
1:30
1:30

0:00

3:00
3:00

4:00
1:00
3:00

4
3
1

7
4
3

50%
50%

50%
50%

28:00

1:30
1:30

0:00

0:00

0:30
0:30

1
1

1
1

50%

50%

1:30
1:30
12:00

0:00

0:00

3:00

4:30

1:00
1:00
25:30

2
2
23

2
2
30

50%

50%

35:00

0:45
1:30
0:45
0:45

1:30
1:30

12:00
3:00
4:00
3:00
2:00
8:00
3:00
5:00

10
3
3
2
2
6
3
3

يتىاصم

ايتحبٌ

50%
50%
50%
50%

175:00

1:30
0:45

0:00

انًعبيم األرصذة
12
3
4
3
2
8
3
5

252:00

4:30
0:45
1:30
0:45
1:30
1:30
0:45
0:45

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
أعًبل أخزي
تطبُقُت
يىجهت

َىع انتقُُى

انسُت انثبنثت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص2
انتزبص فٍ شزكت أو يخبز أبحبث يتىج بًذكزة و أطزوحت.
يذكزة َهبَت انذراست
تزبص َهبَت انذراست
يجًىع انسذاسٍ 2

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ
500
250
750

األرصذة
20
10
30

انًعبيم
20
10
30

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ
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يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
قــرار رقم  1415مؤرخ في  06أوت ّ ،2019
في ىندسة النقل تخصص"ىندسة السمسمة الموجستيكية" بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  04رجب عاـ  1391المكافق  25غشت سنة  1971كالمتضمف
 كبمقتضى المرسكـ رقـ 219-71ّ
تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس ،المعدؿ كالمتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  20-09المؤرخ في  23محرـ عاـ  1430المكافق  20جانفي سنة 2009المتضمف إنشاء المدرسة الكطنية العميا ممتكنىمىجيا.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغكجية الكطنية لممدارس العميا في العمكـ كالتكنكلكجيا ،المؤرخ في 16جكيمية .2019

ُيـقـــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في ىندسة النقل تخصص" :ىندسة السمسمة
المادة األولـى :ي ّ
المكجستيكية" المدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا ،كفقا لممحق ىذا القرار.

كل فيما
المــادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجياّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  06أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
ممحق القرار رقم  1415المؤرخ في  06أوت  2019الذي ّ
في ىندسة النقل تخصص "السمسمة الموجستيكية" المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا
انسُت األونً يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص1
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
وحذة انتعهُى األسبسُت 1
ِذخً فٍ هٕذعخ إٌمً
ِذخً فٍ اٌٍىجغزُه وعٍغٍخ اٌزىسَذ
ِذخً فٍ هٕذعخ اٌهُبوً اٌمبػذَخ ٌٍٕمً
وحذة انتعهُى األسبسُت 2
االحقبء االعزذالٌٍ
اٌجشِجخ اٌخطُخ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ
168:00

210:00

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
يحبضزة
تطبُقُت
يىجهت
3:00
0:45
0:45
1:30
3:00
1:30
1:30

1:30
0:45
0:45

0:00

3:00
1:30
1:30

3:00
1:30
1:30

َىع انتقُُى
أعًبل
أخزي
8:00
3:00
3:00
2:00
6:00
3:00
3:00

انًعبيم األرصذة
8
3
3
2
8
4
4

8
3
3
2
10
5
5

يتىاصم ايتحبٌ

50%
50%
50%

50%
50%
50%

50%
50%

50%
50%
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وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وحذة انتعهُى انًُهجُت
اٌخىاسصُِخ واٌجشِجخ
ٔظُ اٌّؼٍىِبد
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
وحذة انتعهُى االستكشبفُت
جغشافُب
وحذة انتعهُى األفقُت
وحذة انتعهُى األفقُت
اإلٔجٍُضَخ 1
رمُٕبد اٌزؼجُش واٌزىافً 1
يجًىع انسذاسٍ 1

133:00

3:00
1:30
1:30

3:00
1:30
1:30

1:30
1:30

5:00
2:00
3:00

5
3
2

49:00
56:00

8
4
4

50%
50%

50%
50%

1:30
1:30

1:30
1:30

0:00

0:30
0:30

2
2

2
2

50%

50%

1:30
0:45
0:45
12:00

1:30
0:45
0:45
10:30

0:00

1:00
0:30
0:30
20:30

2
1
1
25

2
1
1
30

50%
50%

50%
50%

4:30

انسُت األونً يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص2
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
وحذة انتعهُى األسبسُت
رمُٕبد اٌزٕجئ
رحًٍُ اٌجُبٔبد
اٌّخططبد واعزّضبي اٌؾجىبد
اٌّحبوبح 1
لبٔىْ إٌمً واٌٍىجغزُه
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وحذة انتعهُى انًُهجُت
لىاػذ اٌجُبٔبد
اٌّبٌُخ وِشالجخ اٌزغُُش
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
وحذة انتعهُى االستكشبفُت
ِذخً فٍ ٔظبَ اٌّؼٍىِبد اٌجغشافُخ
اٌزغىَك
وحذة انتعهُى األفقُت
وحذة انتعهُى األفقُت
اإلٔجٍُضَخ 2
رمُٕبد اٌزؼجُش واٌزىافً 2
يجًىع انسذاسٍ 1

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
يحبضزة أعًبل
تطبُقُت
يىجهت

أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

6:45
1:30
1:30
1:30
0:45
1:30

4:30
1:30
1:30
1:30

6:00
1:30
1:30
1:30
1:30

13:00
3:00
3:00
3:00
2:00
2:00

15
4
3
3
3
2

133:00

2:15
1:30
0:45

0:45
0:45

56:00

0:45

0:45

0:45

0:45

1:30
0:45
0:45
11:15

1:30
0:45
0:45
7:30

423:50

56:00

َىع انتقُُى
يتىاصم ايتحبٌ

20
5
5
5
3
2

50%
50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%
50%

1:30
1:30

5:00
3:00
2:00

5
3
2

6
4
2

50%
50%

50%
50%

1:30
1:30

1:00
0:30
0:30

0

2
1
1

50%
50%

50%
50%

0:00

1:00
0:30
0:30
20:00

0

2
1
1
30

50%
50%

50%
50%

9:00

20

انسُت انثبَُت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص1
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
وحذة انتعهُى األسبسُت 1
ٌىجغزُه اإلٔزبط
ٌىجغزُه اٌزىصَغ
عُبعبد ورغُُش اٌّخضوْ
اٌؾشاء ،اٌزىسَذ واعزشارُجُخ اٌّىسدَٓ
وحذة انتعهُى األسبسُت 2
رطجُمبد اٌؼٍُّبد اٌؼؾىائُخ
االعزّضبي اٌزىافمٍ 1
اٌّحبوبح 2
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وحذة انتعهُى انًُهجُت
اداسح اجشاءاد األػّبي
ػمىد إٌمً ،اٌزؤُِٓ واٌجّشوخ
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
وحذة انتعهُى االستكشبفُت
رشثـ
وحذة انتعهُى األفقُت
وحذة انتعهُى األفقُت
اإلٔجٍُضَخ 3
يجًىع انسذاسٍ 1
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
يحبضزة أعًبل
تطبُقُت
يىجهت
3:00
1:30
1:30

6:30
2:00
2:00
2:00
0:30
6:00
2:00
2:00
2:00

12
3
3
3
3
9
3
3
3

10
3
3
3
1
11
4
4
3

50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%

50%
50%
50%

136:50

2:15
0:45
1:30

0:00

1:30
1:30

6:00
4:00
2:00

4
2
2

6
4
2

50%
50%

50%
50%

42:00

0:00

0:00

0:00

3:00
3:00

1
1

2
2

50%

50%

0:45
0:45
10:30

0:45
0:45
7:30

0:00

0:30
0:30
22:00

1
1
27

1
1
30

50%

50%

238:00

213:50

28:00

3:45
0:45
0:45
1:30
0:45
3:45
1:30
1:30
0:45

3:45
0:45
0:45
1:30
0:45
3:00
1:30
1:30

أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

َىع انتقُُى
يتىاصم ايتحبٌ

4:30
1:30
1:30
1:30

9:00
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انسُت انثبَُت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص2
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
وحذة انتعهُى األسبسُت 1
رخطُو ِىاسد اٌّئعغخ
اٌزذلُك واألداء اٌٍىجغزُىٍ
دساعخ ورقُُّ اٌّغزىدػبد
رغُُش اإلٔزبط ِؼّك
ٔمً اٌجنبئغ
وحذة انتعهُى األسبسُت 2
االعزّضبي اٌزىافمٍ 2
اٌّحبوبح 3
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وحذة انتعهُى انًُهجُت
رحًٍُ اٌّؾبسَغ االعزضّبسَخ
اداسح ورغُُش اٌّخبهش
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
وحذة انتعهُى االستكشبفُت
اداسح وأدواح اٌجىدح
وحذة انتعهُى األفقُت
وحذة انتعهُى األفقُت
اإلٔجٍُضَخ 4
يجًىع انسذاسٍ 1

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

َىع انتقُُى

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
تطبُقُت
يىجهت

أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

4:30
3:00
1:30

1:30
0:45
1:30
1:30
1:30

1:30
1:30

3:00
1:30
1:30

12:00
3:00
3:00
3:00
2:00
1:00
5:00
3:00
2:00

12
3
2
3
2
2
6
3
3

يحبضزة

14
4
3
3
2
2
7
5
2

50%
50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%
50%

50%
50%

50%
50%

126:00

1:30
0:45
0:45

1:30
0:45
0:45

0:00

6:00
3:00
3:00

4
2
2

6
3
3

50%
50%

50%
50%

49:00

1:30
1:30

0:00

0:00

2:00
2:00

2
2

2
2

50%

50%

1:30
1:30
9:45

0:00

0:00

3:45

7:30

0:30
0:30
25:30

1
1
25

1
1
30

50%

50%

294:00

154:00

28:00

3:45

0:45

يتىاصم

ايتحبٌ

0:45

انسُت انثبنثت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص1
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
وحذة انتعهُى األسبسُت 1
دػُ اٌمشاساد ِزؼذدح اٌّؼبَُش
روبء االػّبي
اٌٍىجغزُه اٌذوٌُخ
اٌّىأئ وإٌمً اٌجحشٌ
اٌٍىجغزُه اٌحنشَخ
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وحذة انتعهُى انًُهجُت
رغُُش اٌّؾبسَغ
ِٕهجُخ وزبثخ اٌّزوشاد
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
وحذة انتعهُى االستكشبفُت
االثذاع اٌزىٕىٌىجٍ
وحذة انتعهُى األفقُت
وحذة انتعهُى األفقُت
ٔذواد
يجًىع انسذاسٍ 1

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
يحبضزة
تطبُقُت
يىجهت

أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

6:45
0:45
1:30
1:30
1:30
1:30

0:45
0:45

3:00
1:30
1:30

19:00
5:00
3:00
4:00
4:00
3:00

12
3
2
2
3
2

َىع انتقُُى
ايتحبٌ
يتىاصم

20
5
4
4
4
3

50%
50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%
50%

140:00

3:00
1:30
1:30

0:00

3:00
3:00

4:00
1:00
3:00

4
3
1

7
4
3

50%
50%

50%
50%

28:00

1:30
1:30

0:00

0:00

0:30
0:30

1
1

1
1

50%

50%

1:30
1:30
12:45

0:00

0:00

0:45

6:00

1:00
1:00
24:30

1
1
18

2
2
30

50%

50%

413:00

35:00

انسُت انثبنثت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص2
انتزبص فٍ شزكت أو يخبز أبحبث يتىج بًذكزة وأطزوحت.
يذكزة َهبَت انذراست
تزبص َهبَت انذراست
يجًىع انسذاسٍ 2
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

األرصذة
انحجى انسبعٍ انسذاسٍ
20
500
10
250
30
750
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

انًعبيم
20
10
30
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يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
قــرار رقم  1416مؤرخ في  06أوت ّ ،2019
في اإل لكترونيك تخصص"األنظمة المدمجة" بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  04رجب عاـ  1391المكافق  25غشت سنة  1971كالمتضمف
 كبمقتضى المرسكـ رقـ 219-71ّ
تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس ،المعدؿ كالمتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  20-09المؤرخ في  23محرـ عاـ  1430المكافق  20جانفي سنة 2009المتضمف إنشاء المدرسة الكطنية العميا ممتكنىمىجيا.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغكجية الكطنية لممدارس العميا في العمكـ كالتكنكلكجيا ،المؤرخ في 16جكيمية .2019

ُيـقـــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في اإللكتركنيؾ تخصص" :األنظمة المدمجة"
المادة األولـى :ي ّ
بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا ،كفقا لممحق ىذا القرار.

كل فيما
المــادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجياّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي
ّ
حرر بالجزائر في  06أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
ممحق القرار رقم  1416مؤرخ في  06أوت  2019الذي ّ
في اإل لكترونيك تخصص "األنظمة المدمجة" باممذزسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا
انسُت األونً يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص1
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أ ( 1إج/إخ)
اٌىزشؤُه رٕبظشَخ
اٌىزشؤُه سلُّخ 1
ٔظشَبد و ِؼبٌجخ اإلؽبسح 1
و ث أ ( 2إج/إخ)
ٔظُ اٌزحىُ اٌخطُخ اٌّغزّشح
و ث أ ( 3إج/إخ)
اإلٌىزشؤُبد اٌنىئُخ
اٌىهشو رمٍٕ 1
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

يحبضزة

285:00
95:00
95:00
95:00
127:30
127:30
172:30
86:15
86:15

4:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
3:00
1:30
1:30

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
تطبُقُت
يىجهت
4:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
3:00
1:30
1:30

3:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
2:00
1:00
1:00

أعًبل
أخزي
7:00
2:20
2:20
2:20
4:30
4:30
3:30
1:45
1:45

َىع انتقُُى
انًعبيم األرصذة يتىاصم ايتحبٌ

12
4
4
4
5
5
8
4
4

12
4
4
4
5
5
8
4
4

x

x

x

x

x

x
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وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و ( 1إج/إخ)
اٌجشِجخ اٌّزمذِخ 1
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
و ث إ (1إج/إخ)
اٌّؾبسَغ اٌقغُشح 1
وحذة انتعهُى األفقُت
و ث أ ف(1إج/إخ)
أجٍُضَخ ػٍُّخ ورمُٕخ
ارقبي ؽفىٌ و ِىزىة
يجًىع انسذاسٍ 1

52:30
52:30

1:00
1:00

1:30
1:30

22:30
22:30
67:30
33:45
33:45
727:30

10 :30

3:00
1:30
1:30
12 :00

7:00

1:00
1:00

2
2

1:30
1:30

1
1

1:30
0:45
0:45
19:00

2
1
1
30

2
2

2
1
1
30

x

x

x

x

x

x

انسُت األونً يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ2
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أ ( 1إج/إخ)
وظبئف اٌىزشؤُه
اٌىزشؤُه سلُّخ 2
ٔظشَبد و ِؼبٌجخ اإلؽبسح 2
و ث أ ( 2إج/إخ)
اٌزىافك اٌىهشوِغٕبهُغٍ
آٌُخ
و ث أ ( 3إج/إخ)
اٌىزشؤُه اٌمذسح
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و ( 1إج/إخ)
اٌجشِجخ اٌّزمذِخ 2
ِىىٔبد ودوائش خطُخ
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
و ث إ (1إج/إخ)
رشثـ 1
وحذة انتعهُى األفقُت
و ث أ ف(1إج/إخ)
ٔظبَ اٌّؼٍىِبد اٌجغشافُخ
أجٍُضَخ ػٍُّخ ورمُٕخ 2
يجًىع انسذاسٍ 2

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

يحبضزة

225:00
75:00
75:00
75:00
213 :45
101:15
123:45
75:00
75:00

4:30
1:30
1:30
1:30
3:00
1:30
1:30
1:30
1:30

120:00
67:30
52:30

3:00
1:30
1:30

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
تطبُقُت
يىجهت
4:30
1:30
1:30
1:30
3:00
1:30
1:30
1:00
1:00

2:15
0:45
0:45
0:45
0:45

3:45
1:15
1:15
1:15
7:30
3:00
4:30
1:45
1:45

9
3
3
3
9
4
5
3
3

9
3
3
3
9
4
5
3
3

3:00
1:30
1:30

2:00
1:30
0:30

5
3
2

5
3
2

x

1:30
1:30

1
1

1
1

x

x

1:15
0:30
0:45
18:30

3
2
1
30

3
2
1
30

x

x

0:45
0:45
0:45

22:30
22:30
75:00
41:15
33:45
731:15

1:30
1:30
13:30

1:30
1:30
10:00

أعًبل
أخزي

َىع انتقُُى
انًعبيم األرصذة يتىاصم ايتحبٌ

0:45
0:45
6:45

x

x

x

x

x

x
x

انسُت انثبَُت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص1
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أ ( 1إج/إخ)
اٌّؼبٌجبد اٌذلُمخ

اٌىزشؤُه سلُّخ ِزمذِخ

و ث أ ( 2إج/إخ)
اٌؼٍُّبد اٌؼؾىائُخ واٌزمذَش
و ث أ ( 3إج/إخ)
أجهضح االعزؾؼبس
اٌهىائٍ واالٔزؾبس
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و ( 1إج/إخ)
دساعخ ورحمُك
اٌجشِجخ اٌىبئُٕخ
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
و ث إ (1إج/إخ)
رشثـ 2
وحذة انتعهُى األفقُت
و ث أ ف(1إج/إخ)
ِمذِخ ٌّؼبٌجخ اٌقىس
أجٍُضَخ ػٍُّخ ورمُٕخ 3
يجًىع انسذاسٍ 1
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

يحبضزة

195:00
97:30
97:30
105:00
105:00
180:00
90:00
90:00

4:30
3:00
1:30
1:30
1:30
3:00
1:30
1 :30

150:00
75:00
75:00

3:00
1:30
1:30

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
تطبُقُت
يىجهت
1:30
1:30
1:30
1:30
3:00
1:30
1:30

أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

2:00
1:00
1:00
1:00
1:00
2:00
1:00
1:00

5:00
2:30
2:30
3:00
3:00
4:00
2:00
2:00

8
4
4
4
4
8
4
4

8
4
4
4
4
8
4
4

3:00
1:30
1:30

22 :30
22 :30
75:00
45:00
30:00
727:30

1:30
1 :30
13:30

1:30
1:30
7:30

1:00
1:00
9:00

َىع انتقُُى
يتىاصم

ايتحبٌ

x

x

x

x

x

x

4:00
2:00
2:00

6
3
3

6
3
3

x

x

1:30
1:30

1
1

1
1

x

x

1:00
0:30
0:30
18:30

3
2
1
30

3
2
1
30

x

x
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انسُت انثبَُت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ2
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أ ( 1إج/إخ)
ثُٕخ إٌظُ اٌّذِجخ 1
ٔظبَ الزٕبءاٌجُبٔبد
و ث أ ( 2إج/إخ)
ِؼبٌجبد اإلؽبساد DSP
أٔظّخ اٌزؾغًُ وهُبوٍهب
ّٔزجخ و االٔظّخ
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و ( 1إج/إخ)
رحذَذ اٌّىلغ ثبٌشداس
ؽجىبد االػالَ االٌٍ
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
و ث إ (1إج/إخ)
اٌطبلبد اٌّزجذدح
اٌّؾبسَغ اٌقغُشح 2
وحذة انتعهُى األفقُت
و ث أ ف(1إج/إخ)
أجٍُضَخ ػٍُّخ ورمُٕخ 4
هٕذعخ اٌجىدح
يجًىع انسذاسٍ 2

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

يحبضزة

190:00
102:30
87:30
265:00
87:30
87:30
90:00

3:00
1:30
1:30
4:30
1:30
1:30
1:30

150:00
75:00
75:00

3:00
1:30
1:30

52:30
30:00
22:30

1:30
1:30

55:00
27:30
27 :30

1:30

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
تطبُقُت
يىجهت
1:30
1:30
1:30

أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

2:00
1:00
1:00
2:00
1:00
1:00

6:10
4:20
1:50
9:40
3:20
3:20
3:00

8
4
4
12
4
4
4

8
4
4
12
4
4
4

1:00

4:30
2:00
2:30

6
3
3

6
3
3

1:30
1:30
1:30

1:00

1:30
1:30

1:30

َىع انتقُُى
يتىاصم ايتحبٌ

x

x

x

x

x

x

2:00
0:30
1:30

2
1
1

2
1
1

x

x

0 :40
0:20
0 :20

2
1
1

2
1
1

x

x

انسُت انثبنثت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص1
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أ ( 1إج/إخ)
ٔظشَخ اٌّؼٍىِبد
و ث أ ( 2إج/إخ)
ثُٕخ إٌظُ اٌّذِجخ 2
أٔظّخ اٌىلذ اٌحمُمٍ
و ث أ ( 3إج/إخ)
ؽجىخ االرقبالد
اعزغالي ِٕقبد إٌظُ اٌّذِجخ
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و ( 1إج/إخ)
ِىصىلُخ إٌظُ اٌّذِجخ
ِٕهجُخ
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
و ث إ (1إج/إخ)
اٌىاجهخ ِغزخذَ -آٌخ
اٌّؾبسَغ اٌقغُشح 3
وحذة انتعهُى األفقُت
و ث أ ف(1إج/إخ)
اداسح اٌّؾبسَغ
أجٍُضَخ ػٍُّخ ورمُٕخ 5
يجًىع انسذاسٍ 1

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
يحبضزة
تطبُقُت
يىجهت

أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

101:15
101:15
195:00
97:30
97:30
180:00
90:00
90:00

1:30
1:30
3:00
1:30
1:30
3:00
1:30
1:30

1:30
1:30

0:45
0:45
2:30
1:30
1:00
2:30
1:00
1:30

3:00
3:00
7:30
3:30
4:00
6:30
3:30
3:00

4
4
8
4
4
8
4
4

4
4
8
4
4
8
4
4

106:15
61:15
45:00

3:00
1:30
1:30

1:30
1:30

67:30
45:00
22:30

1:30
1:30

72:30
45:00
27:30
722:30

1:30
1:30
13:30

1:30
1:30
4:30

َىع انتقُُى
ايتحبٌ
يتىاصم
x

x

x

x

x

x

1:30
0:45
0:45

1:05
0:20
0:45

4
2
2

4
2
2

x

x

0:45
0:45

2:15
0:45
1:30

3
2
1

3
2
1

x

x

0:45
0:45

1:05
0:45
0:20
21:25

3
2
1
30

3
2
1
30

x

x

8:45

انسُت انثبنثت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ2
وحذة انتعهُى

ِؾـشوع ٔهبَخ اٌذساعخ

انحجى انسبعٍ انفصهٍ (  15أسبىع)  -عًم شخصٍ
720:00

انًعبيم
30

االرصذة
30

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
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يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
قــرار رقم  1417مؤرخ في  06أوت ّ ،2019
في االتصاالت تخصص" انظمة االتصاالت والشبكات" بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  04رجب عاـ  1391المكافق  25غشت سنة  1971كالمتضمف
 كبمقتضى المرسكـ رقـ 219-71ّ
تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس ،المعدؿ كالمتمـ.
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  20-09المؤرخ في  23محرـ عاـ  1430المكافق  20جانفي سنة 2009المتضمف إنشاء المدرسة الكطنية العميا ممتكنىمىجيا.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغكجية الكطنية لممدارس العميا لميداف في العمكـ كالتكنكلكجيا ،المؤرخ في 16جكيمية .2019

ُيـقـــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في االتصاالت تخصص" :انظمة االتصاالت
المادة األولـى :ي ّ
كالشبكات" بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا ،كفقا لممحق ىذا القرار.

كل فيما
المــادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجياّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  06أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
ممحق القرار رقم  1417المؤرخ في  06أوت  2019الذي ّ
في اتصاالت تخصص "انظمة االتصاالت والشبكات" بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا ممتكنىمىجيا
انسُت األونً يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص1
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أ ( 1إج)
اٌىزشؤُه رٕبظشَخ
اٌىزشؤُه سلُّخ 1
و ث أ ( 2إج)
ٔظشَبد و ِؼبٌجخ اإلؽبسح 1
ارقبالد :اؽبساد رٕبظشَخ
و ث أ ( 3إج)
ؽجىبد االػالَ االٌٍ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ
165:00
82:30
82:30
182 :30
100 :00
82:30
75:00
75:00

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
يحبضزة
تطبُقُت
يىجهت
3:00
1:30
1:30
3:00
1:30
1:30
1:30
1:30

3:00
1:30
1:30
3:00
1:30
1:30
1:30
1:30

2 :00
1:00
1:00
2:00
1:00
1:00
1:0
1:00

َىع انتقُُى
أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

3:00
1:30
1:30
4:10
2:40
1:30
1:00
1:00

8
4
4
9
5
4
4
4

8
4
4
9
5
4
4
4

يتىاصم

ايتحبٌ

X
X

X
X

X

X

X

X
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وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و ( 1إج)
اٌجشِجخ اٌىبئُٕخ
أزؾبس اٌّىجبد اٌىهشِغٕبهُغُخ
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
و ث إ (1إج)
رشثـ 1
وحذة انتعهُى األفقُت
و ث أ ف(1إج)
أجٍُضَخ ػٍُّخ ورمُٕخ1
ارقبي ؽفىٌ و ِىزىة
يجًىع انسذاسٍ 1

135:00
67 :30
67 :30

3:00
1:30
1:30

1 :30

1:30
1:30

1:30

30 :00
30 :00
67:30
33:45
33:45
655:30

3:00
1:30
1:30
13:30

9:00

6:30

6
3
3

3 :00
1:30
1 :30

6
3
3

X
X

X
X

2:00
2:00

1
1

1
1

X

X

1:30
0:45
0:45
14 :40

2
1
1
30

2
1
1
30

X
X

X
X

انسُت األونً يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ 2
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أ ( 1إج)
وظبئف اٌىزشؤُه
هى ائُبد
و ث أ ( 2إج)
ارقبالد :اؽبساد سلُّخ
ٔظشَبد و ِؼبٌجخ اإلؽبسح 2
و ث أ ( 3إج)
ؽجىبد االرقبالد
اٌىزشؤُه سلُّخ 2
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و ( 1إج)
اٌزحًٍُ اٌشلٍّ
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
و ث إ (1إج)
ِؾشوع ِقغش 1
وحذة انتعهُى األفقُت
و ث أ ف(1إج)
أجٍُضَخ ػٍُّخ ورمُٕخ 2
ارقبي ؽفىٌ وِىزىة
يجًىع انسذاسٍ 2

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
يحبضزة
تطبُقُت
يىجهت

180:00
90:00
90:00
153 :45
82 :30
71 :15
180 :00
90 :00
90:00

3:00
1:30
1:30
3:00
1:30
1:30
3:00
1:30
1:30

3:00
1:30
1:30
3:00
1:30
1:30
3:00
1:30
1:30

90:00
90 :00

1:30
1:30

1:30
1:30

3:00
1:30
1:30
2:15
1:30
0 :45
3:00
1:30
1:30

45 :00
45 :00
67:30
33:45
33:45
738:45

1 :30
1:30
12:00

1 :30
1:30
12:00

6:00

أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

3:00
1:30
1:30
2:00
1:00
1 :00
3:00
1:30
1:30

8
4
4
8
4
4
7
4
3

َىع انتقُُى
ايتحبٌ
يتىاصم

8
4
4
8
4
4
7
4
3

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

3:00
3:00

3
3

3
3

X

X

3:00
3 :00

2
2

2
2

X

X

1:30
0:45
0:45
19:15

2
1
1
30

2
1
1
30

X
X

X
X

انسُت انثبَُت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ 1
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أ ( 1إج)
االئزقبالد ثىاعطخ اٌُّىشو
ِىجبد و اٌغبرً
ُِىشو ِىجبد
و ث أ ( 2إج)
األٔظّخ اٌؼؾىائُخ واٌزمذَش
اٌزقفُخ اٌزٕبظشَخ اٌغٍجُخ وإٌؾطخ
و ث أ ( 3إج)
أٔظّخ ِؼبٌخ األؽبسح
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و ( 1إج)
ثشِجخ اٌؾجىبد
أٔظّخ أإلعزغالي
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
و ث إ (1إج)
رىٕىجُب Web
رشثـ 2
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
يحبضزة
تطبُقُت
يىجهت

157:30

3:00

3:00

75 :00

1:30

1:30

82:30
165:00
75 :00
90 :00
75:00
75:00

1:30
3:00
1:30
1:30
1:30
1:30

1:30
3:00
1:30
1:30

1:30

أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

3:00

9

9

َىع انتقُُى
يتىاصم ايتحبٌ

2:00

4

4

X

X

1:30
1 :00

1:00
4:00
2:00
2:00
2:00
2:00

5
8
4
4
3
3

5
8
4
4
3
3

X

X

X
X

X
X

X

X

120 :00
60 :00
60 :00

3:00
1:30
1:30

3:00
1 :30
1 :30

2:00
1:00
1:00

5
3
2

5
3
2

X
X

X
X

90 :00
60 :00
30 :00

1 :30
1 :30

1 :30
1 :30

3:00
1:00
2:00

3
2
1

3
2
1

X
X

X
X

1:00
1:30
1:30
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وحذة انتعهُى األفقُت
و ث أ ف(1إج)
أجٍُضَخ ػٍُّخ ورمُٕخ 3
سَبدح األػّبي واداسح اٌّئعغخ
يجًىع انسذاسٍ 1

55:00
27:30
27:30
662:30

3 :00
1:30
1:30
15

6:00

8:30

2
1
1
30

0:40
0:20
0:20
14:40

2
1
1
30

X
X

X

انسُت انثبَُت يٍ انطىر انثبٍَ:
نسذاسٍ 2
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أ ( 1إج)
رقفُخ سلُّخ
ؽجىبد و ارقبالح ِزحشوخ
و ث أ ( 2إج)
ٔنشَخ اإلػالَ
اإلرقبالد اٌجقشَخ
و ث أ ( 3إج)
أجهضح اٌُّىشووَف اٌغٍجٍ وإٌؾو
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و ( 1إج)
اداسح و أِٓ اٌؾجىبد
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
و ث إ (1إج)
ثشورىوىالد االرقبي
ِؾشوع ِقغش 2
وحذة انتعهُى األفقُت
و ث أ ف(1إج)
اداسح اٌّؾبسَغ
أجٍُضَخ ػٍُّخ ورمُٕخ 4
يجًىع انسذاسٍ 2

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
يحبضزة أعًبل
تطبُقُت
يىجهت

150:00
75:00
75:00
150:00
75:00
75:00
75:00
75:00

3:00
1:30
1:30
3:00
1:30
1:30
1:30
1:30

4:00
2:00
2:00
4:00
2:00
2:00
2:00
2:00

9
4
5
8
4
4
4
4

9
4
5
8
4
4
4
4

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

60:00
60:00

1:30
1:30

1:00
1:00

1:30
1:30

3
3

3
3

X

X

105 :00
60:00
45:00

1:30
1:30

1 :30
1 :30

4:00
1 :00
3:00

4
2
2

4
2
2

X
X

X
X

67:30
37:30
30:00
607:30

1:30
1:30

1 :30
1: 00
0:30
17:00

2
1
1
30

2
1
1
30

X
X

X
X

12:00

3:00
1:30
1:30
3:00
1:30
1:30
1:30
1:30

أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

َىع انتقُُى
يتىاصم ايتحبٌ

1 :30
1:30
9:00

2:30

انسُت انثبنثت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ 1
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أ ( 1إج)
ِؼبٌجخ اٌهىائُبد
سادَى رحذَذ اٌّىالغ
و ث أ ( 2إج)
اٌزؾفُش
ِذخً اٌٍ ِؼبٌجخ اٌقىس
و ث أ ( 3إج)
ٔظشَبد وؾف اإلؽبسح ورمذَشهب
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و ( 1إج)
اٌزىافك اٌىهشوِغٕبهُغٍ
لبػذح ِؼطُبد
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
و ث إ (1إج)
رشثـ 3
وحذة انتعهُى األفقُت
و ث أ ف(1إج)
أجٍُضَخ ػٍُّخ ورمُٕخ 5
يجًىع انسذاسٍ 1

انحجى
انسبعٍ
انسذاسٍ

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
يحبضزة
تطبُقُت
يىجهت

150:00
75:00
75:00
157:30
82:30
75 :00
90 :00
90:00

3:00
1:30
1:30
3:00
1:30
1 :30
1:30
1:30

3:00
1:30
1 :30
1:30
1 :30
1 :30
1:30

112:30
52:30
60:00

3:00
1:30
1:30

3:00
1 :30
1:30

1:30
1 :30

45:00
45:00
30:00
30:00
585:00

10:30

1:30
1:30
10:30

1:30

َىع انتقُُى
أعًبل
أخزي

انًعبيم

األرصذة

4:00
200
2:00
4:30
2:30
2 :00
3:00
3:00

10
5
5
8
4
4
4
4

يتىاصم

ايتحبٌ

10
5
5
8
4
4
4
4

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

1:30
0:30
100

6
3
3

6
3
3

X
X

X
X

3 :00
3 :00

1
1

1
1

X

X

0:30
0:30
16:30

1
1
30

1
1
30

X

X

انسُت انثبنثت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ 2
وحذة انتعهُى و ث

ِؾـشوع ٔهبَخ اٌذساعخ

انحجى انسبعٍ انفصهٍ (  15أسبىع)  -عًم شخصٍ
740عب00

انًعبيم
30

االرصذة
30

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ
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يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة لنيل شيادة ميندس دولة
قــرار رقم  1418مؤرخ في  06أوت ّ ،2019
في الري تخصص" إعادة استعمال المياه الغير التقميدية" بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا لمري
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  04رجب عاـ  1391المكافق  25غشت سنة  1971كالمتضمف
 كبمقتضى المرسكـ رقـ 219-71ّ
تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس ،المعدؿ كالمتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  217-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429المكافق لػ  14يكليك سنة 2008المتضمف تحكيل المدرسة الكطنية العميا لمري إلى مدرسة خارج الجامعة.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغكجية الكطنية لممدارس العميا لميداف في العمكـ كالتكنكلكجيا ،المؤرخ في 16جكيمية .2019

ُيـقـــرر
حدد البرنامج البيداغكجي لمسنة الثالثة لنيل شيادة ميندس دكلة في الري تخصص"إعادة استعماؿ
المادة األولـى :ي ّ
المياه الغير التقميدية" بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا لمري ،كفقا لممحق ىذا القرار.

كل فيما
المــادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية ﺍمىﻁنية ﺍمعميا لمريّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  06أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة لنيل شيادة ميندس دول
ممحق القرار رقم  1418المؤرخ في  06أوت  ،2019الذي ّ
في الري تخصص"إعادة استعمال المياه الغير التقميدية" بالمدرسة ﺍمىﻁنية ﺍمعميا لمري
انسُت انثبنثت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ 5
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أ ( 1إج/إخ)
رٕمُخ ُِبٖ اٌقشف اٌقحٍ اٌقٕبػٍ
اعزخذاَ واػبدح رذوَش اٌُّبٖ اٌّغزؼٍّخ
رحٍُخ ُِبٖ اٌجحش واٌُّبٖ اٌّبٌحخ
اٌهُذسوِؼٍىِبرُخ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

انحجى انسبعٍ
انسذاسٍ
146سب00
50عب00
42عب00
42عب00
12عب00

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
أعًبل
دروص
تطبُقُت
يىجهت
63سب00
21عب00
21عب00
21عب00

75سب00
21عب00
21عب00
21عب00
12عب00

08سب00
08عب00

َىع انتقُُى
أعًبل
أخزي

انًعبيم األرصذة

12
4
3
3
2

يتىاصم ايتحبٌ

12
4
3
3
2
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وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و ( 1إج/إخ)
اداسح اٌّؾبسَغ
اإللزقبد اٌّبئٍ
اٌقفمبد اٌؼّىُِخ
اٌغالِخ اٌّهُٕخ
اٌّخبهش اٌطجُؼُخ
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
و ث إ (1إج/إخ)
دوسح اٌغّش فٍ اٌىعو اٌّهٍٕ
وحذة انتعهُى األفقُت
و ث أ ف(1إج/إخ)
ٌغخ أجٍُضَخ
ِحبمشاد ِىمىػبرُخ
يجًىع انسذاسٍ1

100سب30
31عب30
21عب00
13عب30
21عب00
13عب30

61سب30
21عب00
13عب30

39سب00
10عب30
07عب30
13عب30
07عب30

5
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1

80عب00

2
2

2
2

36سب00
21عب00
15عب00
160سب114 30سب08 00سب80 00سب00

2
1
1
21

2
1
1
21

13عب30
13عب30

80عب00

36سب00
21عب00
15عب00
362سب30

انسُت انثبنثت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ6
يزاقبت انًعبرف

يذكزة َهبَت انذراست (يهُذص)

اٌؼٕقش اٌىزبثٍ
اٌؼٕقش اٌؾفىٌ
ِجّىع اٌغذاعٍ ط6

 14أعجىع

انًعبيم
10
10
20

االرصذة
15
15
30

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
قــرار رقم  1419مؤرخ في  06أوت ّ ،2019
في عموم البحر تخصص" :تربية المائيات" بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر و تييئة الساحل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  04رجب عاـ  1391المكافق  25غشت سنة  1971كالمتضمف
 كبمقتضى المرسكـ رقـ 219-71ّ
تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس ،المعدؿ كالمتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  221-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429المكافق لػ  14يكليك سنة 2008المتضمف تحكيل المدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر ك تييئة الساحل إلى مدرسة خارج الجامعة.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغكجية الكطنية لممدارس العميا لميداف عمكـ الطبيعة كالحياة ،المؤرخ في 17جكيمية .2019

ُيـقـــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في عمكـ البحر تخصص" :تربية المائيات"
المادة األولـى :ي ّ
بالمدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر ك تييئة الساحل ،كفقا لممحق ىذا القرار.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المــادة  :2يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة الكطنية لعمكـ البحر
كتييئة الساحل ،ابتداء مف السنة الجامعية .2017/2016

المــادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر كتييئة الساحل،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
كل فيما ّ

حرر بالجزائر في  06أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
ممحق القرار رقم  1419المؤرخ في  06أوت  2019الذي ّ
في عموم البحر تخصص" :تربية المائيات" بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل
انسُت األونً يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص :1
وحذة انتعهُى و ث
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص 1
اَىىٌىجُب ثحشَخ 1
ثُىٌىجُب جضَئُخ وهٕذعخ وساصُخ 1
ٔظبُِبد اٌىبئٕبد اٌجحشَخ 1
اَىىفُضَىٌىجُب و رىُّف اٌىبئٕبد اٌجحشَخ
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وثو1
ِزشوٌىجُب اٌجُئخ اٌجحشَخ 1
ِؼبٌجخ و رحًٍُ اٌجُبٔبد 1
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أف 1.2
االٔجٍُضَخ
ثحش وصبئمٍ
يجًىع انسذاسٍ ص1

دروص

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ (سبعبث)
أعًبل
أعًبل
عًم شخصٍ
تطبُقُت
يىجهت

85,5
21
21
22,5
21

84
21
21
21
21

45
22,5
22,5

34,5
12
22,5

42
21
21
172,5

10,5
10,5
129

انًعبيم

األرصذة

63
21

232,5
63
42
64,5
63

465
126
84
129
126

11
3
2
3
3

20
5
4
6
5

10,5
10,5

90
45
45

180
90
90

4
2
2

7
3
4

52,5
21
31,5
375

105
42
63
750

2
1
1
17

3
1
2
30

21
21

73,5

انًجًىع

انسذاسٍ ص :2
وحذة انتعهُى و ث
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص 2
اَىىٌىجُب ثحشَخ 2
ثُىٌىجُب جضَئُخ وهٕذعخ وساصُخ 2
ٔظبُِبد اٌىبئٕبد اٌّبئُّخ 2
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وثو2
ِزشوٌىجُب اٌجُئخ اٌجحشَخ 2
ِؼبٌجخ و رحًٍُ اٌجُبٔبد 2
رشثّـ
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أف 2
االٔجٍُضَخ 2
يجًىع انسذاسٍ ص2
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

دروص

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ (سبعبث)
أعًبل
أعًبل
عًم شخصٍ
تطبُقُت
يىجهت

انًجًىع

انًعبيم

األرصذة

67,5
22,5
22,5
22,5

57
22,5
12
22,5

55,5
22,5
10,5
22,5

180
67,5
45
67,5

360
135
90
135

9
3
3
3

16
6
4
6

65
22,5
22,5
20

77
12
45
20

30,5
10,5
20

172,5
45
67,5
60

345
90
135
120

7
2
3
2

13
4
5
4

12
12
144,5

10,5
10,5
144,5

86

22,5
22,5
375

45
45
750

1
1
17

1
1
30
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انسُت انثبَُت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص :3
وحذة انتعهُى و ث
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص 3
رشثُخ األعّبن
ػٍُ اٌطحبٌت
رغزَخ أٔىاع اإلعزضساع اٌّبئٍ
فحّخ رشثُبد األحُبء اٌّبئُّخ  /فحّخ
اإلعزضساع اٌّبئٍ
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وثو3
ُِىشوثُىٌىجُب ِٕزجبد اإلعزضساع اٌّبئٍ
وحذاث انتعهُى اإلستكشبفُت
وثإ3
ثُىرىٕىٌىجُب اإلعزضساع اٌّبئٍ
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أف 3
أجٍُضَخ
يجًىع انسذاسٍ ص 3

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ (سبعبث)
أعًبل
أعًبل
عًم شخصٍ
تطبُقُت
يىجهت

دروص

انًجًىع

انًعبيم

األرصذة

87
22,5
21
21

85,5
22,5
21
21

87
22,5
21
21

259,5
67,5
63
63

519
135
126
126

12
3
3
3

22
6
5
5

22,5

21

22,5

66

132

3

6

21
21

10,5
10,5

21
21

52,5
52,5

105
105

2
2

5
5

21
21

21
21

42
42

84
84

2
2

2
2

10,5
10,5
139,5

10,5
10,5
127,5

21
21
375

42
42
750

1
1
17

1
1
30

108

انسذاسٍ ص :4
وحذة انتعهُى و ث
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص 4
رشثُخ اٌقذفُبد
رشثُخ اٌمؾشَبد
اهؼبَ أٔىاع االعزضساع اٌّبئٍ
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وثو4
رحغُٓ وساصٍ
رشثـ
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أف 4
عىق إٌّزجبد اٌّبئُخ
يجًىع انسذاسٍ ص 4

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ (سبعبث)
أعًبل
أعًبل
عًم شخصٍ
تطبُقُت
يىجهت

انًعبيم

األرصذة

64,5
22,5
21
21

64,5
22,5
21
21

64,5
22,5
21
21

193,5
67,5
63
63

387
135
126
126

9
3
3
3

16
6
5
5

22,5
22,5

69
12
57

67,5
10,5
57

159
45
114

318
90
228

7
2
5

13
4
9

22,5
22,5
375

45
45
750

1
1
17

1
1
30

دروص

22,5
22,5
109,5

133,5

132

انًجًىع

انسُت انثبنثت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص :5
وحذة انتعهُى و ث

دروص

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ (سبعبث)
عًم
أعًبل
أعًبل
شخصٍ
تطبُقُت
يىجهت

انًعبيم

األرصذة

174
63
31,5
57
22,5

348
126
63
114
45

8
3
1
3
1

13
5
2
4
2

90
90

2
2

4
4

180
90
90

4
2
2

8
4
4

انًجًىع

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص 5
هٕذعخ اإلعزضساع اٌّبئٍ
رغُُش اٌُّبٖ
رضُّٓ إٌّزجبد اٌّبئُخ
لبٔىْ اإلعزضساع اٌّبئٍ
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وثو5
إٌّزجخ :رطجُك ػًٍ رشثُخ األحُبء اٌّبئُخ
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أف 5
الزقبد و رغُُش
اداسح اٌّؾبسَغ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

43,5
21

87
21
21
22,5
22,5

43,5
21
10,5
12

22,5
22,5

22,5
22,5

45
45

45
22,5
22,5

45
22,5
22,5

90
45
45

22,5
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وحذاث انتعهُى اإلستكشبفُت
وثإ5
رفبػالد رشثُخ األحُبء اٌّبئُخ-اٌجُئخ-اٌّجزّغ
اإلدساط اٌّهٍٕ
يجًىع انسذاسٍ ص5

43,5
22,5
21
198

22,5
22,5
133,5

66
45
21
375

43,5

132
90
42
750

5
4
1
30

3
2
1
17

انسذاسٍ ص :6
وحذة انتعهُى ( و ث)
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص 6
اػذاد ِزوشح ِهٕذط دوٌخ
يجًىع انسذاسٍ ص 6

انتزبص

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ
أعًبل فزدَت/سب
500
500
500

250
250
250

انًجًىع/سب
750
750
750

انًعبيم

األرصذة

17
17
17

30
30
30

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
قــرار رقم  1420مؤرخ في  06أوت ّ ،2019
في عموم البحر تخصص" :بيوتكنولوجيا البحرية" بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر و تييئة الساحل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  04رجب عاـ  1391المكافق  25غشت سنة  1971كالمتضمف
 كبمقتضى المرسكـ رقـ 219-71ّ
تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس ،المعدؿ كالمتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  221-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429المكافق لػ  14يكليك سنة 2008المتضمف تحكيل المدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر ك تييئة الساحل إلى مدرسة خارج الجامعة.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغكجية الكطنية لممدارس العميا لميداف عمكـ الطبيعة كالحياة ،المؤرخ في 17جكيمية .2019

ُيـقـــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في عمكـ البحر تخصص" :بيكتكنكلكجيا البحرية"
المادة األولـى :ي ّ
بالمدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر كتييئة الساحل ،كفقا لممحق ىذا القرار.

المــادة  :2يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة الكطنية لعمكـ البحر
كتييئة الساحل ،ابتداء مف السنة الجامعية .2017/2016

المــادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر كتييئة الساحل،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
كل فيما ّ
حرر بالجزائر في  06أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
ممحق القرار رقم  1420المؤرخ في  06أوت  2019الذي ّ
في عموم البحر تخصص" :بيوتكنولوجيا البحرية" بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل
انسُت األونً يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص :1
وحذة انتعهُى و ث

دروص

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ (سبعبث)
عًم
أعًبل
أعًبل
شخصٍ
تطبُقُت
يىجهت

انًعبيم

األرصذة

63
21

235,5
63
45
64,5
63

471
126
90
129
126

11
3
2
3
3

20
5
4
6
5

10,5
10,5

109,5
45
64,5

219
90
129

5
2
3

9
4
5

30
30
375

60
60
750

1
1
17

1
1
30

انًجًىع

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص 1
ػٍُ اٌجُئخ اٌجحشَخ 1
اٌجُىٌىجُب اٌجضَئُخ واٌهٕذعخ اٌىساصُخ 1
ٔظبُِخاٌىبئٕبد اٌّبئُخ 1
اٌفُضَىٌىجُب اٌحُىَخ ٌٍىبئٕبد اٌحُخ اٌّبئُخ
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وثو1
ػٍُ اٌمُبط اٌجُئٍ 1
ِؼبٌجخ ورحًٍُ اٌجُبٔبد 1
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أف 1
ثحش وصبئمٍ
يجًىع انسذاسٍ ص1

87
21
22,5
22,5
21

85,5
21
22,5
21
21

45
22,5
22,5

54
12
42

21
21
153

9
9
148,5

21
21

73,5

انسذاسٍ ص :2
وحذة انتعهُى و ث

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ (سبعبث)
عًم
أعًبل
أعًبل
شخصٍ
تطبُقُت
يىجهت

انًعبيم

األرصذة

67,5
22,5
22,5
22,5

57
22,5
12
22,5

55,5
22,5
10,5
22,5

180
67,5
45
67,5

360
135
90
135

9
3
3
3

16
6
4
6

45
22,5
22,5

57
12
45

70,5
10,5

172,5
45
67,5
60

345
90
135
120

7
2
3
2

13
4
5
4

12
12
124,5

10,5
10,5
124,5

22,5
22,5
375

45
45
750

1
1
17

1
1
30

دروص

انًجًىع

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص 2
ػٍُ اٌجُئخ اٌجحشَخ 2
اٌجُىٌىجُب اٌجضَئُخ واٌهٕذعخ اٌىساصُخ 2
ٔظبُِخاٌىبئٕبد اٌّبئُخ 2
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وثو2
ػٍُ اٌمُبط اٌجُئٍ 2
ِؼبٌجخ ورحًٍُ اٌجُبٔبد 2
رشثـ
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أف 2
اٌٍغخ اإلٔجٍُضَخ1
يجًىع انسذاسٍ ص2

60

126

انسُت انثبَُت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص :3
وحذة انتعهُى و ث
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص 1 .3انهُذست اإلَشًَُت وانًُبعت
ػٍُ إٌّبػخ واٌزىٕىٌىجُب إٌّبػُخ
اٌهٕذعخ اإلٔضَُّخ
هٕذعخ اٌؼٍُّبد
و ث أص 2 .3انتكُىنىجُب انحُىَت نهطحبنب انبحزَت
اٌزىٕىٌىجُب اٌحُىَخ ٌٍطحبٌت اٌجحشَخ
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و 3انًعهىيبتُت انحُىَت و االويُك
اٌّؼٍىِبرُخ اٌحُىَخ و االوُِه
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

دروص

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ (سبعبث)
عًم
أعًبل
أعًبل
شخصٍ
تطبُقُت
يىجهت

انًعبيم

األرصذة

43,5

175,5
45
67,5
63
67,5
67,5

351
90
135
126
135
135

8
2
3
3
3
3

15
4
6
5
6
6

64,5
64,5

129
129

3
3

5
5

66
22,5
22,5
21
22,5
22,5

66
22,5
22,5
21
22,5
22,5

22,5
21
22,5
22,5

42
42

12
12

10,5
10,5

انًجًىع
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و ث و 2انزَبضُبث انتطبُقُت
اٌشَبمُبد اٌزطجُمُخ
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أف  3انذكبء االستزاتُجٍ وانًهكُت انفكزَت
اٌزوبء االعزشارُجٍ واٌٍّىُخ اٌفىشَخ
يجًىع انسذاسٍ ص 3

22,5
22,5

22,5
22,5

22,5
22,5
175,5

123

76,5

45
45

90
90

2
2

3
3

22,5
22,5
375

45
45
750

1
1
17

1
1
30

انسذاسٍ ص :4
وحذة انتعهُى و ث

انًعبيم

األرصذة

42
42

21
21

21
21

84
84

168
168

4
4

8
8

42,5

12,5

31

86

172

4

8

21,5
21

12,5

10
21

44
42

88
84

2
2

4
4

100
100

100
100

200
200

4
4

9
9

42
21
21
21
21
147,5

21
21

63
42
21
42
42
375

126
84
42
84
84
750

3
2
1
2
2
17

3
2
1
2
2
30

دروص

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص  1 .4انبُىتكُىنىجُب انًكزوبُت
اٌجُىرىٕىٌىجُب اٌّىشوثُخ
و ث أص  2 .4تزبُت انخالَب ووبُىتكُىنىجُب
انحُىاَبث انبحزَت
رشثُخ اٌخالَب واٌزحغُٓ اٌىساصٍ
رضُّٓ اٌجضَئبد راد االهزّبَ ِٓ أفً حُىأٍ
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و تزبص
رشثـ
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أف 4إدارة انًشزوع
رغُُش اٌّؾشوع
اٌٍغخ اإلٔجٍُضَخ 2
و ث أف  4اقتصبدَبث انبُئت
الزقبدَبد اٌجُئخ
يجًىع انسذاسٍ ص 4

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ (سبعبث)
عًم
أعًبل
أعًبل
شخصٍ
تطبُقُت
يىجهت

21
21
75,5

152

انًجًىع

انسُت انثبنثت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص :5
وحذة انتعهُى و ث

دروص

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص  1 .5انتحهم انحُىٌ نهجشَئبث انعضىَت
فٍ انبُئت انًبئُت
اٌؼٍُّبد اٌحُىَخ إلصاٌخ اٌزٍىس
رآوً حُىٌ وِنبد ٌٍمبروساد
و ث أص  2 . 5أخالقُبث انبُىنىجُب وانقبَىٌ
أخاللُبد ػٍُ األحُبء  /اٌغالِخ األحُبئُخ
لبٔىْ اٌجحبس واٌجُئخ اٌجحشَخ
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و  5تقُُت يزاقبت انجىدة
اٌّشالجخ اٌغُّخ اٌذوائُخ
رمُٕبد اٌّشالجخ اٌُّىشوثُخ
وُُّبء اٌجىٌُّشاد
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أف  5اإلدارة وانتسىَق
اداسح ورٕظُُ اٌؾشوبد
رغىَك االثزىبس
اٌزىبًِ اٌّهٍٕ (اٌغُشح اٌزارُخ  ،اٌّؾبسَغ اٌّهُٕخ،
اٌقُبٔخ  ،عىق اٌؼًّ)
يجًىع انسذاسٍ ص5

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ (سبعبث)
عًم
أعًبل
أعًبل
شخصٍ
تطبُقُت
يىجهت

انًجًىع

انًعبيم

األرصذة

43,5

43,5

21

108

216

5

10

21
22,5
45
22,5
22,5

21
22,5

21

63
45
45
22,5
22,5

126
90
90
45
45

3
2
2
1
1

6
4
4
2
2

67,5
22,5
22,5
22,5

22,5

45
22,5
22,5

135
45
45
45

270
90
90
90

6
2
2
2

12
4
4
4

87
45
21

174
90
42

4
2
1

4
2
1

21

42

1

1

375

750

17

30

22,5
22,5
22,5

64,5
22,5
21
21
220,5

88,5

66

انسذاسٍ ص :6
وحذة انتعهُى ( و ث)

انتزبص

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ
أعًبل فزدَت/سب

انًجًىع/سب

انًعبيم

األرصذة

10
10
10

30
30
30

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص 6
اػذاد ِزوشح ِهٕذط دوٌخ
يجًىع انسذاسٍ ص 6

250
250
250

500
500
500

750
750
750

ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
قــرار رقم  1421مؤرخ في  06أوت ّ ،2019
في عموم البحر تخصص" :عمم األحياء السمكية" بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر و تييئة الساحل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  04رجب عاـ  1391المكافق  25غشت سنة  1971كالمتضمف
 كبمقتضى المرسكـ رقـ 219-71ّ
تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس ،المعدؿ كالمتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  221-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429المكافق لػ  14يكليك سنة 2008المتضمف تحكيل المدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر ك تييئة الساحل إلى مدرسة خارج الجامعة.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغكجية الكطنية لممدارس العميا لميداف عمكـ الطبيعة كالحياة ،المؤرخ في 17جكيمية .2019

ُيـقـــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في عمكـ البحر تخصص":عمـ األحياء السمكية"
المادة األولـى :ي ّ
بالمدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر ك تييئة الساحل ،كفقا لممحق ىذا القرار.

المــادة  :2يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة الكطنية لعمكـ البحر
كتييئة الساحل ،ابتداء مف السنة الجامعية .2017/2016

المــادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر كتييئة الساحل،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
كل فيما ّ

حرر بالجزائر في  06أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
ممحق القرار رقم  1421المؤرخ في  06أوت  2019الذي ّ
في عموم البحر تخصص" :عمم األحياء السمكية" بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل
انسُت األونً يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص :1
وحذة انتعهُى و ث

دروص

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ (سبعبث)
عًم
أعًبل
أعًبل
شخصٍ
تطبُقُت
يىجهت

انًجًىع

انًعبيم

األرصذة

11
3
2
3
3

20
5
4
6
5

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص1 .
ػٍُ اٌجُئخ اٌجحشَخ 1
اٌجُىٌىجُب اٌجضَئُخ واٌهٕذعخ اٌىساصُخ 1
ِٕهجُخ اٌىبئٕبد اٌحُخ اٌّبئُخ 1
اٌفُضَىٌىجُب اٌحُىَخ ٌٍىبئٕبد اٌحُخ اٌّبئُخ واٌزىُف
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

85,5
21
22,5
21
21

87
21
22,5
22,5
21

63
21
21
21

235,5
63
45
64,5
63

471
126
90
129
126
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وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و 1.
ػٍُ اٌمُبط اٌجُئٍ 1
ِؼبٌجخ ورحًٍُ اٌجُبٔبد 1
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أف.1
اٌجحش اٌىصبئمٍ
يجًىع انسذاسٍ ص1

36
15
21

58,5
15
43,5

15
15
136,5

15
15
160,5

15
15

78

109,5
45
64,5

219
90
129

5
2
3

9
4
5

30
30
375

60
60
750

1
1
17

1
1
30

انسذاسٍ ص :2
وحذة انتعهُى و ث

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ (سبعبث)
عًم
أعًبل
أعًبل
شخصٍ
تطبُقُت
يىجهت

انًعبيم

األرصذة

60
22,5
15
22,5

60
22,5
15
22,5

60
22,5
15
22,5

180
67,5
45
67,5

360
135
90
135

9
3
3
3

16
6
4
6

37,5
15
22,5

60
15
45

75
15

172,5
45
67,5
60

345
90
135
120

7
2
3
2

13
4
5
4

11
11
108,5

11,5
11,5
131,5

22,5
22,5
375

45
45
750

1
1
17

1
1
30

دروص

انًجًىع

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص2 .
ػٍُ اٌجُئخ اٌجحشَخ 2
اٌجُىٌىجُب اٌجضَئُخ واٌهٕذعخ اٌىساصُخ 2
ِٕهجُخ اٌىبئٕبد اٌحُخ اٌّبئُخ 2
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و2 .
ػٍُ اٌمُبط اٌجُئٍ 2
ِؼبٌجخ ورحًٍُ اٌجُبٔبد 2
رشثـ
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أف 2.
االٔجٍُضَخ 1
يجًىع انسذاسٍ ص2

60

135

انسُت انثبَُت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص :3
وحذة انتعهُى و ث

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ (سبعبث)
عًم
أعًبل
أعًبل
شخصٍ
تطبُقُت
يىجهت

انًعبيم

األرصذة

67,5
22,5
22,5
22,5

69
36
21
12

66
9
24
33

202,5
67,5
67,5
67,5

405
135
135
135

9
3
3
3

18
6
6
6

45
22,5
22,5

22,5
22,5

60
45
15

127,5
67,5
60

255
135
120

6
3
3

10
5
5

22,5
22,5
135

22,5
22,5
114

45
45
375

90
90
750

2
2
17

2
2
30

دروص

انًجًىع

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص3.
دَٕبُِىُخ اٌؼؾبئش1
اٌجُىجغشافُخ 1
ثُىٌىجُب اٌّىاسد اٌقُذَخ
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و 3.
اٌىبسرىجشافُب ؤظُ اٌّؼٍىِبد اٌجغشافٍ
األسفبد اٌجىَخ واٌّالحخ
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أف 3.
اٌٍغخ اإلٔجٍُضَخ 2
يجًىع انسذاسٍ ص 3

126

انسذاسٍ ص :4
وحذة انتعهُى و ث

دروص

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ (سبعبث)
عًم
أعًبل
أعًبل
شخصٍ
تطبُقُت
يىجهت

انًعبيم

األرصذة

88,5

210
67,5
75
67,5

420
135
150
135

9
3
3
3

18
6
6
6

142,5
120
22,5
231

165
120
45
375

330
240
90
750

8
6
2
17

12
8
4
30

انًجًىع

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص 4.
دَٕبُِىُخ اٌؼؾبئش2
اٌجُىجغشافُخ 2
ػٍُ اٌحُىاْ اٌجضَئٍ واٌّؼٍىِبرُخ اٌحُىَخ
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و 4.
رشثـ ػٍٍّ
االعزؾؼبس ػٓ ثؼذ اٌجحشٌ
يجًىع انسذاسٍ ص 4
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

67,5
22,5
22,5
22,5

54
45
9

22,5
22,5
90

54

43,5
45

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

428

انسُت انثبنثت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص :5
وحذة انتعهُى و ث

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ (سبعبث)
عًم
أعًبل
أعًبل
شخصٍ
تطبُقُت
يىجهت

انًعبيم

األرصذة

112,5
45
45
22,5

112,5
45
45
22,5

225
90
90
45

450
180
180
90

10
4
4
2

18
7
7
4

67,5
22,5
22,5
22,5

64,5
22,5
22,5
19,5

132
45
45
42

264
90
90
84

6
2
2
2

11
4
4
3

9
9
189

9
9
186

18
18
375

36
36
750

1
1
17

1
1
30

دروص

انًجًىع

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص 5.
اداسح االلزقبد اٌحُىٌ ٌؼٍُ اٌّقبَذ
ػٍُ ثُئخ اٌّقبَذ
لبٔىْ اٌجحبس
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و 5.
رمُٕبد وِؼذاد اٌقُذ
جىدح ورغُُش األعّبن اٌطبصجخ
االلزقبد و اٌزغُُش
وحذاث انتعهُى اإلستكشبفُت
و ث إ 5.
،اداسح ورٕظُُ اٌّؾبسَغ
يجًىع انسذاسٍ ص 5

انسذاسٍ ص :6
وحذة انتعهُى ( و ث)
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص 6.
اػذاد ِزوشح ِهٕذط دوٌخ
يجًىع انسذاسٍ ص 6

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ
أعًبل فزدَت/سب
انتزبص فٍ انًؤسست/سب
500
500
500

250
250
250

انًجًىع/سب
750
750
750

انًعبيم

األرصذة

10
10
10

30
30
30

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في عموم
قــرار رقم  1422مؤرخ في  06أوت ّ ،2019
البحر تخصص" :ىندسة البيئة البحرية و الساحمية" بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر و تييئة الساحل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
ؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ  05-99الم ّّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  04رجب عاـ  1391المكافق  25غشت سنة  1971كالمتضمف
 كبمقتضى المرسكـ رقـ 219-71ّ
تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس ،المعدؿ كالمتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  221-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429المكافق لػ  14يكليك سنة 2008المتضمف تحكيل المدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر كتييئة الساحل إلى مدرسة خارج الجامعة.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغكجية الكطنية لممدارس العميا لميداف عمكـ الطبيعة كالحياة ،المؤرخ في 17جكيمية .2019

ُيـقـــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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حدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في عمكـ البحر تخصص" :ىندسة البيئة البحرية
المادة األولـى :ي ّ
كالساحمية" بالمدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر كتييئة الساحل ،كفقا لممحق ىذا القرار.
المــادة  :2يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة الكطنية لعمكـ البحر
كتييئة الساحل ،ابتداء مف السنة الجامعية .2017/2016
المــادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر كتييئة الساحل،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
كل فيما ّ

حرر بالجزائر في  06أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
ممحق القرار رقم  1422المؤرخ في  06أوت  2019الذي ّ

في عموم البحر تخصص" :ىندسة البيئة البحرية والساحمية" بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل
انسُت األونً يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص :1
وحذة انتعهُى (و ث)

دروص

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ (سبعبث)
أعًبل
أعًبل
عًم شخصٍ
تطبُقُت
يىجهت

انًجًىع

انًعبيم

األرصذة

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص 1
اٌجُىوُُّبء اٌجُئُخ 1 -
ػٍُ اٌّحُطبد اٌفضَبئٍ
اإلَىىٌىجُب واٌجُىٌىجُب اٌجحشَزُٓ1-
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وثو1
ػٍُ اٌمُبط اٌجُئٍ1-
اٌزحًٍُ اٌؼذدٌ
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أف 1
أجٍُضَخ : 1-رمُٕبد اٌزؼجُش اٌىزبثٍ
يجًىع انسذاسٍ 1

42
30

216
96
60
60

432
192
120
120

10
4
3
3

18
8
5
5

111
42
36
33

63
24
24
15

12

120
60
60

240
120
120

6
3
3

10
5
5

60
30
30

30
21
9

30
9
21

39
39
375

78
78
750

1
1
17

2
2
30

21
21
192

18
18
111

72

انسذاسٍ ص :2
وحذة انتعهُى (و ث)

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ (سبعبث)
أعًبل
أعًبل
عًم شخصٍ
تطبُقُت
يىجهت

انًعبيم

األرصذة

116
75
24
27

15
6
9

48
15
21
12

189
96
45
48

378
192
90
96

9
4
3
2

16
8
4
4

52,5
30
22,5

43,5
21
22,5

60

156
51
45
60

312
102
90
120

7
2
2
3

13
4
3
6

15
15
183,5

15
15
73,5

30

60
60
750

1
1
17

1
1
30

دروص

انًجًىع

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و د أط 2
اٌجُىوُُّبء اٌجُئُخ 2 -
حشوخ اٌُّبٖ اٌّحُطُخ
اإلَىىٌىجُب واٌجُىٌىجُب اٌجحشَزُٓ 2 -
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
ودَ2
ػٍُ اٌمُبط اٌجُئٍ 2-
ِؼبٌجخ و رحًٍُ اٌّؼطُبد
رشثـ
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أف 2
أجٍُضَخ  : 2-رمُٕبد اٌزؼجُش اٌؾفهٍ
يجًىع انسذاسٍ 2
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

60

30
168

375
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انسُت انثبَُت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص :3
وحذة انتعهُى (و ث)

دروص

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ (سبعبث)
أعًبل يىجهت أعًبل تطبُقُت عًم شخصٍ انًجًىع

انًعبيم األرصذة

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص 3
اٌضٍىس اٌجحشٌ و اٌغباحٍٍ 1 -
اداسح اٌزٍىس اٌجحشٌ واٌغبحٍٍ
اٌهُذسودَٕبُِه اٌغبحٍُخ
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وثو3
سعُ اٌخشائو ؤظبَ اٌّؼٍىِبد اٌجغشافُخ
إٌّذجخ1-
االعزؾؼبس ػٓ ثؼذ اٌجحشٌ1-
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أف 3
أجٍُضَخ  : 3-رحًٍُ واعزخالؿ ٌٍّشاجغ اٌؼٍُّخ
يجًىع انسذاسٍ 3

48

102
30
39
33

30
30

180
60
60
60

360
120
120
120

9
3
3
3

15
5
5
5

66
12
18
36

165
45
60
60

330
90
120
120

7
2
3
2

14
4
5
5

96

30
375

60
750

1
17

1
30

21
27
12

87
33
30
24

12

15
75

15
204

انسذاسٍ ص :4
وحذة انتعهُى (و ث)

دروص

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ (سبعبث)
أعًبل يىجهت أعًبل تطبُقُت عًم شخصٍ انًجًىع

انًعبيم األرصذة

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص 4
اٌضٍىس اٌجحشٌ و اٌغبحٍٍ 2 -
رغُش إٌّبخ فٍ إٌّبهك اٌجحشَخ واٌغبحٍُخ
لبٔىْ اٌجحبس
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وثو4
االعزؾؼبس ػٓ ثؼذ اٌجحشٌ2-
إٌّذجخ 2-
رشثـ
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أف 4
ِٕهجُخ اٌجحش اٌىصبئمٍ
أجٍُضَخ  : 4-وزبثخ ٔقىؿ ػٍُّخ
يجًىع انسذاسٍ 4

85
40
15
30

18
18

32
17
15

135
75
30
30

270
150
60
60

7
4
2
1

14
8
3
3

40,5
22,5
18

40,5
22,5
18

117

198
45
36
117

396
90
72
234

8
2
2
4

14
3
3
8

33
21
12
158,5

9

21
21
375

84
42
42
750

2
1
1
17

2
1
1
30

117
42

9
67,5

149

انسُت انثبنثت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص :5
وحذة انتعهُى (و ث)
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص 5
اٌشفذ و اعزشارُجُخ اٌّشالجخ اٌجُئُخ
ػًّ اٌجحش ػًٍ اٌجًٕ اٌزحزُخ اٌغبحٍُخ
اٌزمُُُ اٌجُئٍ
اٌمبٔىْ اٌجُئٍ اٌذوٌٍ
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وثو5
اٌّززجؼىْ إٌظبئش
وحذاث انتعهُى اإلستكشبفُت
وث إ5
اداسح اٌغبحً
اٌّالحخ اٌجحشَخ
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أف 5
اإللزقبد اٌجُئٍ
اداسح ِؾبسَغ اٌجحش
يجًىع انسذاسٍ 5
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

دروص

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ (سبعبث)
أعًبل
أعًبل
عًم شخصٍ
تطبُقُت
يىجهت
189
60
60
39
30

378
120
120
78
60

10
3
3
2
2

19
6
6
4
3

120
120

3
3

6
6

2
1
1

2
1
1

2
1
1
17

3
2
1
30

132
36
48
18
30

12
12

30
30

30
30

60
60

42
27
15

9
9

51
36
15

102
72
30

66
45
21
270

9

75
45
30
375

150
90
60
750

9
60

45
12
12
21

انًجًىع

انًعبيم

األرصذة

45
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انسذاسٍ ص :6
وحذة انتعهُى ( و ث)
انتزبص

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ
أعًبل فزدَت/سب

انًجًىع/سب

250
250
250

500
500
500

750
750
750

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص 6
إعذاد يذكزة يهُذص دونت
يجًىع انسذاسٍ ص 6

انًعبيم

10
10
10

األرصذة

30
30
30

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في عموم
قــرار رقم  1423مؤرخ في  06أوت ّ ،2019

البحر تخصص":تنوع بيولوجي وتسيير األنظمة البيولوجية" بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  04رجب عاـ  1391المكافق  25غشت سنة  1971كالمتضمف
 كبمقتضى المرسكـ رقـ 219-71ّ
تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس ،المعدؿ كالمتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  221-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429المكافق لػ  14يكليك سنة 2008المتضمف تحكيل المدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر كتييئة الساحل إلى مدرسة خارج الجامعة.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغكجية الكطنية لممدارس العميا لميداف عمكـ الطبيعة كالحياة ،المؤرخ في 17جكيمية .2019

ُيـقـــرر
حدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في عمكـ البحر تخصص":تنكع بيكلكجي كتسيير
المادة األولـى :ي ّ
األنظمة البيكلكجية " بالمدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر كتييئة الساحل ،كفقا لممحق ىذا القرار.

المــادة  :2يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة الكطنية لعمكـ البحر
كتييئة الساحل ،ابتداء مف السنة الجامعية .2017/2016
المــادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر كتييئة الساحل،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي
ّ
كل فيما ّ

حرر بالجزائر في  06أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
ممحق القرار رقم  1423المؤرخ في  06أوت  2019الذي ّ

في عموم البحر تخصص" :تنوع بيولوجي وتسيير األنظمة البيولوجية" بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل
انسُت األونً يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص :1
وحذة انتعهُى و ث

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ (سبعبث)
عًم
أعًبل
أعًبل
شخصٍ
تطبُقُت
يىجهت

دروص

انًعبيم

األرصذة

63
21

232,5
63
42
64,5
63

465
126
84
129
126

11
3
2
3
3

20
5
4
6
5

10,5
10,5

90
45
45

180
90
90

4
2
2

7
3
4

52,5
21
31,5
375

105
42
63
750

2
1
1
17

3
1
2
30

انًجًىع

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص 1
اٌجُئخ اٌجحشَخ 1
اٌجُىٌىجُب اٌجضَئُخ واٌهٕذعخ اٌىساصُخ 1
اٌىبئٕبد اٌجحشَخ إٌظبُِخ 1
اٌفُضَىٌىجُب اٌحُىَخ واٌزىُف ٌٍىبئٕبد اٌجحشَخ
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وثو1
اٌّزشوٌىجُب ٌٍجُئخ اٌجحشَخ 1
ِؼبٌجخ اٌجُبٔبد ورحٍٍُهب 1
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أف 1
اٌٍغخ اإلٔجٍُضَخ 1
ثحش وصبئمٍ
يجًىع انسذاسٍ ص 1

85,5
21
21
22,5
21

84
21
21
21
21

45
22,5
22,5

34,5
12
22,5

42
21
21
172,5

10,5
10,5
129

21
21

73,5

انسذاسٍ ص :2
وحذة انتعهُى و ث

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ (سبعبث)
عًم
أعًبل
أعًبل
شخصٍ
تطبُقُت
يىجهت

انًعبيم

األرصذة

67,5
22,5
22,5
22,5

57
22,5
12
22,5

55,5
22,5
10,5
22,5

180
67,5
45
67,5

360
135
90
135

9
3
3
3

16
6
4
6

45
22,5
22,5

87
12
45
30

40,5
10,5
30

172,5
45
67,5
60

345
90
135
120

7
2
3
2

13
4
5
4

12
12
124,5

10,5
10,5
154,5

96

22,5
22,5
375

45
45
750

1
1
17

1
1
30

دروص

انًجًىع

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص2
اٌجُئخ اٌجحشَخ 2
اٌجُىٌىجُب اٌجضَئُخ واٌهٕذعخ اٌىساصُخ 2
اٌىبئٕبد اٌجحشَخ إٌظبُِخ 2
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وثو2
اٌّزشوٌىجُب ٌٍجُئخ اٌجحشَخ 2
ِؼبٌجخ اٌجُبٔبد ورحٍٍُهب 2
اٌزذسَت اٌؼٍٍّ (َ 15ى ًِب)
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أف 2
اٌٍغخ اإلٔجٍُضَخ 2
يجًىع انسذاسٍ ص 2

انسُت انثبَُت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص :3
وحذة انتعهُى و ث

دروص

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ (سبعبث)
عًم
أعًبل
أعًبل
شخصٍ
تطبُقُت
يىجهت

انًجًىع

انًعبيم

األرصذة

12
2
2
2
2
2
2

18
3
3
3
3
3
3

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص 3
رقُٕف اٌذَذاْ
رقُٕف اٌمؾشَبد
رقُٕف لٕذًَ اٌجحش
رقُٕف اٌشخىَبد
رقُٕف إٌجبربد اٌجحشَخ
رقُٕف اٌطفٍُُبد
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

72
12
12
12
12
12
12

138
23
23
23
23
23
23

210
35
35
35
35
35
35

420
70
70
70
70
70
70
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وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وثو3
سعُ اٌخشائو ؤظُ اٌّؼٍىِبد اٌجغشافُخ
اٌشفذ ػٓ ثؼذ واٌّالحظبد اٌفنبئُخ
وحذاث انتعهُى اإلستكشبفُت
وثإ3
اٌذوساد اٌجُىجُىوُُّبئُخ
اٌزٍىس واالٔضشوثبَضس
اٌغُّخ اإلَىىٌىجُخ
يجًىع انسذاسٍ ص 3

24
12
12
39

33
12
10,5
10,5
129

19,5
19,5
39

46
23
23

70
35
35

140
70
70

2
1
1

6
3
3

23
23

95
35
30
30
375

190
70
60
60
750

3
1
1
1
17

6
2
2
2
30

207

انسذاسٍ ص :4
وحذة انتعهُى و ث

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ (سبعبث)
عًم
أعًبل
أعًبل
شخصٍ
تطبُقُت
يىجهت

دروص

انًعبيم

األرصذة

90
45
45

120
60
60

240
120
120

6
3
3

10
5
5

144,5
24,5

190
35
35
120

380
70
70
240

9
2
2
5

16
3
3
10

44
19,5
24,5
278,5

65
30
35
375

130
60
70
750

2
1
1
17

4
2
2
30

انًجًىع

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص 4
واٌزىىْ
اٌجضَئُخ
إٌّظىِبد
ُّ
ػٍُ اٌىساصخ اٌغىبُٔخ
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وثو4
اداسح ؽشوخ
إٌّزجخ اٌشَبمُخ
اٌزذسَت اٌؼٍٍّ (َ 30ى ًِب)
وحذاث انتعهُى اإلستكشبفُت
وثإ4
اٌزُّٕخ اٌّغزذاِخ
إٌظُ اٌجُئُخ والزقبدَبد اٌزٕىع اٌجُىٌىجٍ
يجًىع انسذاسٍ ص 4

30
15
15
24,5

21
10,5
10,5

24,5

21
10,5
10,5
72

24,5

120

انسُت انثبنثت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص :5
وحذة انتعهُى و ث

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ (سبعبث)
عًم
أعًبل
أعًبل
شخصٍ
تطبُقُت
يىجهت

دروص

انًعبيم

األرصذة

60
20

105
20
45
20
20

240
60
60
60
60

480
120
120
120
120

12
3
3
3
3

20
5
5
5
5

15

25
25

75
45
30

150
90
60

3
2
1

6
4
2

60
30
30
375

120
60
60
750

2
1
1
17

4
2
2
30

انًجًىع

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص 5
اٌزؾشَؼبد اٌىهُٕخ واٌذوٌُخ
إٌظُ اٌجُىٌىجُخ ٌٍجحش األثُل اٌّزىعو
رحًٍُ اٌنؼف
اداسح إٌظُ اٌجُئُخ اٌطجُؼُخ واألٔضشوثبَضد
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وث و5
اداسح اٌّؾبسَغ
اعزؼبدح إٌظُ اإلَىىٌىجُخ واٌغىبْ
وحذاث انتعهُى اإلستكشبفُت
وثإ5
اٌزفزُؼ اٌجُئٍ
أخاللُبد اٌجُىٌىجُب واٌؼٍىَ واٌّجزّغ
يجًىع انسذاسٍ ص 5

75
20
15
20
20

20
20

35
20
15

15

30
15
15
140

30
15
15
105

130

انسذاسٍ ص :6
وحذح اٌزؼٍُُ ( و د)
انتزبص
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص 6
اػذاد ِزوشح ِهٕذط دوٌخ
يجًىع انسذاسٍ ص 6

250
250
250

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ
أعًبل فزدَت/سب
500
500
500

انًعبيم األرصذة
انًجًىع/سب
750
750
750

10
10
10

30
30
30
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يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
قــرار رقم  1424مؤرخ في  06أوت ّ ،2019
في عموم البحر تخصص" :تسيير وحماية الساحل" بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

متضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999كال
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  04رجب عاـ  1391المكافق  25غشت سنة  1971كالمتضمف
 كبمقتضى المرسكـ رقـ 219-71ّ
تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس ،المعدؿ كالمتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  221-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429المكافق لػ  14يكليك سنة 2008المتضمف تحكيل المدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر ك تييئة الساحل إلى مدرسة خارج الجامعة.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغكجية الكطنية لممدارس العميا لميداف عمكـ الطبيعة كالحياة ،المؤرخ في 17جكيمية .2019

ُيـقـــرر

حدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في عمكـ البحر تخصص" :تسيير كحماية
المادة األولـى :ي ّ
الساحل" بالمدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر كتييئة الساحل ،كفقا لممحق ىذا القرار.

المــادة  :2يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطكر الثاني بالمدرسة الكطنية لعمكـ البحر
كتييئة الساحل ،ابتداء مف السنة الجامعية .2017/2016

المــادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر كتييئة الساحل،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
كل فيما ّ

حرر بالجزائر في  06أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
ممحق القرار رقم  1424المؤرخ في  06أوت  2019الذي ّ
في عموم البحر تخصص" :تسيير وحماية الساحل" بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل
انسُت األونً يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص :1
وحذة انتعهُى و ث

دروص

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ (سبعبث)
عًم
أعًبل
أعًبل
شخصٍ
تطبُقُت
يىجهت

انًجًىع

انًعبيم

األرصذة

8
3
3
2

14
5
5
4

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص 1
ػٍُ اٌجُئخ اٌجحشَخ 1
اٌجُىوُُّبء اٌجُئُخ 1
ػٍُ اٌّحُطبد اٌفضَبئٍ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

70,5
24
24
22,5

58,5
36
22,5

36
36

165
60
60
45

330
120
120
90
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وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وثو1
اٌزحًٍُ اٌؼذدٌ
ػٍُ اٌمُبط اٌجُئٍ 1
االعزؾؼبس ػٓ ثؼذ
إٌّزجخ
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أف .1
االٔجٍُضَخ 1
يجًىع انسذاسٍ ص1

75
30

90
22,5
22,5
22,5
22,5

22,5
22,5

22,5
22,5
182,5

133,5

22,5
22,5

58,5

187,5
52,5
45
45
45

375
105
90
90
90

8
2
2
2
2

15
4
3
4
4

22,5
22,5
375

45
45
750

1
1
17

1
1
30

انسذاسٍ ص :2
وحذة انتعهُى و ث

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ (سبعبث)
عًم
أعًبل
أعًبل
شخصٍ
تطبُقُت
يىجهت

انًعبيم

األرصذة

36
36

165
60
60
45

330
120
120
90

8
3
3
2

14
5
5
4

42,5

157,5
52,5
45
60

255
105
90
120

7
3
2
2

13
5
4
4

22,5
22,5

22,5
22,5

45
45

1
1

1
1

30
30
188

30
30
375

60
60
750

1
1
17

2
2
30

دروص

انًجًىع

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص 2
ػٍُ اٌجُئخ اٌجحشَخ 2
اٌجُىوُُّبء اٌجُئُخ 2
حشوخ اٌُّبٖ اٌّحُطُخ
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وثو2
ِؼبٌجخ و رحًٍُ اٌّؼطُبد
ػٍُ اٌمُبط اٌجُئٍ 2
رشثـ
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أف 2
االٔجٍُضَخ 2
وحذاث انتعهُى اإلستكشبفُت
وثإ2
اٌزُّٕخ اٌّغزذاِخ
يجًىع انسذاسٍ ص2

70,5
24
24
22,5
65
22,5
22,5
20

58,5
36
22,5
50
30
20

108,5

22,5
20

78,5

انسُت انثبَُت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص :3
وحذة انتعهُى و ث

دروص

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ (سبعبث)
عًم
أعًبل
أعًبل
شخصٍ
تطبُقُت
يىجهت

انًعبيم

األرصذة

115

240

480

11

21

22,5

45

90

2

4

45
45
45
60

90
90
90
120

2
2
2
3

4
4
4
5

90
45
45

180
90
90

4
2
2

7
4
3

30
30

60
60

1
1

1
1

15
15
375

30
30
750

1
1
17

1
1
30

انًجًىع

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص 3
اٌجُىِىسفىٌىجُخ اٌغبحٍُخ واٌّحُطُخ 1
(ِىسفىٌىجُب دَٕبُِىُخ)
هُذسودَٕبُِىُبد اٌغبحٍُخ
اٌجُىرمُٕخ اٌؼبِخ
رهُئخ اٌغبحً (إٌّطمخ اٌغبحٍُخ)
اٌهٕذعخ اٌغبحٍُخ
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وثو3
سعُ اٌخشائو ٔ /ظُ اٌّؼٍىِبد اٌجغشافُخ
إٌّزجخ اٌزطجُمُخ
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أف 3
اداسح اٌّؾبسَغ
وحذاث انتعهُى اإلستكشبفُت
وثإ3
ِٕهجُخ اٌجحش
يجًىع انسذاسٍ ص 3
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

114

81

22,5
22,5
22,5
22,5
24

22,5
22,5
22,5
36
22,5

45
22,5
22,5

22,5

22,5
22,5

7,5
7,5

15
15
196,5

111

22,5
22,5

67,5
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انسذاسٍ ص :4
وحذة انتعهُى و ث

دروص

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ (سبعبث)
عًم
أعًبل
أعًبل
انًجًىع
شخصٍ
تطبُقُت
يىجهت

انًعبيم

األرصذة

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص 4
اٌجُىِىسفىٌىجُخ اٌغبحٍُخ واٌّحُطُخ ( 1اٌشواعت)
رهُئخ اٌغبحً ( رهُئخ إٌّبهك اٌغبحٍُخ)
اٌجُىرمُٕخ اٌجحشَخ
جُىٌىجُب لبع اٌجحش1
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وثو4
سعُ اٌخشائو ٔ /ظُ اٌّؼٍىِبد اٌجغشافُخ
رشثـ
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أف 4
لبٔىْ اٌجحش
يجًىع انسذاسٍ ص 4

90
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5

22,5

82,5
22,5
60

165
45
120

330
90
240

6
2
4

10
4
6

30
30
375

60
60
750

1
1
17

2
2
30

22,5
22,5
22,5
60
60

22,5
22,5
135

67,5
22,5

180
45
45
45
45

360
90
90
90
90

10
2
3
3
2

18
4
5
5
4

7,5
7,5
90

150

انسُت انثبنثت يٍ انطىر انثبٍَ:
انسذاسٍ ص :5
وحذة انتعهُى و ث

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ (سبعبث)
عًم
أعًبل
أعًبل
شخصٍ
تطبُقُت
يىجهت

انًعبيم

األرصذة

91,5

103,5

195

390

9

17

22,5

22,5

45

90

2

4

22,5
22,5
24

22,5
22,5
36

45
45
60

90
90
120

2
2
3

4
4
5

69
24
22,5
22,5

58,5
36
22,5

150
60
45
45

300
120
90
90

7
3
2
2

12
5
3
4

22,5
22,5
183

7,5
7,5
168,5

30
30
375

60
60
750

1
1
17

1
1
30

دروص

انًجًىع

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص 5
اداسح إٌّبهك اٌغبحٍُخ (اداسح GIZCواٌّخبهش
اٌغبحٍُخ)
جُىٌىجُب لبع اٌجحش2
دَٕبُِه اٌشواعت
حغبة اٌهُبوً اٌجحشَخ
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
وثو5
إٌّزجخ اٌفُضَبئُخ
دساعخ اٌزؤصُش
اٌزٍىس اٌجحشٌ
وحذاث انتعهُى األفقُت
و ث أف 5
رغُش إٌّبخ
يجًىع انسذاسٍ ص5

22,5

22,5

22,5

انسذاسٍ ص :6
وحذة انتعهُى ( و ث)

انتزبص

انحجى انسبعٍ انسذاسٍ
أعًبل فزدَت/سب

انًجًىع/سب

انًعبيم

األرصذة

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أص 6
اػذاد ِزوشح ِهٕذط دوٌخ
يجًىع انسذاسٍ ص 6

250
250
250

500
500
500

750
750
750

10
10
10

30
30
30
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قــرار رقم  1425مؤرخ في  06أوت  ،2019يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
في البيو تكنولوجيا تخصص "ىندسة إنزيمية" بالمدرسة العميا في العموم البيولوجية بوىران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذك الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05–99ّ
ّ
المعدؿ كالمتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المتضمف
المؤرخ في  4رجب عاـ  1391المكافق  25غشت سنة  1971ك
 كبمقتضى المرسكـ رقـ 219-71ّ
ّ
تنظيـ الدركس لمحصكؿ عمى شيادة ميندس ،المعدؿ ك المتمـ،
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المؤرخ في  02صفر عاـ  1439المكافق  22أكتكبر سنة 2017
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 304-17ّ
المتضمف تحكيل المدرسة التحضيرية في عمكـ الطبيعة كالحياة بكىراف ،إلى مدرسة عميا في العمكـ البيكلكجية.
ك ّ
بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغكجية الكطنية لممدارس العميا لميداف عمكـ الطبيعة كالحياة ،المؤرخ في 17

فيفري .2019

ُيـقـــرر

المادة األولـى :يحدد البرنامج البيداغكجي لنيل شيادة ميندس دكلة في البيكتكنكلكجيا تخصص "ىندسة إنزيمية"
بالمدرسة العميا في العمكـ البيكلكجية بكىراف ،كفقا لممحق ىذا القرار.

كل فيما
المــادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المدرسة العميا في العمكـ البيكلكجية بكىرافّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  06أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

ممحق القرار رقم  1425مؤرخ في  06أوت  2019الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
في البيوتكنولوجيا تخصص "ىندسة إنزيمية" بالمدرسة العميا في العموم البيولوجية بوىران
السنة األولى من الطور الثاني:
السداسي 1

وحذة انتعهُى

انحجى انسبعٍ
انسذاسٍ
 16-14أسبىع

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أ ( 1إج/إخ)
اإلٔضَّىٌىجُب 1
اٌىُُّبء اٌحُىَخ اٌُّىشوثُخ
اٌىُُّبء اٌحُىَخ إٌجبرُخ
و ث أ ( 2إج/إخ)
ثٕبء و فُضَىوُُّبء اٌجشورُٕبد
ثٕبء و فُضَىوُُّبء االحّبك إٌىوَخ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
يحبضزة

أعًبل
أعًبل يىجهت
تطبُقُت

َىع انتقُُى
انًعبيم األرصذة
يتىاصم

إيتحبٌ

أعًبل أخزي

9

18

40%

60%

 45سب
 45سب
 45سب

 01سب30د  01سب30د
 01سب30د  01سب30د
 01سب30د  01سب30د

-

 55سب
 55سب
 55سب

2
2
2

4
4
4

X
X
X

X
X
X

 45سب
 22سب 30د

 01سب30د  01سب30د
 01سب30د

-

 55سب
 27سب30د

2
1

4
2

X
X

X
X
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وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و ( 1إج/إخ)
وسؽخ اٌىُُّبء اٌحُىَخ
و ث و ( 2إج/إخ)
وسؽخ اٌهٕذعخ اٌحُىَخ 1
وحذاث انتعهُى اإلسكتشبفُت
و ث إ (1إج/إخ)
اٌزٕىع اٌجُىٌىجٍ ٌٍىبئٕبد اٌحُخ اٌّبئُخ
وحذة انتعهُى األفقُت
و ث أ ف(1إج/إخ)
اٌٍغخ اإلٔجٍُضَخ  /1اٌٍغخ االعجبُٔخ 1
يجًىع انسذاسٍ 1

 60سب
-

 45سب

 45سب

-

 04سب

 65سب

3

5

X

X

-

 03سب

 55سب

2
2

4
2

X

X

-

05سب

2
1

2
1

X

X

1
17

1
30

X

X

 01سب30د  01سب30د

 22سب 30د
375سب

5

9

 2سب30د
 01سب30د
157سب112 30سب105 30سب 375سب

السنة األولى من الطور الثاني :
السداسي : 2
وحذة انتعهُى

انحجى انسبعٍ
انسذاسٍ
 16-14أسبىع

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أ ( 1إج/إخ)
االٔضَّىٌىجُب 2
اٌجُىٌىجُب اٌجضَئُخ 1
اٌّؼٍىِبرُخ اٌحُىَخ 1
و ث أ ( 2إج/إخ)
ػٍُ االحُبء اٌذلُمخ اٌزطجُمٍ
ػٍُ وساصخ ثذائُبد إٌىاح
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و ( 1إج/إخ)
وسؽخ اٌجُىٌىجُب اٌجضَئُخ
و ث و ( 2إج/إخ)
وسؽخ اٌهٕذعخ اٌحُىَخ 2
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
و ث إ (1إج/إخ)
اٌىُُّبء اٌخنشاء
وحذة انتعهُى األفقُت
و ث أ ف(1إج/إخ)
اٌٍغخ اإلٔجٍُضَخ  /2اٌٍغخ االعجبُٔخ 2
يجًىع انسذاسٍ 2

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
يىجهت

يحبضزة

أعًبل
تطبُقُت

َىع انتقُُى
انًعبيم األرصذة
يتىاصم إيتحبٌ

أعًبل أخزي
9

18

40%

60%

-

 55سب

2

4

X

X

 55سب
 55سب

2
2

4
4

X
X

X
X

1,5
1,5
5

3
3
9

X
X

X
X

5

X

X

X

X

X

X

 45سب

 01سب30د  01سب30د
 01سب30د  01سب30د
 01سب30د  01سب30د

-

 45سب
 33سب45

 01سب30د  01سب30د
 01سب30د  0سب45د

-

 41سب 15د
 41سب 15د

 60سب

-

-

 04سب

 65سب

3

 45سب

-

-

 03سب

 55سب

2
2

4
2

 33سب45

 01سب30د

 0سب45د

-

 5سب

2
1

2
1

X

 22سب 30د
 375سب

 02سب30د
 01سب30د
 157سب30د  112سب30د 105سب  375سب

1
17

1
30

X

 45سب
 45سب

السنة الثانية من الطور الثاني:
السداسي 3
وحذة انتعهُى

انحجى انسبعٍ
انسذاسٍ
 16-14أسبىع

وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أ ( 1إج/إخ)
هٕذعخ اإلٔضَّبد 1
اٌجُىٌىجُب اٌجضَئُخ 2
و ث أ ( 2إج/إخ)
اٌّؼٍىِبرُخ اٌحُىَخ 2
ػٍُ وساصخ حمُمُبد إٌىاح
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و ( 1إج/إخ)
وسؽخ هٕذعخ اإلٔضَّبد 1
و ث و ( 2إج/إخ)
وسؽخ اٌهٕذعخ اٌحُىَخ 3
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
و ث إ (1إج/إخ)
دوسح اٌّحبمشاد وإٌؾبهبد
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
يحبضزة

َىع انتقُُى

أعًبل يىجهت أعًبل تطبُقُت

أعًبل
أخزي

انًعبيم األرصذة
يتىاصم إيتحبٌ

9

18

3
3

60% 40%

6
6

X
X

X
X

3
3
9

X
X

X
X

3

5

X

X

4
1

X

X

1

X

X

 67سب30د
 67سب30د

 03سب
 03سب

 01سب30د
 01سب30د

-

82سب30د
82سب30د

33سب45د
سب45د33

1سب 30د
1سب 30د

0سب 45د
0سب 45د

-

41سب15د 1.5
41سب15د 1.5
5

60سب

-

-

 4سب

65سب 00

45سب

-

-

 3سب

55سب 00

2
1

 22سب 30د

 01سب30د

-

-

 2سب30د

1
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وحذة انتعهُى األفقُت
و ث أ ف(1إج/إخ)
اٌٍغخ اإلٔجٍُضَخ  /3اٌٍغخ االعجبُٔخ 3
اإلحقبء اٌحُىٌ
يجًىع انسذاسٍ 3

 01سب30د
 01سب30د
202سب30د

 22سب 30د
 22سب 30د
375سب

67سب30د

 2سب30د
 2سب30د
 105سب375 00سب

2

2

1
1
17

1
1
30

X

X

السنة الثانية من الطور الثاني:
السداسي 4
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أ ( 1إج/إخ)
هٕذعخ اإلٔضَّبد 2
اٌىُُّبء اٌحُىَخ ٌٍجشورُٕبد
و ث أ ( 2إج/إخ)
اٌجشورُٕبد اٌّهٕذعخ وساصُب 1
اٌجشورُُىُِه
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و ( 1إج/إخ)
وسؽخ هٕذعخ اإلٔضَّبد 2
و ث و ( 2إج/إخ)
وسؽخ اٌهٕذعخ اٌحُىَخ 4
وحذاث انتعهُى االستكشبفُت
و ث إ (1إج/إخ)
دوسح اٌّحبمشاد وإٌؾبهبد
وحذة انتعهُى األفقُت
و ث أ ف(1إج/إخ)
اٌٍغخ اإلٔجٍُضَخ  / 4اٌٍغخ االعجبُٔخ 4
يجًىع انسذاسٍ 4

انحجى انسبعٍ
انسذاسٍ
16-14
يحبضزة
أسبىع

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
أعًبل
يىجهت

أعًبل
تطبُقُت

أعًبل أخزي

انًعبيم األرصذة
9

18

َىع انتقُُى
يتىاصم إيتحبٌ
60 % 40 %

سب  30د67
سب  30د67

سب 3
سب 3

 01سب30د
 01سب30د

-

سب30د 82
سب 30د 82

3
3

6
6

X
X

X
X

33سب45د
سب 45د33

سب 30د1
سب 30د1

سب 45د 0
سب 45د 0

-

سب15د41
سب15د41

1.5
1.5
5

3
3
9

X
X

X
X

60سب 00

-

-

4سب

65سب00

3

5

X

X

45سب00

-

-

3سب

55سب00

2
2

4
2

X

X

45سب00

1سب30

1سب30

5سب00

2
1

2
1

X

X

 22سب 30د
375سب

 01سب30د
180سب00

90سب00

 2سب30د
375سب

1
17

1
30

X

X

105سب00

السنة الثالثة من الطور الثاني:
السداسي 5
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أ ( 1إج/إخ)
اٌجشورُٕبد اٌّهٕذعخ وساصُب 2
اٌىُُّبء اٌحُىَخ اٌغزائُخ اٌضساػُخ
و ث أ ( 2إج/إخ)
هٕذعخ اإلٔضَّبد 3
وحذاث انتعهُى انًُهجُت
و ث و ( 1إج/إخ)
وسؽخ اعزخالؿ ورٕمُخ اٌجشورُٕبد
و ث و ( 2إج/إخ)
وسؽخ اٌّمبوالرُخ
وحذاث انتعهُى اإلسكتشبفُت
و ث إ (1إج/إخ)
اٌّمبوالرُخ اٌجُىٌىجُخ
وحذة انتعهُى األفقُت
و ث أ ف(1إج/إخ)
اٌٍغخ اإلٔجٍُضَخ  /5اٌٍغخ االعجبُٔخ 5
يجًىع انسذاسٍ 5

انحجى انسبعٍ
انسذاسٍ

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ

 16-14أسبىع يحبضزة

أعًبل
يىجهت

أعًبل
تطبُقُت

أعًبل أخزي

انًعبيم األرصذة
9

18

َىع انتقُُى
يتىاصم إيتحبٌ
60 % 40 %

67سب30د
67سب30د

3سب 00
3سب 00

1سب30د
1سب30د

-

82سب30د
82سب30د

3
3

6
6

X
X

X
X

67سب30د

3سب 00

1سب30د

-

82سب30د

3
5

6
9

X

X

60سب00

-

-

4سب

65سب 00

3

5

X

X

45سب00

-

-

3سب

55سب00

2
2

4
2

X

X

45سب 00

1سب 30د

1سب 30د

-

5سب00

2
1

2
1

X

X

1
17

1
30

X

X

 2سب30د
 22سب 30د  01سب30د
105 90h00سب 375 00سب
180سب00
375سب
انسُت انثبَُت يٍ انطىر انثبٍَ:

السداسي6
وحذة انتعهُى
وحذاث انتعهُى األسبسُت
و ث أ ( 1إج/إخ)
ِبدحِ 1ؾشوع اٌزخشط إٌهبئٍ )(PFE
يجًىع انسذاسٍ 6

انحجى انسبعٍ األسبىعٍ
انحجى انسبعٍ
انسذاسٍ
تزبص االعًبل أعًبل
َذواث
 16-14أسبىع
يُذاٍَ انفزدَت أخزي
750
750

75
75

225
225

450
450

-

َىع انتقُُى
انًعبيم األرصذة
إيتحبٌ تقذَى
يتىاصم
انًذكزة
17
17

30
30

%100

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قــرار رقم  40مؤرخ في  06أوت  ،2019يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى مديرية الخدمات الجامعية الجمفة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 قرار بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانيػة عاـ  1427المكافػق  15يكليػك سنة ،2006المتضمف القانػكناألساسي العاـ لمكظيفة العمكمية.

 بمقتضى المرسكـ رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتكى الخدمػػات االجتماعي ػػة ككيفيةتمكيػػميا.

 بمقتضى المرسكـ رقـ  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عاـ  1402المكافق  11سبتمبر سنة ،1982المتعمق بتسييػرالخدمات اإلجتماعية،

.

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019يتضمف تعييف أعضاء الحككمة ،المعدؿ.

 بمقتضى المرسكـ التنفيػذي رقـ  15-10المػؤرخ في  12جانفي سنة  ،2010المتضمف إنشاء الديكاف الكطنيلمخدمات الجامعية كتنظيمو كعممو ،المعدؿ كالمتمـ بالمرسكـ التنفيذي رقـ  312-03المؤرخ في  14سبتمبر سنة

.2003

 بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 بمقتضى القرار الكزاري المشترؾ المؤرخ في  08فيفري سنة  ،2016يعدؿ كيتمـ القرار الكزاري المشترؾ المؤرخفي  22ديسمبر سنة  ،2004المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية كتحديد مقرىا كقائمة اإلقامات
الجامعية التابعة ليا كمشتمالتيا.

 نظ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  03أفريل سنة  ،2019المتضمف فرز األصكات اإلنتخاب لممثمي العماؿ في لجنػةالخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية الجمفة.

 نظ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  04أفريل سنة  2019المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدىمديرية الخدمات الجامعية الجمفة.

ُيـقـــرر

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية الجمفة.

المـادة  :2تتككف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:
األعضاء الدائمون :

 -01حميس قكيدر،

 -02طيبي المختار،

 -03مبخكتي حسف،

 -04كيحل نبيل،

 -05العايب لخضر،

 -06قطشة حمزة،

 -07عرابي دمحم،

األعضاء اإلضافيون :
 -01طالب حسف،

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 -08أعمر الحسيف،
 -02طيبي نجاة،

 -09خزكر دمحم،

 -03طبي الطاىر،
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المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنكات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المـادة  :4يكمف السيػد مػديػر الخدمػات الجامعيػة الجمػفة ،بتنفيذ ىذا القػرار ،الذي سينشر في النشػرة الرسميػة لك ازرة
التعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  06أوت 2019

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل مؤسسات ال ّتعميم العالي
قــرار رقم  1426مؤرخ في  13أوت ،2019
ّ
الدكتوراه وتنظيـم ال ّتأىيـل الجامعـي ومنحـو
لم ّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقػـ  111-19المؤرخ فػي  24رجب عاـ  1440المكافػق  31مارس سنة ،2019المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التػنفيذي رقػـ  254-98المؤرخ في  24ربيع الثاني سنة  1419المكافػق  17غشػت سنة

المعدؿ كالمت ّمـ ،السيما
 1998كالمتعمق بالتػككيف في الدكتكراه كما بعد التدرج المتخصص كالتأىيل الجامػعي،
ّ
المادتيف  9ك 113منو.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي  279-03المؤرخ في  24جمادى الثاني عاـ  1424المكافق  23غشت سنػة 2003المتمـ.
المحدد لممياـ كالقكاعد الخاصة بتنظيـ كسير الجامعة،
ّ
ك ّ
المعدؿ ك ّ

المؤرخ فػي  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنػة 2005
 كبمقتضى المرسكـ التّنفيذي رقـ 299-05ّ
يحدد مياـ المركز الجامعي كالقػكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره.
كاّلذي ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقػـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30ينايػر سنة 2013يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
كاّلذي ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437المكافق  14يكنيك سنة 2016يحدد القانكف األساسي النمكذجي لممدرسة العميا.
كاّلذي ّ

ُيـقـــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكػاـ المادتيف  9ك 113مف المرسػكـ التنفيذي رقػـ  254-98المؤرخ في  17غشت سػنة
 ،1998المعدؿ كالمتمـ ،المذككر أعاله ،ييػدؼ ىػذا القػرار إلى تػأىيل مؤسسات التعميـ العالي اآلتي
ذكرىا لمتككيف لمحصكؿ عمى شيادة الدكتكراه كتػنظيـ التأىيل الجامعي كمنحػو:

الجامعات :جامعة بكمرداس ،جامعة البكيرة ،جامعة المدية ،جامعة خميس مميانة ،جامعة األغكاط،
جامعة الجمفة ،جامعة البميدة ،1جامعة البميدة ،2جامعة غرداية ،جامعة بجاية ،جامعة
قسنطينة ،1جامعة جيجل ،جامعة عنابة ،جامعة كرقمة ،جامعة الكادي ،جامعة المسيمة،
جامعة قالمة ،جامعة تبسة ،جامعة سكيكدة ،جامعة باتنة ،1جامعة باتنة ،2جامعة بسكرة،
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جامعة سطيف ،1جامعة أـ البكاقي ،جامعة سكؽ أىراس ،جامعة الطارؼ ،جامعة بشار،

جامعة مستغانـ ،جامعة كىراف ،1جامعة كىراف ،2جامعة سيدي بمعباس ،جامعة سعيدة،
جامعة تيارت ،جامعة تممساف ،جامعة أدرار ،جامعة الشمف.

المراكز الجامعية :المركز الجامعي بتيبازة ،المركز الجامعي بتيسمسيمت ،المركز الجامعي بعيف
تمكشنت.

المدارس :المدرسة الكطنية العميا لمفالحة ،المدرسة الكطنية العميا لألشغاؿ العمكمية ،المدرسة الكطنية
العميا لإلحصاء كاالقتصاد التطبيقي ،المدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر كتييئة الساحل،
المدرسة العميا لمتجارة ،المدرسة العميا لألساتذة ببكزريعة ،المدرسة العميا لألساتذة بالقبة،

المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف.

المادة  :2تح ّػدد قػائػمة الشعب المفػتكحة لمتّأىيل في ممحق ىذا القرار.
المادة  :3يبقى التّأىيل الممنكح بمكجػب ىذا القرار ساري المفعكؿ لمدة أربع ( )04سنكات ابتداء مف تػاريخ إمضائو
مع الػتقيد بأحكاـ المادتيف  12ك 115مػف المرسكـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في  17أكت 1998

المذككر أعاله.

كل فيػما
المادة  :4يكّمػف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدراء مؤسسات التّعميـ العالي المذككرة أعالهّ ،
يخصو ،بتنفيذ ىػذا القرار.

المادة  :5يػنشر ىػذا الػقػرار في النػشرة الرسػمية لمتعػميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  13أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

المـؤرخ في  13أوت  ،2019والمتضمن تأىيل مؤسسات ال ّتعميم العالي
ممحق القرار رقـم 1426
ّ
الدكتوراه وتنظيـم ال ّتأىيـل الجامعـي ومنحـو
لم ّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمن تأىيل جامعـة بومرداس
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 اإلعالـ اآللي.
 الفيزياء.

 الكيمياء.

 اليندسة الكيربائية.

 اليندسة الميكانيكية.
 ىندسة الطرائق.

 عمكـ كىندسة المكاد.
 العمكـ السياسية.

 العمكـ االقتصادية.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمن تأىيل جامعـة البويرة
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 العمكـ االقتصادية.
 المغة كاألدب العربي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن تأىيل جامعـة المدية
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 العمكـ االقتصادية.
 عمكـ التسيير.
 العمكـ المالية كالمحاسبية.
 اليندسة الكيربائية.
 ىندسة الطرائق.

 المغة كاألدب العربي:

 دراسات أدبية.

 دراسات لغكية.
 دراسات نقدية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن تأىيل جامعة خميس مميانة
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 التاريخ.

 العمكـ االقتصادية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن تأىيل جامعة األغواط
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 اليندسة الكيربائية.
 اليندسة المدنية.
 العمكـ اإلسالمية.

 العمكـ االقتصادية.
 عمكـ التسيير.
 الحقكؽ.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المتضمن تأىيل جامعة الجمفة
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 عمكـ البيكلكجية.
 العمكـ التجارية.
 اإللكتركنيؾ.

 عمـ اآللية كالتشخيص الصناعي.
 عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية:

 النشاط البدني الرياضي المكيف.
 النشاط البدني الرياضي التربكي.
 التدريب الرياضي النخبكي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمن تأىيل جامعة البميدة1
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 الكيمياء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمن تأىيل جامعة البميدة2
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 األرطكفكنيا.
 التاريخ.
 المغة اإلنجميزية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمن تأىيل جامعة غرداية
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 المغة كاألدب العربي.
 العمكـ اإلسالمية.
 التاريخ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمن تأىيل جامعة بجاية
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 الحقكؽ.

 عمـ النفس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المتضمن تأىيل المركز الجامعي بتيبازة
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 العمكـ االقتصادية.
 العمكـ التجارية
 عمكـ التسيير.
 الحقكؽ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن تأىيل المدرسة الوطنية العميا لمفالحة
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 العمكـ الفالحية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمن تأىيل المدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 اليندسة المدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن تأىيل المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 العمكـ االقتصادية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمن تأىيل المدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 ىيدركبيكلكجيا بحرية كقارية.
 الجغرافيا كتييئة اإلقميـ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن تأىيل المدرسة العميا لمتجارة
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 العمكـ المالية كالمحاسبية.
 العمكـ التجارية.
 عمكـ التسيير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن تأىيل المدرسة العميا لألساتذة بالقبة
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 تعميمية العمكـ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المتضمن تأىيل المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 المغة كاألدب العربي.
 التاريخ.
 الفمسفة.

 المغة الفرنسية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن تأىيل جامعـة قسنطينة1
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـ ارر رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 ىندسة الطيراف.
 الكقاية كاألمف الصناعي.
 ىندسة النقل.

 اليندسة الميكانيكية:

 بناء.

 طاقكية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن تأىيل جامعـة جيجل
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 عمكـ البيكلكجيا.
 الحقكؽ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن تأىيل جامعـة عنابة
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 العمكـ التجارية.
 عمـ النفس.

 ىندسة معمارية.
 كيرك تقني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن تأىيل جامعـة ورقمة
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 المحركقات.
 عمـ االجتماع.
 الحقكؽ.
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 العمكـ السياسية.

 اليندسة الميكانيكية.
 الرياضيات.
 الجيكلكجيا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن تأىيل جامعـة الوادي
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 التاريخ.

 الكيمياء.
 الفيزياء.

 اإلعالـ اآللي.
 العمكـ اإلسالمية:

 الشريعة.

 الحضارة اإلسالمية.
 أصكؿ الديف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن تأىيل جامعـة المسيمة
ممحـق بالقـرار رقم  1426المـؤّرخ في  13أوت ،2019
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 عمـ االجتماع.
 الفمسفة.
 عمكـ التربية.
 الفيزياء.

 الكيمياء.
 البيئة.

 التكنكلكجيا الحيكية.
 تسيير التقنيات الحضرية.
 اليندسة المدنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن تأىيل جامعـة قالمة
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 عمكـ البيكلكجيا.
 البيئة كالمحيط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المتضمن تأىيل جامعـة تبسة
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 اإلعالـ اآللي.
 اليندسة الكيربائية.
 الرياضيات.
 عمكـ اإلعالـ كاالتصاؿ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمن تأىيل جامعـة سكيكدة
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 العمكـ البيكلكجية.
 عمكـ التسيير.
 اليندسة المدنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمن تأىيل جامعـة باتنة1
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 اليندسة المعمارية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمن تأىيل جامعـة باتنة2
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 المغة اإلنجميزية.
 اإلعالـ اآللي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمن تأىيل جامعـة بسكرة
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 المغة اإلنجميزية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمن تأىيل جامعـة سطيف1
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 الجيكلكجيا.
 البيئة كالمحيط.
 العمكـ المالية كالمحاسبية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المتضمن تأىيل جامعـة أم البواقي
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 عمكـ التسيير.
 العمكـ التجارية.
 العمكـ المالية كالمحاسبية.
 الري.

 اليندسة الميكانيكية.

 الجغرافيا كتييئة اإلقميـ.
 الرياضيات.

 تسيير التقنيات الحضرية.
 الحقكؽ.

 عمـ النفس.

 عمكـ األرض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن تأىيل جامعـة سوق أىراس
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 عمكـ التسيير.

 العمكـ البيكلكجية.
 العمكـ البيطرية.
 اإلعالـ اآللي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن تأىيل جامعـة الطارف
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 عمـ االجتماع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن تأىيل جامعـة بشار
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 العمكـ التجارية.
 العمكـ المالية كالمحاسبية.
 الحقكؽ.

 الكيمياء.
 الفيزياء.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المتضمن تأىيل جامعـة مستغانم
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 المغة كاألدب العربي.
 عمـ االجتماع.

 العمكـ الغذائية.

 العمكـ االقتصادية.
 عمكـ التسيير.

 العمكـ المالية كالمحاسبية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن تأىيل جامعـة وىران1
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 العمكـ البيكلكجية.
 الفيزياء.

 الكيمياء.

 اإلعالـ اآللي.
 الرياضيات.

 العمكـ اإلسالمية.
 التاريخ.

 الترجمة.

 الفنكف :فنكف العرض.
 المغة كاألدب العربي:

 دراسات أدبية.

 دراسات لغكية.
 دراسات نقدية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن تأىيل جامعـة سيدي بمعباس
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 عمكـ التسيير.

 فنكف العرض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن تأىيل جامعـة وىران2
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 عمكـ التربية.

 األنثركبكلكجيا.
 الديمكغرافيا.

 عمـ االجتماع.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 عمـ النفس.
 العمكـ السياسية.
 المغة كاألدب الفرنسي.
 المغة كاألدب اإلنجميزي.
 المغة كاألدب اإلسباني.
 المغة كاألدب األلماني.
 العمكـ االقتصادية.
 العمكـ التجارية.
 عمكـ التسيير.
 الجغرافيا كتييئة اإلقميـ.
 الجيكلكجيا.
 األمف الصناعي.
 الحقكؽ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمن تأىيل جامعـة سعيدة
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 البيكلكجيا.
 الفمسفة.

 عمـ النفس.
 عمكـ التربية.
 العمكـ االقتصادية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمن تأىيل جامعـة تيارت
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 العمكـ االقتصادية.
 الحقكؽ.

 اليندسة الميكانيكية.
 اإللكتركتقني.
 المغة كاألدب العربي:

 دراسات أدبية.
 دراسات لغكية.
 دراسات نقدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المتضمن تأىيل جامعـة تممسان
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 عمكـ التسيير.

 العمكـ التجارية.

 اليندسة البيكطبية.
 عمـ االجتماع.

 اتصاالت سمكية كالسمكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن تأىيل جامعـة أدرار
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 عمكـ التسيير.

 العمكـ اإلسالمية - :الشريعة :فقو كأصكلو -شريعة كقانكف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن تأىيل جامعـة الشمف
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 الحقكؽ.
 الفيزياء.

 ىندسة الطرائق.

 اليندسة الكيميائية.
 اليندسة المدنية.

 اليندسة الميكانيكية.
 الري.

 العمكـ االقتصادية.
 عمكـ التسيير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن تأىيل المركز الجامعي بتيسمسيمت
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 الحقكؽ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن تأىيل المركز الجامعي بعين تموشنت
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 اليندسة المدنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن تأىيل المدرسة المتعددة التقنيات بوىران
المـؤرخ في  13أوت ،2019
ممحـق بالقـرار رقم 1426
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الشعب الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

 اليندسة الميكانيكية.
 اليندسة المدنية.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قــرار رقم  1427المؤرخ في  13اوت  2019يعدل القرار رقم  862المؤرخ في  11جوان 2019
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ادارة مركز البحث في المغة والثقافة االمازيغية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432المكافق  24نكفمبر سنةيحدد القانكف األساسي النمكذجي لممؤسسة العمكمية ذات الطابع العممي كالتكنكلكجي ،السيما المادة
 2011كالذي ّ

 13منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في 18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  95-17المؤرخ في  29جمادى األكلى عاـ  1438المكافق  26فبراير سنة ،2017كالمتضمف إنشاء مركز البحث في المغة كالثقافة األمازيغية ،السيما المادة  4منو.
 كبمقتضى القرار رقـ  862المؤرخ في  11جكاف  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركزالبحث في المغة كالثقافة األمازيغية.

ُيـقـــرر
المادة األولى :تعدؿ المادة األكلى مف القرار رقـ  862المؤرخ في  11جكاف  ،2019كالمذككر أعاله ،كتحرر
المادة األكلى كما يأتي:
"المادة األولى(..............................:بدكف تغيير)..................................
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في المغة كالثقافة األمازيغية ،كمايمي:
بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة:
 السيد صمكاتشي ىشاـ سفياف ،ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي ،رئيسا.
 السيد زيف منير ،ممثل عف الكزير المكمف بالمالية.
 السيد فمة سمير ،ممثل عف كزير الدفاع الكطني.
 السيد حمدي سميماف ،ممثل عف الكزير المكمف بالداخمية كالجماعات المحمية كالتييئة العمرانية.
 السيد ميقاري عيسى ،ممثل عف الكزير المكمف الشؤكف الدينية كاألكقاؼ.
 السيد بادر ابراىيـ ،ممثل عف الكزير المكمف بالتربية الكطنية.
 السيدة شناؽ نجية ،ممثمة عف الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف.
 السيد منجكر حساف ،ممثل عف الكزيرة المكمفة بالثقافة.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 السيدة أكلماف سكمية ،ممثمة الكزيرة المكمفة بالتضامف الكطني كاألسرة كقضايا المرأة.
 السيدة منصكر فريدة ،ممثمة الكزير المكمف باإلتصاؿ.
 السيدة بيالؾ بف لعمارة شريفة ،ممثمة عف المحافظة السامية لألمازيغية.
"..................................والباقي بدون تغيير"...............................
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  13أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1428المؤرخ في  13اوت  2019يعدل القرار رقم  590المؤرخ في  25جوان 2018

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في االقتصاد المطبق من أجل التنمية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ رقـ  307-85المؤرخ في  5شعباف عاـ  1408المكافق  17ديسمبر سنة  1985كالمتضمفإنشاء مركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية ،المعدؿ كالمتمـ ،ال سيما المادة  4منو.

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432المكافق  24نكفمبر سنة 2011

يحدد القانكف األساسي النمكذجي لممؤسسة العمكمية ذات الطابع العممي كالتكنكلكجي ،السيما المادة  13منو.
كالذي ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى القرار رقـ  590المؤرخ في  25جكاف  2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركزالبحث في اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية.

ُيـقـــرر

المادة األولى :تعدؿ المادة األكلى مف القرار رقـ  590المؤرخ في  25جكاف  ،2018كالمذككر أعاله ،كتحرر المادة
األكلى كما يأتي:

"المادة األولى(...............................:بدكف تغيير)....................................
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية ،كما يمي:

بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة:

 السيد صمكاتشي ىشاـ سفياف ،ممثل عف الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي ،رئيسا.
 السيد أكذينة عمر ،ممثل عف الكزير المكمف بالمالية.
 السيد شيباف السعيد ،ممثل عف كزير الدفاع الكطني.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 السيد مكرايا دمحم ،ممثل عف الكزير المكمف بالطاقة.
 السيدة بكعبد هللا حكرية ،ممثمة عف الكزير المكمف بالتجارة.
 السيد بف دريمية سعيد ،ممثل عف الكزيرة المكمفة بالصناعة كالمناجـ.
 السيدة حمانة مميكة فضيمة ،ممثمة عف الكزير المكمف بالفالحة كالتنمية الريفية كالصيد البحري.
".....................................والباقي بدون تغيير"...................................
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  13أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1429المؤرخ في  13أوت  2019يعدل القرار رقم  37المؤرخ في  13جانفي 2019

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432المكافق  24نكفمبر سنة

يحدد القانكف األساسي النمكذجي لممؤسسة العمكمية ذات الطابع العممي كالتكنكلكجي ،ال سيما
 2011كالذي ّ
المادة  13منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  316-12المؤرخ في  3شكاؿ عاـ  1433المكافق  21غشت سنة ،2012كالمتضمف إنشاء مركز البحث في تكنكلكجيا نصف النكاقل لمطاقكية ،السيما المادة  5منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى القرار رقـ  37المؤرخ في  13جانفي  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركزالبحث في تكنكلكجيا نصف النكاقل لمطاقكية ،المعدؿ.

ُيـقـــرر
المادة األولى :تعدؿ المادة األكلى مف القرار رقـ  37المؤرخ في  13جانفي  ،2019المعدؿ ،كالمذككر أعاله،
كتحرر المادة األكلى كما يأتي:

"المادة األولى(...............................:بدكف تغيير).....................................
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في تكنكلكجيا نصف النكاقل لمطاقكية ،كمايمي:

بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة:

 السيدة آيت يحي غيدكش كميمة ،ممثمة كزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي ،رئيسا.
 السيد أكذينة عمر ،ممثل عف الكزير المكمف بالمالية.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 السيد بمعكيرة عياش ،ممثل عف كزير الدفاع الكطني.

 السيد رماضنة دمحم ،ممثل عف الكزير المكمف بالطاقة.

 السيدة خداش نيمة دينا ،ممثمة عف الكزير المكمف بالداخمية كالجماعات المحمية كالتييئة العمرانية.
 السيد ريابي زاكي زىير ،ممثل عف الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف.
 السيد عمكاف دمحم ،ممثل عف الكزيرة المكمفة بالصناعة كالمناجـ.

 السيد جكاني كريـ دفر هللا ،ممثل عف الكزيرة المكمفة بالبريد كالمكاصالت السمكية كالالسمكية
كالتكنكلكجيات كالرقمنة.

".....................................والباقي بدون تغيير"...................................

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

حرر بالجزائر في  13أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1430مؤرخ في  13أوت  ،2019يعدل القرار رقم  808المؤرخ في  05سبتمبر  2018الذي

يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم االجتماعية واإلنسانية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  398-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432المكافق  24نكفمبر سنة ،2011الذي يحدد مياـ الككالة المكضكعاتية لمبحث كتنظيميا كسيرىا ،السيما المادة  8منو.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  96-12المؤرخ في  8ربيع الثاني عاـ  1433المكافق أكؿ مارس سنة ،2012كالمتضمف إنشاء الككالة المكضكعاتية لمبحث في العمكـ االجتماعية كاإلنسانية.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  808المؤرخ في  05سبتمبر  2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس تكجيوالككالة المكضكعاتية لمبحث في العمكـ االجتماعية كاإلنسانية.

ُيـقـــرر
المادة األولى :تعدؿ المادة األكلى مف القرار رقـ  808المؤرخ في  05سبتمبر  2018كالمذككر أعاله ،تحرر كما
يأتي:
"المادة األولى(..............................:بدكف تغيير)...............................
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس تكجيو الككالة المكضكعاتية لمبحث في العمكـ االجتماعية

كاإلنسانية ،كما يمي:
السيدات والسادة:

 أيت يحي غيدوش كميمة

ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي ،رئيسا.

 بركات عقبة

ممثل كزير الدفاع الكطني.

 رحماني أحمد

ممثل الكزير المكمف بالمالية.

 آيت ابراىيم غنيمة

ممثمة الكزيرة المكمفة بالتربية الكطنية.

 خضرون عمار
 طاطا فريد

 ناصف عز الدين
 شاكر نجوى

 مريبعي الشريف

ممثل الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف.
ممثل الكزير المكمف بالثقافة.
ممثل الكزير المكمف بالعمل كالتشغيل كالضماف االجتماعي.
ممثمة الكزيرة المكمفة بالتضماف الكطني كاألسرة كقضايا المرأة.
رئيس المجنة المشتركة

بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث

العممي كالتطكير التكنكلكجي كتنسيقيا كترقيتيا كتقييميا في مجاالت العمكـ

اإلنسانية كالتاريخ".

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  13أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل مؤسسات ال ّتعميم العالي لضمان ال ّتكوين لنيـل
مـؤرخ في  13أوت ،2019
قــرار رقـم ّ 1431
ّ
السـنة الجامعية 2020-2019
المتخصص
شيادة ما بعد ال ّتدرج
ّ
ّ
ويحـدد عـدد المناصب المفتوحة بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقػـ  111-19المؤرخ فػي  24رجب عاـ  1440المكافػق  31مارس سنة ،2019المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -بمقتضى المرسكـ التنفػيذي رقـ  254-98الػمؤرخ في  24ربيع الثاني  1418المكافق  17غػشت  1998المتعمق

المتمـ ،السيما المادتيف  8ك 11منو.
بالتككيف في الدكتكراه كما بعػد التدرج المتخصص كالتأىيل الجامعي،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ فػي  24جمادى الثّانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة
 كبمقتضى المرسكـ التّنفيذي رقػـ 279-03ّ

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003كاّلذي ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ فػي  11رجب عاـ  1426المكافػق  16غشت سنػة 2005
 كبمقتضى المرسكـ التّنفيذي رقػـ 299-05ّ
يحدد مياـ المركز الجامعي كالقػكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،
كاّلذي ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432المكافق  24نكفمبر سنة

يحدد القانكف األساسي الخاص لممؤسسة العمكمية ذات الطابع العممي كالتكنكلكجي.
 2011كاّلذي ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقػـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافػق  30ينايػر سنة 2013يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
كاّلذي ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437المكافق  14يكنيك سنة 2016يحدد القانكف األساسي النمكذجي لممدرسة العميا.
كاّلذي ّ
 -كبػناء عمى محػضر اجتػماع رؤسػاء ال ّػندكات الجيػكية ،كسػط ،شرؽ كغػرب.

ُيـقـــرر

المتخصص:
درج
المادة األولى :تؤىل مؤسسات التّعميـ العالي اآلتي ذكرىا لضماف التّككيف لنيل شيادة ما بعد التّ ّ
ّ
 الجامعات :جامعة عنابة ،جامعة برج بكعريريج ،جامعة بشار.
 المدارس :مدرسة الدراسات العميا التجارية.

 المراكز الجامعية :المركز الجامعي بعيف تمكشنت.

 مراكز البحث :مركز البحث في اإلعالـ العممي كالتقني.

المتخصص بعنكاف السنة الجامعية
درج
المادة ّ :2
يحدد عدد المناصػب المفتكحػة لمتّككيف لنيػل شيػادة ما بعد التّ ّ
ّ
خصصات المعنية في ممحق ىذا
 2020-2019لكػل كاحػدة مػف المؤسسات المذككرة أعاله،
ّ
كلكل التّ ّ
الػقرار.

المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتّككيف العالييف كمدراء مؤسسات التّعميـ كالتّككيف العالييف المذككرة أعاله ،كل
فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  13أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

المـؤرخ في  13أوت  ،2019المتضمن تأىيل مؤسسات ال ّتعميم العالي لضمان ال ّتكوين
ممحق الـقرار رقـم 1431
ّ
السـنة الجامعية 2020-2019
لنيـل شيادة ما بعد ال ّتدرج
ّ
المتخصص ويح ّـدد عـدد المناصب المفتوحة بعنوان ّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جامعة عنابة
Postes

Type

Responsable

Spécialité

Filière

Domaine

Grand
domaine

30

R

DJAOUAHDOU
Reda

Comptabilité Financière
et Audit

Sciences Financières
et Comptabilité

SEGC

SHS

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

جامعة برج بوعريريج
Postes

Type

Responsable

Spécialité

Filière

Domaine

Grand
domaine

30

H

RAHIM Hocine

Management Touristique et
Hôtelier

Sciences de
Gestion

SEGC

SHS

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

جامعة بشار
Postes

Type

Responsable

Spécialité

Filière

Domaine

Grand
domaine

09

H

KHELIFI
Mustapha

Systèmes des
Télécommunications

Télécommunication

ST

SPI

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

المركز الجامعي بعين تموشنت
Postes

Type

Responsable

Spécialité

Filière

Domaine

Grand
Domaine

15

H

AISSA MAMOUNE Sidi
Mohamed

Géotechnique

Génie Civil

ST

SPI

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

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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مدرسة الدراسات العميا التجارية
Postes

Type

80

R

30

R

30

H

30

R

35

R

30

R

35

R

Responsable

Spécialité

BOUYOUCEF
BARR Djamila
LEBSAIRA Meriem

Management des
Organisations de Santé
Finance et Comptabilité

CHERFOUH
Meriem

Audit et Contrôle de Gestion

ALOUCHELARADI Bahia
CHENNOUFI
Noureddine
BENIKHLEF Faiza
BOUCHA Nesrine

Filière

Management
Sciences
Financières
et
Comptabilité
SEGC

Marketing Digital
Management des
Entreprises
Ingénierie Financière
Management des
Ressources Humaines
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Domaine

Grand
Domaine

SHS

Sciences de
Gestion

مركـز البحـث في اإلعـالم العممـي وال ّتقنـي
Postes

Type

Responsable

Spécialité

Filière

20
15

R
R

YAHIAOUI Said
NOUALI Omar

Big Data et HPC
Sécurité Informatique

Informatique
Informatique

Grand
Domaine
domaine
SPI
MI
SPI
MI

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤسسات ال ّتعميم العالي لضمان ال ّتكوين
قــرار رقم  1434مؤرخ في  21أوت ،2019
يتضمن تأىيل ّ
ّ
لسنة الجامعية 2020-2019
الدكتوراه
ّ
لنيل شيادة ّ
ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان ا ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،

المؤرخ فػي  24جمادى الثّانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة
 كبمقتضى المرسكـ التّنفيذي رقػـ 279-03ّ
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا ،المعدؿ كالمتمـ.
 2003كاّلذي ّ

المؤرخ فػي 11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنػة 2005
 كبمقتضى المرسكـ التّنفيذي رقـ 299-05ّ
يحدد مياـ المركز الجامعي كالقػكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره.
كاّلذي ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19أكت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التّنفيذي رقـ 265-08ّ
الدكتكراه.
ك
الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الّميسانس كشيادة الماستر كشيادة ّ
المتضمف نظاـ ّ
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التّنفيذي رقػـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
يحدد صالحيات كزير التّعميـ العالي كالبحث العممي.
كاّلذي ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437المكافق  14يكنيك سنة 2016

يحدد القانكف األساسي النمكذجي لممدرسة العميا.
كاّلذي ّ
ِّ
يحدد كيفيات تنظيـ التّككيف في َّ
الطكر الثَّالث
 كبمكجب القرار رقـ 547المؤرخ في  2جكاف سنة  2016كاّلذي ّ
ّ
كشركط إعداد أطركحة الدكتكراه كمناقشتيا.
لمندكات الجيكية كسػط ،شػرؽ ،غرب.
المجاف
المختصة ّ
 كبناء عػمى محاضر اجتماع ّّ
طكر الثالث المنعقدة بتاريخ  25جكيمية .2019
 كبناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لتّأىيل التّككيف في ال ّوزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ِّ
يحدد كيفيات تنظيـ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  3مف القرار رقـ 547
المؤرخ في  2جكاف سنة  2016كاّلذي ّ
ّ
َّ
َّ
مؤسسات
التّككيف في الطكر الثالث كشركط إعداد أطركحة الدكتكراه كمناقشتيا ،ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل ّ
السنة الجامعية 2020-2019׃
التّعميـ العالي اآلتي ذكرىا لضماف التّككيف لنيل شيػادة ّ
الدكتػكراه بعنكاف ّ
 الجامعات׃ جامعة العمكـ كالتّكنكلكجيا ىكاري بكمديف ،جامعة الجزائر ،1جامعة الجزائر ،2جامعة الجزائر،3
جامعة تيزي كزك ،جامعة بجاية ،جامعة بكمرداس ،جامعة البكيرة ،جامعة البميدة ،1جامعة البميدة ،2جامعة
المدية ،جامعة غرداية ،جامعة الجمفة ،جامعة خميس مميانة ،جامعة األغكاط ،جامعة قسنطينة ،1جامعة
قسنطينة ،2جامعة قسنطينة ،3جامعة األمير عبد القادر لمعمكـ اإلسالمية بقسنطينة ،جامعة عنابة ،جامعة
باتنة ،1جامعة باتنة ،2جامعة بسكرة ،جامعة برج بكعريريج ،جامعة الكادي ،جامعة الطارؼ ،جامعة قالمة،
جامعة جيجل ،جامعة خنشمة ،جامعة مسيمة ،جامعة كرقمة ،جامعة أـ البكاقي ،جامعة سطيف ،1جامعة

سطيف ،2جامعة سكيكدة ،جامعة سكؽ أىراس ،جامعة تبسة ،جامعة أدرار ،جامعة بشار ،جامعة الشمف،
جامعة معسكر ،جامعة مستغانـ ،جامعة كىراف ،1جامعة كىراف ،2جامعة سعيدة ،جامعة سيدي بمعباس،
جامعة تيارت ،جامعة تممساف ،جامعة العمكـ كالتكنكلكجيا بكىراف.
 المراكز الجامعية׃ المركز الجامعي بتمنراست ،المركز الجامعي بتيبازة ،المركز الجامعي بريكة ،المركز
الجامعي ميمة ،المركز الجامعي غميزاف ،المركز الجامعي عيف تمكشنت ،المركز الجامعي النعامة ،المركز
الجامعي تيسمسيمت ،المركز الجامعي تندكؼ ،المركز الجامعي البيض ،المركز الجامعي مغنية.
 المدارس׃ المدرسة الكطنية العميا لإلعالـ اآللي ،المدرسة الكطنية العميا لمبيطرة ،المدرسة الكطنية العميا
لإلحصاء كاالقتصاد التطبيقي ،المدرسة الكطنية العميا لألشغاؿ العمكمية ،المدرسة الكطنية العميا
لممناجمنت ،المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات ،المدرسة المتعددة العمكـ لميندسة المعمارية كالعمراف ،مدرسة
الدراسات العميا التجارية ،المدرسة العميا لمتجارة ،المدرسة العميا لألساتذك ببكزريعة ،المدرسة الكطنية العميا
لمبيك تكنكلكجيا بقسنطينة ،المدرسة الكطنية العميا لممناجـ كالمعادف بعنابة ،المدرسة الكطنية العميا لإلعالـ
اآللي سيدي بمعباس ،المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف ،المدرسة العميا في العمكـ الفالحية بمستغانـ،
المدرسة العميا في االقتصاد بكىراف.
مؤسسات التعميـ العالي المذككرة في المادة األكلى كفقا
المادة ّ :2
يحدد عدد المناصب المفتكحة لفائدة ّ
مؤسسة مف ّ
كل ّ
لممالحق المرفقة بيذا القرار.
لمدة ثالثة ( )03سنكات ابتداء مف تاريخ ّأكؿ تأىيل ،مع مراعاة أحكاـ المادتيف 3
الدكتكراه ّ
يؤىل التّككيف في ّ
المادة ّ :3
المؤرخ في  2جكاف سنة  2016المذككر أعاله.
ك 19مػف القرار رقـ 547
ّ

يخصو،
مؤسسات التّعميـ العالي المذككرة أعالهّ ،
كل فيما ّ
المادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ كالتّككيف العالييف كمديرك ّ
الرسمية لمتّعميـ العالي كالبحث العممي.
بتنفيذ ىذا القرار اّلذي سينشر في النشرة ّ
حرر بالجزائر في  21أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـ ـ
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الدكتور :بوزيد الطيب
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مؤسسات الّتعميم العالي لضمان الّتكوين
ضمن تأىيل ّ
ممحـق بالقرار رقم  1434المؤرخ في  21أوت  ،2019والمت ّ
لسنة الجامعية ،2020-2019
الدكتوراه
ّ
لنيل شيادة ّ
ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان ا ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعة الجزائر1
Postes ouverts par
spécialité 20192020

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Spécialité

العامة

الممكية الفكرية

القانكف الجنائي
قانكف البيئة

OUALID

القانكف المدني
قانكف أعماؿ

قانكف األسرة
أصكؿ الفقو

9

OUELD

KHESSEL
SLIMANE

SCIENCES ISLAMIQUES

R1

– CHARIA

المغة العربية كالدراسات
القرآنية

الحضارة اإلسالمية

إعجاز القرآف كالدراسات

SCIENCES ISLAMIQUES
9

ADMANE AZIZ

- LANGUE ARABE ET

R1

CIVILISATION
ISLAMIQUE

البيانية

3
3

الحديث كعمكمو

3

LAGGOUNE EL-

R1

DROIT

DSP

قانكف التأمينات

القرآف الكريـ كعمكمو

3

33

القانكف الدكلي

3

3

)(H/R1/R2

حقكؽ االنساف كالحريات

الففو المقارف

3

formation

Filière

Domaine

االدارة كالمالية

3

3

)(Filière

filière

القانكف القضائي

الشريعة كالقانكف

3

Total

Responsable de la

Type de

عقيدة

12

KACEM CHUKH
BELHADJ

SHS

SCIENCES ISLAMIQUES

R1

- OUSSOUL EDDINE

مقارنة األدياف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Postes ouverts
par spécialité
2019-2020
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

جامعة الجزائر2

Spécialité
النقد العربي القديـ
نقد مغاربي
نقد حديث كمعاصر
لسانيات عامة
لسانيات تطبيقية
تعميمية المغات
لسانيات عربية
أدب قديـ
أدب جزائري
أدب عالمي كمقارف
أدب عربي حديث كمعاصر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

Total
)(Filière

Responsable de la
filière

Type de
formation
)(H/R1/R2

Filière

9

MELLAHI ALI

R1

ETUDES CRITIQUES

12

TAZEROUTI
HAFIDA

R1

ETUDES
LINGUISTIQUES

12

LARFI NACIBA

R1

ETUDES LITTÉRAIRES

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

Domaine

LLA
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LANGUE ALLEMANDE

LANGUE ANGLAISE

LLE

LANGUE ESPAGNOLE

LANGUE FRANÇAISE

LANGUE ITALIENNE

TRADUCTION

SCIENCES HUMAINE HISTOIRE

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

ABDELFETAH
AHCENE

DJEMAI
MOUDJAHED
FOUAD
HARFOUCHI
NACHIDA

BENALI SOUAD

KHELOUIATI
SOUAD

MERIBAI
SOUHILA

DAHMANI
TOUFIK

9

15

Littérature et Civilisation

6

15

9

15

15

SHS

463

SCIENCES HUMAINES ARCHÉOLOGIE

R1

MEHENTEL
DJAHIDA

12

SCIENCES HUMAINES BIBLIOTHÉCONOMIE

R1

DJEZAIRI SAMIR

9

SCIENCES SOCIALES ORTHOPHONIE

R1

BRAHIMI SAIDA

9

SCIENCES SOCIALES PHILOSOPHIE

R1

2019-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

DJARI DJAOUDA

Littérature Allemande et
Discours Interculturels
Didactique des Langues
Etrangères
Sciences du Langage et
Analyse du Discours
Littérature at Approches
Interdisciplinaires
Didactique de la Langue
Anglaise

9

Didactique
de la Langue
Littérature

Didactique :
Plurilinguisme,
Pluriculturalisme et
Didactique du FLE
Sciences du Langage:
Analyse du Discours
et Sociolinguistique
Littérature : Littératures
Contemporaines

3
3
3
5
5
5
3
3
5

5
5

Linguistique
Didactique
Civilisation

3
3
3

الترجمة القانكنية
انجميزي/عربي

3

Traduction Diplomatique
Anglais Arabe
Traductologie et
Pluridisciplinarité FR ARA

الترجمة كالدراسات المغكية
فرنسي/عربي
ترجمة العمكـ كالتكنكلكجيا
انجميزي/عربي
التاريخ كالحضارات القديمة
تاريخ الجزائر في العصر
الحديث
تاريخ الجزائر العسكري عبر
العصكر
التاريخ الكسيط
تاريخ افريقيا جنكب الصحراء
المعاصر
آثار إسالمية
صيانة كترميـ الممتمكات
الثقافية
آثار ما قبل التاريخ
آثار قديمة
عمـ األرشيف
إدارة أنظمة المعمكمات
تكنكلكجيا المعمكمات كالتكثيق
أمراض المغة كاالتصاؿ
عمـ األعصاب المغكي
العيادي
إعاقة سمعية
فمسفة غربية كمعاصرة
الفمسفة التطبيقية
فمسفة عربية إسالمية

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

3
3
3
3

عمـ نفس الصحة
عمـ النفس العيادي كالمرضي
عمـ النفس العمل كالتنظيـ
عمـ النفس المدرسي
األنظمة التعميمية كالمناىج
المدرسية
تربية خاصة
القياسي النفسي كالتقكيـ
التربكي

3

12

ADJRAD
MOHAMED

9

KHELAIFIA
MOHAMED

3

السكاف كالصحة

3

3
3
3
3

عمـ االجتماع الثقافي
عمـ اجتماع التربية
عمـ االجتماع تنظيـ كعمل
عمـ االجتماع الحضري

KOUACHE
ZAHRA

12

BOUMAKHELOUF
MOHAMED

3
3

 SCIENCES SOCIALESPSYCHOLOGIE

R1

R1

 SCIENCES SOCIALESSCIENCES DE
L'ÉDUCATION

R1

 SCIENCES SOCIALESSCIENCES DES POPULATIONS

SHS

 SCIENCES SOCIALESSOCIOLOGIE

R1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Postes ouverts
par spécialité
2019-2020
2
2
2
2
2
2
2
2

جامعة الجزائر3

Spécialité

الدراسات األمنية كاالستراتيجية

إدارة كجماعات محمية
تسكيق مصرفي

3

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2

RAMDANE

COMMERCIALES

المعمكمات

إدارة الميزانية

3

9

BENLOUKIL

R1

SCIENCES

االستعالـ االقتصادي كنظـ

3

3

MOHAMMED

R1

SCIENCES POLITIQUES

DSP

دراسات افريقية

إدارة األعماؿ

3

16

CHELBI

العالقات الدكلية

3

3

)(H/R1/R2

دراسات اقميمية

تسيير المكارد البشرية

تسكيق الخدمات

3

formation

Filière

Domaine

دراسات سياسية مقارنة

3

3

)(Filière

de la filière

سياسة عامة

مالية كتجارة دكلية

3

Total

Responsable

Type de

اإلدارة المالية

15

DAOUI CHEIKH

R1

SCIENCES DE GESTION

إدارة المكارد البشرية

SEGC

اقتصاد كمي

اقتصاد التنمية

اقتصاد نقدي كبنكي

اقتصاد كتسيير المؤسسات

15

BOUZARA LAID

R1

SCIENCES

ÉCONOMIQUES

تحميل اقتصادي كاستشراؼ
مالية كبنكؾ

مالية المؤسسة

محاسبة كتدقيق

9

KEDDI

ABDELMADJID

R1

SCIENCES

FINANCIÈRES ET
COMPTABILITÉ

االتصاؿ في التنظيمات
اتصاؿ كعالقات عامة

االتصاؿ الجماىيري كالكسائط
الجديدة

سمعي-بصري

10

LAGAB

MOHAMMED

 SCIENCES HUMAINESR1

SCIENCES DE

L’INFORMATION ET DE

SHS

LA COMMUNICATION

صحافة مطبكعة كالكتركنية

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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النشاط البدني الرياضي
ACTIVITÉ PHYSIQUE ET

R1

SPORTIVE ÉDUCATIVE

التركيحي

BOUKHERRAZ

6

REDOUANE

النشاط البدني الرياضي
المدرسي

Activité Physique et (

STAPS

3

3

)Sportive Scolaire

ADMINISTRATION ET
GESTION DU SPORT
ENTRAINEMENT
SPORTIF

R1

BOUTALBI YAHIA

3

R1

BOUHAL FAYÇAL

9

تسيير المنشئات الرياضية
كالمكارد البشرية

3

التحضير النفسي الرياضي

3

التحضير البدني الرياضي

3

التدريب الرياضي

3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Domaine

Filière

Type de

formation

(H/R1/R2)

SCIENCES

R1

COMMERCIALES
SCIENCES

SEGC

R1

ÉCONOMIQUES
SCIENCES

FINANCIÈRES ET

R1

COMPTABILITÉ

SCIENCES DE GESTION

ENVIRONNEMENT
SCIENCES

SNV

AGRONOMIQUES

Responsable de la

(Filière)

SEDDIKI NAAS

9

KACHAM SMAIL

9

HADIDI ADEM

MOHAMMED SAIA

H

Total

filière

DJOUAL

R1

ECOLOGIE ET

جامعة الجمفة

SOUTTOU
KARIM

9

Spécialité

تسكيق الخدمات

مالية كتجارة دكلية

تسكيق سياحي كفندقي
اقتصاد كمي

اقتصاد نقدي كبنكي

تحميل اقتصادي كاستشراؼ
مالية البنكؾ كالتأمينات
محاسبة كمالية

محاسبة كجباية
تسيير عمكمي

9

إدارة األعماؿ

إدارة المكارد البشرية
10

Parasitologie et

Interaction Négative
Ecologie Animale
Agropastoralisme

H

BELHADJ SAFIA

9

Ressources et

Développement Rural
Ecologie Forestière
Valorisation des Plantes

SCIENCES

BIOLOGIQUES

H

DAHIA MOSTAFA

9

Microbiologie des
Milieux Extrêmes

Evolution du Système
Parasité

ST

AUTOMATIQUE

ELECTROTECHNIQUE

ST

GÉNIE CIVIL

H

R2

H

GUESMI KAMAL

KOUZOU

ABDALLAH
GUETTALA
SALIM

10

9

Automatique

et Systèmes

R2

HAFAIFA AHMED

465
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
3
3
3
3
3
3
5

3

Electrotechnique

Matériaux en Génie Civil
Structures
Instrumentation
Electronique

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

3

Commandes Electriques

Géotechnique

9

2019- 2020

5

Electronique Embarquée

GÉNIE ELECTRIQUE

par spécialité

Automatique

Energies Renouvelables

9

Postes ouverts

3
3
3
3
3
3
3
3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

Domaine

Filière

INFORMATIQUE

Type de
formation
(H/R1/R2)

H

جامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين
Responsable de
la filière

Total
(Filière)

Spécialité

Intelligence Artificielle

BABA ALI
AHMED RIADH

Réseaux et Sécurité des
Systèmes Informatiques

19

Systèmes d’Information
et Génie Logiciel
Modèles Formels et
Applications (MFA)

Recherche Opérationnelle
et Management

MI

MATHÉMATIQUES
APPLIQUÉES

R2

AIDER
MEZIANE

Recherche Opérationnelle,
Mathématiques Discrètes

20

R2

SADI FATMA

ST

ST

BENZAOUI
AHMED

AKCHICHE
MUSTAPHA

GÉNIE DE
L'ENVIRONNEMENT

R1

ABDESSEMED
DJAMAL

4

GÉNIE DES
PROCÉDÉS

H

LAOUFI NADIA
AICHA

9

4

12

HYDRAULIQUE

R2

3

INDUSTRIES
PÉTROCHIMIQUES

BOUHADEF
MALEK

H

MÉTALLURGIE

R1

CHEMINI
RACHIDA

ZAOURAR
NAIMA

4

Chimie Computationnelle
et Spectroscopie

3

Chimie et Physique des
Matériaux Inorganiques

3

3

3

Physique des Matériaux
Physique Théorique

Energétique et Mécanique
des Fluides
Sciences et Techniques
du Bâtiment

3

3
3
3
3
7

Sciences et Génie
de l'Environnement

4

4

Génie des Procédés
Pharmaceutiques

3

Génie des Procédés

3

Génie Chimique

3

Construction Mécanique

3

Génie des Matériaux
Energétique

Ingénierie Mécanique

6

3

Structures et Matériaux
du Génie Civile
Géo Matériaux

BOUKHAROUBA
TAOUFIK

4

Physique des Rayonnements

14

R1

GÉNIE MÉCANIQUE

4

3

12

R2

GÉNIE CIVIL

3

Modélisation, Econométrie
et Statistique

Chimie du Médicament

H

5

Chimie Analytique

SM

PHYSIQUE

4

4

Chimie Macromoléculaire

15

7

Probabilités-Statistiques
et Applications

Optimisation Stochastique

CHIMIE

Postes ouverts par
spécialité 20192020

3
3
3

Hydraulique Urbaine

3

Génie Raffinage

3

Métallurgie

3

Génie Pétrochimique

3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Domaine

LCA

Filière

Type de
formation
(H/R1/R2)

Responsable de la
filière

Total
(Filière)

Spécialité

Postes ouverts par
spécialité 2019-2020

LANGUE ET
CIVILISATION

R1

SALHI KARIM

3

3

LANGUE ET
LITTÉRATURE

Anthropolgie du
Patrimoine et de la
Culture Amazighs

R1

SALHI MOHAND AKLI

4

Littérature Amazighe

4

9

Didactique de la
Langue Amazighe
Langue, Variation
et Aménagement
Etudes Linguistiques
Amazighes

LINGUISTIQUE ET
DIDACTIQUE

LLA

3

3

نقد حديث كمعاصر

3

ETUDES
LINGUISTIQUES

R1

MOUDER EPOUSE
SIAD EL-DJOUHER

9

لسانيات اجتماعية

لسانيات تطبيقية

3

تعميمية المغات

3

R1

TERAHA ZAHIA

MATHÉMATIQUES

R1

MERAKEB
ABDELKADER

6

SCIENCES
COMMERCIALES

R1

LEGHIMA EPS AISSAT
AMINA

9

SCIENCES
FINANCIÈRES ET
COMPTABILITÉ

SCIENCES
SOCIALES
PSYCHOLOGIE

467

3

ZOUICHE NABILA

SCIENCES DE
GESTION

SHS

IMARAZENE MOUSSA

R1

SCIENCES
ÉCONOMIQUES
SEGC

R1

3

ETUDES
CRITIQUES

ETUDES
LITTÉRAIRES

MI

جامعة تيزي وزو

R1

H

R1

R2

SOUIDI EPS AKNINE
ROZA

AMOKRANE
ABDELLAZIZ
MOHELLEBI EPS
MATMAR DALILA

MEZAB NACER

9

أدب شعبي

أدب عربي حديث كمعاصر
أدب جزائري
Recherche
Opérationnelle
Analyse Math
et Application

R1

اقتصاد الصحة

اقتصاد كمالية محمية

SCIENCES
SOCIALES PHILOSOPHIE

R1

مالية كتأمينات

2019-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

3
3
3

3

إدارة استراتيجية

12

عمـ النفس المدرسي
عمـ نفس الصحة
عمـ النفس العيادي
)(االكمينيكي
عمـ النفس العمل كالتنظيـ

إدارة عامة

Sociologie de la
Communication
Sociologie d'Organisation
et Travail

الفمسفة الغربية الحديثة
كالمعاصرة
الفمسفة التطبيقية

3

3

تسيير المكارد البشرية

6

3

3

مالية كبنكؾ

9

CHAFAI SAID

3

3

محاسبة كمالية

9

3

3

اقتصاد التنمية

RAHOUI EPS
BELHOCINE ABBASSIA

3

مالية كتجارة دكلية

Sociologie de l'Education

SCIENCES
SOCIALES
SOCIOLOGIE

3

3

مالية المؤسسة

12

3

إدارة التسكيق

تسكيق الخدمات

اقتصاد كحدكي كبنكي
12

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

SM

PHYSIQUE

MITICHE MOH
DJERDJER

R1

5

GÉNIE CIVIL

H

MELBOUCI BACHIR

9

GÉNIE
MÉCANIQUE

H

NEBBALI REZKI

19

ST

Matière
et Rayonnement
Structures
Géotechnique
Matériaux
en Génie Civil
Génie des Matériaux

Construction Mécanique

Energétique

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعة البويرة

5
3
3
3
3
8
8

Domaine

Filière

Type de
formation
(H/R1/R2)

Responsable de la
filière

Total
(Filière)

Spécialité

DSP

DROIT

H

CHIHANI SAMIR

6

قانكف خاص
قانكف عاـ

LCA

LANGUE ET
LITTÉRATURE

H

DJELLAOUI MOHAMED

5

Littérature Amazighe

5

LLA

ETUDES
LITTERAIRES

R2

MELOUK RABAH

3

أدب عربي حديث كمعاصر

3

SCIENCES
SOCIALES PSYCHOLOGIE

H

HALLOUANE ZOUINA

9

)عمـ النفس العيادي(االكمينيكي

3

SCIENCES
SOCIALES SOCIOLOGIE

عمـ النفس العمل كالتنظيـ

3

H

ZAAF KHALED

9

ADMINISTRATION
ET GESTION DU
SPORT

R2

الكسيف سميماف

3

Administration et
Gestion de Sport

3

ENTRAINEMENT
SPORTIF

R1

مزاري فاتح

9

التحضير النفسي الرياضي

التحضير البدني الرياضي

3

التدريب الرياضي

3

SHS

STAPS

Postes ouverts par
spécialité 20192020
3
3

عمـ النفس المدرسي
عمـ اجتماع التربية

عمـ اجتماع التنظيـ كالعمل

عمـ إجتماع اإلنحراؼ كالجريمة

3
3
3
3

3

ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

Domaine

AUMV

MI

Filière

ARCHITECTURE

Type de
formation
(H/R1/R2)

Responsable de la
filière

H

ABDESSEMED EP
FOUFA AICHA
AMINA

Total
(Filière)

Spécialité

8

Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager
Architecture Urbaine
et Environnement
Architecture
et Technologie

INFORMATIQUE

R1

OULD-KHAOUA
MOHAMED

CHIMIE

H

DAGHBOUCHE
YASMINA

6

PHYSIQUE

H

SIDOUMOU
MOHAMED

9

SM

468

1جامعة البميدة

2019-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

9

Postes ouverts par
spécialité 2019-2020

4
2
2

Génie Logiciel
Réseaux et Sécurités
Réseaux et Systèmes
distribues

3
3

Chimie Analytique
Chimie des Produits
Naturels
Physique des
Rayonnements
Physique Théorique
Physique des Materiaux

3

3

3
3
3
3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

BIOTECHNOLOGIE

R1

BENFEKIH EP
ALLAL LEILA

9

Biotechnologie Microbienne

SNV
SCIENCES
AGRONOMIQUES

SCIENCES
ALIMENTAIRES

R2

R2

SNOUSSI SID
AHMED

12

MEGATLI SMAINE

9

SNV
SCIENCES
BIOLOGIQUES

ST

ST

AÉRONAUTIQUE

R1

R1

SAIDI FAIROUZ

9

BOUKRAA SALAH

11

GÉNIE CIVIL

H

ABED YOUNES

15

GÉNIE DE
L'ENVIRONNEMENT

R2

KHELIFA
ABDELLAH

6

GÉNIE DES
PROCÉDÉS

GÉNIE MÉCANIQUE

R1

H

Biotechnologie Végétale
Biotechnologie
et Valorisation des Plantes

ISSAADI RACHID

12

BOUMEDDANE
BOUSSAAD

12

Eau, Environnement
et Foresterie
Phytopharmacie
et Protection des Végétaux
Systèmes de Production
Agro-Ecologique
Sécurité agro-Alimentaires
et Assurances Qualité

Agro-alimentaires
et Contrôle de Qualité
Nutrition et Pathologie
Parasitologie
Biodiversité
et Physiologie Végétale
Microbiologie

Avionique et CNS Management
du Trafic Aérien et
Télécommunications Spatiales
Exploitation Aéronautique
et Opérations Aériennes
Propulsion Avion
et Structures Aéronautiques

Géotechnique
Structures et Matériaux
du Génie Civile
Sciences et Génie
de l'Environnement
Génie des Procédés
des Matériaux
Génie Chimique
Génie des Procédés
Organiques
Génie Pharmaceutique
Génie des Matériaux
Energétique
Construction Mécanique

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Domaine

DSP

LLA

469

2جامعة البميدة

Filière

Type de
formation
(H/R1/R2)

Responsable de la
filière

Total
(Filière)

DROIT

H

HAMIDI AHCENE

9

SCIENCES
POLITIQUES

H

شكقي دمحم

6

ETUDES
CRITIQUES

R1

TOUMI SAID

9

ETUDES
LINGUISTIQUES

H

MANSOURI ALI

9

ETUDES LITTÉRAIRES

R1

BOUZIDI NAIMA

3

2019-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

Spécialité

القانكف الجنائي كالعمكـ الجنائية
قانكف البيئة كالتنمية المستدامة
قانكف دكلي عاـ
عالقات دكلية
تسيير المكارد البشرية
النقد العربي القديـ
نقد مغاربي
نقد حديث كمعاصر
لسانيات تطبيقية
تعميمية المغات
لسانيات عربية
أدب حديث كمعاصر

3
3
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
5
3
3
4
11
6
3
3
3
3
4
4
4

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

3
3

Didactique

Littérature Générale
et Comparéé

3
3
3
3

Littérature et Civilisation
Didactique du FLE
Sciences du Langage

Sciences des Textes Litéraires

3

إدارة التسكيق

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

اقتصاد كمي
اقتصاد التأمينات
االقتصاد الكمي كالمالية الدكلية
مالية كبنكؾ
تحميل اقتصادي كاستشراؼ
الصيرفة اإلسالمية
تسيير المكارد البشرية
إدارة األعماؿ
تسيير عمكمي
المالية العامة كالتشريع المالي الضريبي
جباية كمالية المؤسسة
محاسبة كجباية
محاسبة كتدقيق

9

CHAABANE
ALI MOHAMED

R1

LLE

9

AKMOUN HOUDA

R1

LANGUE
FRANÇAISE

3

FEKARCHA SOFIANE

R1

SCIENCES
COMMERCIALES

18

BOUCHAMA
MUSTAPHA

R1

SCIENCES
ÉCONOMIQUES

9

LELLOUCHI
MOHAMED

R1

SCIENCES DE
GESTION

12

SATOUR RACHID

R1

SCIENCES
FINANCIÈRES ET
COMPTABILITÉ

SEGC

العمـ كالمجتمع كاالقتصاد في المغرب
األكسط في العصر الكسيط
العالقات المغاربية األكركبية في
العصر الحديث كالمعاصر
المياجركف المغاربة بفرنسا كدكرىـ
الكطني كالقكمي 1962-1871
عمـ االجتماع أنتركبكلكجيا عامة

3

CHIKHI RACHID

R2

3

أمراض المغة كاالتصاؿ

3

SAM NADIA

R1

3

عمـ السكاف

3

BEDROUNI
MOHAMMED

R1

3
3
3
3

عمـ اجتماع الجريمة كاالنحراؼ
عمـ اجتماع االتصاؿ كالعالقات العامة
عمـ اجتماع التربكي
عمـ اجتماع العائمي

12

3
3
3
3

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

DAHACHE SADEK

9

MAZAZI YOUNES

القانكف الدكلي كالعالقات الدكلية
حقكؽ االنساف كالحريات العامة
قانكف عقاري
قانكف جنائي لألعماؿ
العقكد المدنية كالتجارية
قانكف أعماؿ
قانكف عاـ
سياسات عامة مقارنة
ادارة المكارد البشرية
عالقات دكلية
لسانيات عربية
البالغة بيف القديـ كالحديث
تعميمية المغة العرببة
أدب حديث كمعاصر
األدب الجزائري المكتكب بالمغة الفرنسية
أدب عالمي كمقارف

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

R2

R1

 SCIENCES HUMAINEHISTOIRE

SCIENCES SOCIALES
SCIENCES SOCIALES
- ORTHOPHONIE
SCIENCES SOCIALES
- SCIENCES DES
POPULATIONS

SHS

SCIENCES SOCIALES
- SOCIOLOGIE

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعة األغـــــــواط

Spécialité

LANGUE ANGLAISE

Responsable de la
filière

Type de
formation
)(H/R1/R2

21

BEN SALAH
MOHAMED HADJ
AISSA

H

DROIT

9

ABDELAZIZ
LAZHAR

H

SCIENCES
POLITIQUES

9

DJOKHDEM FATIMA

R1

ETUDES
LINGUISTIQUES

9

DIB LAKHDAR

R1

ETUDES
LITTÉRAIRES

Total
)(Filière

Filière

Domaine

DSP

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

LLA

470

LLE

SEGC

SHS

LANGUE ANGLAISE

R1

GASMI MUSTAPHA

15

SCIENCES
COMMERCIALES

H

MOKHTARI
ABDELJABAR

6

SCIENCES DE
GESTION

R1

BENBERTAL
ABDELKADER

9

SCIENCES
ÉCONOMIQUES
SCIENCES
FINANCIÈRES
ET COMPTABILITÉ

R1

9

SCIENCES HUMAINE
- HISTOIRE

H

ALLALI MAHMOUD

9

SCIENCES ISLAMIQUES
– CHARIA

H

6

SCIENCES SOCIALES
- PHILOSOPHIE

OUARNIKI
MOHAMED

H

SNV

CHIMIE

SCIENCES
BIOLOGIQUES

AUTOMATIQUE

ST

ELECTROTECHNIQUE

TOUNSI
MOHAMMED

H

BEKKAYE RACHID

H

FERHAT MAHMOUD

OUINTEN
MOHAMED

H

R1

BEN ALIA ATALLAH

R2

CHETTIH SALIHA

5

Didactique

5

Littérature

3

إدارة األعماؿ

3

تسيير عمكمي

تسيير المكارد البشرية
اقتصاد نقدي كبنكي
اقتصاد إسالمي

اقتصاد كتسيير المؤسسات
مالية كبنكؾ

محاسبة كجباية

محاسبة كتدقيق
تاريخ المغرب الحديث كالمعاصر
تاريخ كحضارة المشرؽ االسالمي
التاريخ كالحضارات القديمة
الفقو المقارف كأصكلو
الفقو كأصكلو

فمسفة عربية إسالمية

6

فمسفة الحضارة

Sociologie de l'Education

12

9

9

9

12

Sociologie de l'Organisation
et du Travail

STAPS

ACTIVITÉ PHYSIQUE
ET SPORTIVE
ÉDUCATIVE

H

KIOUS MECHRI

BAIT REDOUANE
BENDJEDDOU

H

12

6

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Sociologie de la
Communication

3

Sociologie Urbaine

3

Chimie de Surface
et Corrosion

3

Chimie et Physique des
Matériaux Inorganiques

3

Chimie Appliquée

3

Biochimie Appliquée

6

Automatique et Systèmes

3

Biotechnologie Microbienne
Commande des Systèmes
Electriques

3

3

Automatique et Informatique
Industrielle

3

Traitement d'Energie Eectrique

3

Machines Electriques

3

Réseaux Electriques

3

Commandes Electriques
ENERGIES
RENOUVELABLES

5

تسكيق الخدمات

مالية كتجارة دكلية

9

BOUDERBALA
SARRA HADDA

SCIENCES SOCIALES
- SOCIOLOGIE

SM

MEDOUAKH
MADJDA

R1

Langue et Culture

Energies Renouvelables
en Electronique

3
6

Matériaux pour Energies
Renouvelables

6

النشاط البدني الرياضي المدرسي
Activité Physique et Sportive (
)Scolaire

3

النشاط البدني الرياضي التركيحي

3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

جـامــعــة بـجـــايـــــة

Domaine

Filière

Type de
formation
(H/R1/R2)

Responsable de la
filière

Total
(Filière)

Spécialité

DSP

DROIT

R1

BERRI
NOUREDDINE

9

قانكف أعماؿ
قانكف خاص
قانكف عاـ

LCA

LINGUISTIQUE ET
DIDACTIQUE

H

BERKAI ABDEAZIZ

8

Etudes Linguistiques
Amazighes
Langue, Variation
et Aménagement

LLA

ETUDES LITTÉRAIRES

H

BETATACHE
BOUALEM

6

أدب عربي حديث كمعاصر
أدب جزائري حديث كمعاصر

3
3

Sciences du Langage

4

H

LANSEUR
SOUFIANE

LLE

LANGUE FRANÇAISE

TARI
ABDELKAMEL

MATHÉMATIQUES

H

MATHÉMATIQUES
APPLIQUÉES

BOULAHIA EPSE
TALBI FATIHA

R2

RADJEF
MOHAMMED SAID

9

SCIENCES
COMMERCIALES

R1

CHITTI MOHAND

9

MI

SHS

SCIENCES DE
GESTION
SCIENCES
ÉCONOMIQUES

472

7

R2

9

R2

NEMIRI EPSE
YAICI FARIDA

9

SCIENCES SOCIALES
-PSYCHOLOGIE

R2

HATEM EPS
GUIRAA WAHIBA

9

SCIENCES SOCIALES
- SOCIOLOGIE

R1

BOUZID NADJOUA

12

CHIMIE

R1

BOUAIFEL EPSE
BARKA FATIHA

9

PHYSIQUE

SNV

9

KHERBACHI
HAMID

SM

BIOTECHNOLOGIE

R2

R1

2019-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

Sciences des Textes
Littéraires
Didactique du FLE

R1

INFORMATIQUE

SEGC

14

CHELOUCHE
AZEDDINE

9

KHETTAL BACHRA

9

Réseaux et Systèmes
Distribués
Intelligence Artificielle
et Génie Logiciel
Data Science
Probabilités et Statistique
Analyse
Recherche Opérationnelle
et Aide à la Décision

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

3
3
3
4
4

6
4
3
3
3
3
4
9

تسكيق

3

التجارة الدكلية كالخدمات المكجستية

3

مالية كتجارة دكلية

ريادة األعماؿ
إدارة
تسيير المكارد البشرية
إقتصاد كمي
إقتصاد التنمية
إقتصاد نقدي كمالي

3
3
3
3
3
3
3

عمـ النفس المدرسي
)عمـ النفس العيادي(االكمينيكي
عمـ النفس العمل كالتنظيـ
عمـ اجتماع الصحة كالعمل
عمـ اجتماع االتصاؿ
عمـ اجتماع التنظيـ كالعمل
عمـ اجتماع العمل كالمكارد البشرية

3
3
3
3
3
3

Chimie Analytique

3

Chimie de l'Environnement

3

Chimie des Matériaux

Dynamique des Fluides
et Energétiques

3
3

Physique Théorique

3

Biotechnologie Alimentaire

3

Biotechnologie et Santé

3

Physique des Matériaux
Biotechnologie Microbienne

3
3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

SCIENCES
ALIMENTAIRES

R1

SNV

ST

Domaine

12

SCIENCES
BIOLOGIQUES

R1

AMIR NADIR

10

AUTOMATIQUE

H

GUENOUNOU
OUAHIB

6

ELECTROTECHNIQUE

R1

TAIB NABIL

12

GÉNIE CIVIL

H

TAHAKOURT
ABDELKADER

9

GÉNIE DES
PROCÉDÉS

R1

DJIDJELLI HOCINE

18

GÉNIE MÉCANIQUE

R2

SAD-EDDINE
ABDELHAMID

10

GÉNIE MINIER

H

BOUZIDI EPSE
BOUZIDI NEDJIMA

6

TÉLÉCOMMUNICATION

H

AZNI MOHAMED

6

ACTIVITÉ PHYSIQUE
ET SPORTIVE
ÉDUCATIVE

R1

IDIR ABDENNOUR

3

ST

STAPS

MAKHLOUF EPSE
BOULEKBACHE
LILA

Filière

Sciences des Corps Gras
Production et Transformation
Laitière
Qualité des Produits
et Sécurité Alimentaire
Biologie et Physiologie
Animale
Biochimie Appliquée
Microbiologie
Automatique et Informatique
Endustrielle
Automatique et Systèmes
Commandes Electriques
Machines Electriques
Réseaux Electriques
Electrotechnique Industrielle
Structures
Matériaux en Génie Civil
Génie des Procédés
Pharmaceutiques
Génie Chimique
Génie Alimentaire
Génie des Polymères
Construction Mécanique
Génie des Matériaux
Energétique
Exploitation Minière
et Géotechnique
Valorisation des Ressources
Minérales
Systèmes de
Télécommunications
Réseaux
et Télécommunications
النشاط البدني الرياضي المدرسي
Activité Physique et Sportive (
)Scolaire

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Type de

formation

(H/R1/R2)

جــامــعـــة الـمـــديـــــــــة

Responsable de la filière

Total

(Filière)

Spécialité

قانكف عقاري

قانكف العقكد كالمسؤكلية

DSP

DROIT

R1

CHEMICHEM RACHID

18

قانكف الدكلة كالمؤسسات
قانكف أعماؿ

قانكف دكلي عاـ

القانكف الجنائي كالعمكـ الجنائية
ETUDES

CRITIQUES
LLA

ETUDES

LINGUISTIQUES
ETUDES

LITTÉRAIRES

473

H
R1
H

2019-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

AIOULA SALIM
BENHADJER
MOHAMED

NAHILIA MESSAOUD

6
9
6

3
3
6
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
6
3
6
3
6
4
3
3
3
3
3
3
3

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

3
3
3
3
3
3

نقد حديث كمعاصر

3

لسانيات الخطاب

3

تعميمية المغات

3

نقد مغاربي

لسانيات عربية

أدب جزائري حديث كمعاصر
أدب حديث كمعاصر

3
3
3
3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

LLE

SEGC

LANGUE FRANÇAISE

ST

BESRA CHIHAB

9

SCIENCES
COMMERCIALES

R1

MOULOUDJ KAMEL

6

SCIENCES DE
GESTION

R2

IRKI HOUCINE

9

SCIENCES
ÉCONOMIQUES

R2

KHELIL ABDELKADER

9

SCIENCES
FINANCIÈRES ET
COMPTABILITÉ

H

MEKID ALI

9

SCIENCES HUMAINE
- HISTOIRE
SHS

H

R2

GHERBI ELKALI

Didactique des Langues
Etrangères
Littérature Générale
et Comparée
Traduction-ArabeFrançais-Arabe

9

SCIENCES HUMAINES SCIENCES DE
L’INFORMATION ET DE
LA COMMUNICATION

H

SCIENCES SOCIALES
- SOCIOLOGIE

R1

HADJALA MUSTAPHA

9

AUTOMATIQUE

R1

TLEMCANI
ABDELHALIM

8

GÉNIE CLIMATIQUE

H

TRIKI ZAKARIA

12

GÉNIE DES
PROCÉDÉS
PHARMACETIQUES

H

BELHADJ ABD-EL
MOUNEIM

9

R1

KREA MOHAMED

8

SCIENCE ET GÉNIE

DE L'ENVIRONNEMENT

SEHARI MUSTAPHA

9

3
3
3

تجارة دكلية
تسكيق
تسيير عمكمي
إدارة األعماؿ
اإلدارة المالية
اقتصاد دكلي
اقتصاد كمي
نقكد كبنكؾ
مالية كبنكؾ
محاسبة كتدقيق
مالية المؤسسة

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

تاريخ المغرب العربي الحديث
تاريخ كحضارة الغرب االسالمي
في العصر الكسيط
الدكلة العثمانية

3

اتصاؿ كعالقات عامة

3

بصري-سمعي

3

عمـ االجتماع الجريمة كاالنحراؼ
عمـ االجتماع تنظيـ كعمل
عمـ االجتماع الثقافي

3
3
3

االتصاؿ التنظيمي

Automatique et Systèmes
Automatique et
Informatique Industrielle
Equipement de l'Habitat
Génie Climatique
Génie Pharmaceutique
Génie de l'Environnement
et Pharmaceutique
Génie de l'Environnement
Génie des Procédés
de l'Environnement

3
3

3

4
4
3
9
5
4
3
5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جــــامعــــة بومـــرداس

Domaine

Filière

DROIT

Type de formation
(H/R1/R2)

R1

Responsable
de la filière

YOUSFI AMEL

Total

(Filière)

9

DSP
SCIENCES
POLITIQUES

LLA

474

ETUDES

LITTÉRAIRES

R1

R1

2019-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

BENSEGHIER
ABDELADHIM

CHEFIRI FATIHA

9

9

Spécialité

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

قانكف أعماؿ

3

قانكف خاص

3

قانكف عاـ

3

االدارة المحمية

3

تنظيـ سياسي كاداري

3

تعاكف دكلي

3

أدب عربي حديث كمعاصر

3

أدب عربي قديـ

3

أدب جزائري

3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

SM

PHYSIQUE

3

Dynamique des Fluides
et Energétiques

3

Physique Appliquée

ABAIDIA SADDIK
EL HAK

H

Physique Théorique
15

Matière Condensée

3

Biotechnologie Végétale

2

Biotechnologie Microbienne

4

Physique des Matériaux

SNV

ST

3

3

BIOTECHNOLOGIE

R2

HALOUANE
FATMA

7

SCIENCES
AGRONOMIQUES

R2

ACHEUK FATMA

6

Protection des Végétaux

6

AUTOMATIQUE

R1

KOUADRI
ABDELMALEK

6

Automatique

6

ELECTROMÉCANIQUE

R1

Maintenance Industrielle

2

Ingénierie Mécanique

4

GÉNIE MÉCANIQUE

TÉLÉCOMMUNICATION

BENAZZOUZ
DJAMEL

6

R1

BELAIDI IDIR

12

H

CHETTOUH
DALILA

18

Biotechnologie et Santé

Mécatronique
Energétique

Construction Mécanique
Réseaux
et Télécommunications
Systèmes de
Télécommunications

1

4
4
4
9
9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـــامعــــــة خميس مميانة

Domaine

Filière

LLA

ETUDES LITTERAIRES

Type de
Responsable de la
formation
filière
(H/R1/R2)

Postes ouverts par
spécialité 20192020

3

نقد حديث كمعاصر

3

تسكيق سياحي كفندقي

3

تسكيق الخدمات

3

MEHADDENNE
LEILA

SCIENCES COMMERCIALES

R1

BENAOULA
HAKIM

9

SCIENCES DE GESTION

R1

CHICHA NAWAL

9

SCIENCES ÉCONOMIQUES

R1

NACEUR
ELMAHDI

SCIENCES FINANCIERES
ET COMPTABILITÉ

R1

BAZERIA
M'HAMED

SCIENCES HUMAINE HISTOIRE

H

DOUHA
ABDELKADER

9

SCIENCES HUMAINES SCIENCES DE
L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION

H

BOUYAHIA
NASERDDINE

6

H

SISSANI RABAH

6

H

MOGHRANI
SALIM

6

SCIENCES SOCIALES SCIENCES DE L'ÉDUCATION
SCIENCES SOCIALES SOCIOLOGIE

475

Spécialité

R2

SEGC

SHS

Total
(Filière)

2019-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

9

9

مالية كتجارة دكلية
مقاكالتية

تسيير عمكمي
إدارة األعماؿ

اقتصاد كتسيير المؤسسات
اقتصاد نقدي كبنكي
اقتصاد التأمينات
مالية كتأمينات
محاسبة

محاسبة كجباية معمقة

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

التاريخ الكسيط

3

تاريخ الجزائر المعاصر

3

تاريخ الجزائر في العصر الحديث

3

اتصاؿ كعالقات عامة

3

االتصاؿ الجماىيري كالكسائط
الجديدة

3

عمـ النفس التربكي

3

اإلرشاد كالتكجيو

3

عمـ اجتماع التربية

3

عمـ إجتماع اإلنحراؼ كالجريمة

3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

3
3

النشاط البدني الرياضي التركيحي
النشاط البدني الرياضي المدرسي
(Activité Physique
)et Sportive Scolaire

3

التدريب الرياضي النخبكي

3

التحضير البدني الرياضي

3

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

3
3
3
3
3

التحضير النفسي الرياضي

Spécialité

Total
)(Filière

Responsable de la
filière

القانكف االداري
القانكف الجنائي كالعمكـ الجنائية
قانكف األسرة

9

CHOUL BEN
CHOHRA

R1

DROIT

6

DJIDOUR HADJ
BACHIR

H

SCIENCES POLITIQUES

3

MESSAITFA AKILA

R1

ETUDES LITTÉRAIRES

3

SLIMANE DAHOU

R2

SCIENCES COMMERCIALES

6

CHERGUI MEHDI

H

SCIENCES DE GESTION

إدارة كجماعات محمية
تنظيـ سياسي كاداري

3

إدارة األعماؿ

تسيير المكارد البشرية
محاسبة

مالية المؤسسة

تدقيق كمراقبة التسيير

3

الفقو كأصكلو

3

عمـ النفس العمل كالتنظيـ
كتسيير المكارد البشرية

3

عمـ النفس المدرسي

3

عمـ النفس العيادي (االكمينيكي)

3

عمـ اجتماع التنظيـ

3

STAPS

ENTRAINEMENT SPORTIF

Filière

3

3

R1

جامعة غرداية

تسكيق صناعي

3

NEMROUD
BACHIR

Type de
formation
)(H/R1/R2

3

3

9

R1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أدب حديث كمعاصر

3

6

BENHADJ
DJILALI SMAIL

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET
SPORTIVE ÉDUCATIVE

عمـ اجتماع التربية

9

CHARA YOUCEF

R1

SCIENCES FINANCIÈRES ET
COMPTABILITÉ

3

REFFIS BAHMED

R2

– SCIENCES ISLAMIQUES
CHARIA

9

BEN
ABDELRAHMANE
AMEL

H

 SCIENCES SOCIALESPSYCHOLOGIE

6

BOULARAS
NOUREDDINE

R1

 SCIENCES SOCIALESSOCIOLOGIE

Domaine

DSP

LLA

SEGC

SHS

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Postes ouverts par
spécialité 20192020

3

المركز الجامعي تمنراست

Spécialité

القانكف الخاص المعمق

3

قانكف خاص

3

القانكف الجنائي

3

إدارة األعماؿ

3

تسيير عمكمي

3

اإلدارة المالية

3

اقتصاد نقدي كبنكي

3

Sociologie de
l'Organisation et du Travail

3
3

Total
)(Filière

Responsable de la
filière

Sociologie de la
Communication

Sociologie Education

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

9

9
3

9

Type de
formation
)(H/R1/R2

GUETTEL DJAMAL

SALMI RACHID
KERKEB

MEBAREK

BOUCHMA
ELHADI

H

Filière

DROIT

H

SCIENCES DE GESTION

R2

SCIENCES ÉCONOMIQUES

Domaine

DSP

SEGC

H

 SCIENCES SOCIALESSOCIOLOGIE

SHS

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

476

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

المركز الجامعي لتيبازة

Type de
formation
)(H/R1/R2

Filière

Domaine

DROIT

DSP
LLA
SHS

Spécialité

Total
)(Filière

Responsable de la
filière

قانكف أعماؿ
قانكف عقاري
الدكلة كالمؤسسات العمكمية

9

HADDAD LAID

R1

3
3

تحميل الخطاب
النظرية النقدية المعاصرة

6

MOSTEFA EZZEGAI
DJAMILA

H

ETUDES CRITIQUES

3
3

عمـ اجتماع التربية
عمـ اجتماع التنظيـ كالعمل

6

AIT AISSI
HOCINE

H

 SCIENCES SOCIALESSOCIOLOGIE

3
3
3
3
3
3
3
3

تسكيق الخدمات
إدارة التسكيق كالتجارة الدكلية
تسيير المكارد البشرية
إدارة األعماؿ
االقتصاد العاـ
اقتصاد نقدي كمالي
مالية كبنكؾ إسالمية
محاسبة كتدقيق

6

BELHIMER
IBRAHIM

R1

SCIENCES
COMMERCIALES

6

GHACHI KHALED

R1

SCIENCES DE GESTION

6

DJELLAL
ABDELKADER

R1

SCIENCES
ÉCONOMIQUES

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

3
3
3

7
2

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

6

BARCA ELMEHDI

6

H

SCIENCES FINANCIÈRES
ET COMPTABILITÉ

Type de
formation
)(H/R1/R2

Filière

Domaine

R2

INFORMATIQUE

MI

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي

Spécialité

Total
)(Filière

Responsable de la
filière

Systèmes Informatiques
Systèmes d'Information

9

BENBOUZID
FATIMA

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة

Spécialité

Total
)(Filière

Responsable de
la filière

Gestion et Maitrise de la Qualité et de
la Sécurité Sanitaire des Aliments

6

BOUAYAD
LAILA

Type de
formation
)(H/R1/R2

H

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

3
3
3

SEGC

Filière

Domaine

SCIENCES
VÉTÉRINAIRES

SNV

المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي

Spécialité

Total
)(Filière

Responsable de la
filière

اقتصاد كمي مطبق عمى النمك
مالية كحساب المخاطرة
احصاء تطبيقي كاقتصاد تطبيقي

9

KHERCHI HANYA

Type de
formation
)(H/R1/R2

Filière

Domaine

R1

SCIENCES
ÉCONOMIQUES

SEGC

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

Spécialité

Total
)(Filière

Responsable de la
filière

6

Voies et Ouvrages d'Art

6

MERABTI NE
BADAOUI AZHAR

Type de
formation
)(H/R1/R2

R1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

Spécialité

Total
)(Filière

Responsable de la
filière

3

إدارة المنظمات

3

MEZHOUDA
ABDELMALIK

Type de
formation
)(H/R1/R2

R1

Filière

Domaine

TRAVAUX
PUBLICS

ST

Filière

Domaine

SCIENCES DE
GESTION

SEGC

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ـ
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Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

9
6
6

المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
Spécialité

Total

Responsable de la filière

9

HELLAL ABDELHAFID

R2

12

SMAILI AREZKI

H

)(Filière

Electrotechnique
Energétique

Construction Mécanique

Type de

formation

Filière

)(H/R1/R2

ELECTROTECHNIQUE
GÉNIE MÉCANIQUE

Domaine

ST

ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Postes ouverts

المدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران "المجاىد حسين أيت أحمد"

par spécialité
2019-2020

4
3

Total

Spécialité

)(Filière

Patrimoine et Cadre Bati Ancien

7

Architecture Technologies

et Qualité Environnementale

Responsable de la
filière

CHABOU MERIEM

Type de

formation

)(H/R1/R2

H

Filière

ARCHITECTURE

Domaine

AUMV

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

3
3
3
3
3
3

مدرسة الدراسات العميا التجارية
Total

Spécialité

)(Filière

Distribution et Logistique

9

التسكيق الرقمي

التسكيق اإلقميمي

Responsable de la filière

SAIDANI AMEL

Type de

formation

)(H/R1/R2

R1

Filière

Domaine

SCIENCES

COMMERCIALES
SEGC

الشؤكف الدكلية

9

حككمة

ريادة األعماؿ

DJEMAA NEE

KHELIOUEN HASSIBA

R1

SCIENCES DE
GESTION

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

المدرسة العميا لمتجارة

Total

Spécialité

)(Filière

إدارة التسكيق

9

التجارة الدكلية كالخدمات المكجستية
تسكيق الخدمات

إدارة اإلنتاج كاإلمداد

9

إدارة عامة

إدارة المنظمات

Responsable de la filière

LALAOUI AMOR
DERGHOUM
MAHFOUD

Type de

formation

)(H/R1/R2

R1

R1

محاسبة

Filière

Domaine

SCIENCES

COMMERCIALES
SCIENCES DE
GESTION

SEGC

SCIENCES

مالية البنكؾ كالتأمينات

12

مراقبة التسيير

DAHIA ABDELHAFID

R2

FINANCIÈRES
ET

COMPTABILITÉ

مالية المؤسسة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

5
5
5

المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة
Total

Spécialité

)(Filière

Sciences des Textes Littéraires
Didactique des Langues
Etrangères

Sciences du Langage

15

Responsable de la filière

ABBES ATIKA
YASMINE

Type de

formation

)(H/R1/R2

H

Filière

LANGUE

FRANÇAISE

Domaine

LLE

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Domaine

DSP

Filière

DROIT

Type de

formation

(H/R1/R2)

R2

1جامعة قسنطينة
Responsable de la filière

Total

(Filière)

Spécialité

االدارة العامة

TACHOUR

ABDELHAFID

LLA

LINGUISTIQUES
ETUDES

LITTÉRAIRES
LLE

LANGUE FRANÇAISE

CHIMIE

H

H

R1

KAROUI ZEHIRA

3

القانكف االقتصادي
قانكف عقاري

BENMESSAOUD
OUAFIA

HEDID SOUHEILA

BOUMOUD

BOUDJEMAA

9

9

8

12

SM

SCIENCES

ALIMENTAIRES

R2

R1

AISSAOUI HABIB

ZIDOUNE MED

NASEREDDINE

6

6

SCIENCES

BIOLOGIQUES

R2

SAFFIDINE EP SATTA
DALILA

VÉTÉRINAIRES

ST

MEKROUD

أدب حديث كمعاصر
أدب قديـ

ABDESSELAM

3
3
3
3

Didactique

5

Chimie Analytique

3

Sciences du Langage
Chimie Pharmaceutique

Synthèse et Evaluation Biologique
de Nouvelles Molécules

3
3
3

Chimie Inorganique

3

et Quantique, Particules

3

Energies Renouvelables

3

Elémentaires et Gravitation

Sciences et Technologie
Alimentaires

Nutrition et Santé

Biochimie

Biodiversité des Arthropodes
Biodiversité et Amélioration
Dominantes Pathologiques

6

3

des Ruminants

Dominantes Pathologiques
des Animaux de Rente

3
3
3
3
3
3
3

R2

NECIB BRAHIM

3

AUTOMATIQUE

R1

MANSOURI NORA

6

Automatique et Informatique

ELECTRONIQUE

R1

3

Micro-Electronique

3

Electrotechnique Industrielle

3

Réseaux Electriques

3

R2

2019-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

REBIAI EP

BENAHMAED SAIDA
MEHASNI RABIA

9

Structures des Avions

3

AÉRONAUTIQUE

ELECTROTECHNIQUE

479

H

3

3

أدب عالمي كمقارف

des Plantes

SCIENCES

3

تعميمية المغة العرببة

et Appliquée

12

3

3

لسانيات عربية

Microbiologie Générale

SNV

3

لسانيات تطبيقية

Physique Mathématique

PHYSIQUE

3

قانكف أعماؿ

قانكف األسرة

H

2019-2020

3

القانكف الجنائي
ETUDES

par spécialité

القانكف الدكلي كالعالقات الدكلية
قانكف العقكد كالمسؤكلية

24

Postes ouverts

Automatique et Systèmes
Industrielle

Commandes Electriques

3
3
3

3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

GÉNIE BIOMEDICAL

R1

KIHEL MOULOUD

3

Instrumentation Biomédicale
Matériaux Innovants pour

GÉNIE CIVIL

H

BENSEBTI

la Construction Durable

6

SALAHEDDINE

Structures et Matériaux
du Génie Civile

ST

GÉNIE CLIMATIQUE

R2

BELHAMRI AZZEDINE

3

GÉNIE MÉCANIQUE

R2

BENISSAAD SMAIL

6

INGÉNIERIE DES
TRANSPORTS

H

BELLAOUAR AHMED

3
3

Génie Climatique

3

Construction Mécanique

3

Energétique

3

Traction Electrique

3

Transport Distribution

9

3

des Hydrocarbures

Ingénierie des Transports
et Logistique

3
3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2جامعة قسنطينة

Domaine

Filière

Type de

formation

(H/R1/R2)

Responsable de la
filière

Total

Postes ouverts

Spécialité

(Filière)

par spécialité
2019-2020

Systèmes d'Information Avancés
Sciences et Technologies de

MI

INFORMATIQUE

R1

BELALA FAIZA

12

l'Information et de la Communication

3

Réseaux et Systèmes Répartis

3

Génie Logiciel Avancé

SEGC

SCIENCES

FINANCIÈRES

ET COMPTABILITÉ
SCIENCES HUMAINE
-HISTOIRE

SCIENCES HUMAINES BIBLIOTHÉCONOMIE

SCIENCES SOCIALES
- PHILOSOPHIE

SHS

SCIENCES SOCIALES
- PSYCHOLOGIE

H

H

ZAHRAOUI AFEF

MEDJANI BOUBA

6

9

et Applications

3

محاسبة كتدقيق

3

محاسبة كمالية

3

التاريخ المعاصر

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

التاريخ الكسيط
تاريخ قديـ

H

BOUMARAFI
BEHDJA

ادارة كتسيير المكتبات كمراكز التكثيق
9

تكنكلكجيا كىندسة المعمكمات
عمـ األرشيف
الفمسفة الغربية الحديثة كالمعاصرة

R1

FATMI FATIHA

9

الفمسفة التطبيقية
القراءات المعاصرة لمفمسفة اإلسالمية
عمـ النفس المدرسي

R2

ROUAG ABLA

9

)عمـ النفس العيادي (االكمينيكي
عمـ النفس العمل كالمنظمات
تربية خاصة

SCIENCES SOCIALES
- SCIENCES DE
L'ÉDUCATION

R2

BENABDELMALEK
ABDELAZIZ

المعالجة البيداغكجية
15

التربية كالتعميـ
ىندسة التربية كالتككيف
مناىج دراسية كتقكيـ تربكي

SCIENCES SOCIALES
- SOCIOLOGIE

R2

BOUOUDEN
ABDELAZIZ

3

عمـ اجتماع التربية
9

عمـ اإلجتماع الحضري
عمـ اجتماع التنظيـ كالعمل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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3جامعة قسنطينة
Domaine

ARTS

Filière

Type de

formation

ARTS VISUELS

URBAINES

URBANISME

DSP

filière

(H/R1/R2)

GESTION DES TECHNIQUES

AUMV

Responsable de la

SCIENCES POLITIQUES

RADJA

CHADI

R1

MOHAMMED
BOUCHAREB

R2

ABDELWAHAB
BOURICHE

R2

SCIENCES DE

RIADH

L’INFORMATION ET DE LA

BOUZIANE

R2

NASREDDINE

COMMUNICATION

Spécialité

(Filière)

BOUZERIBA

H

SCIENCES HUMAINES -

SHS

Total

7

6

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

دراسات في الفنكف التشكيمية

4

فف اإلشيار

3

Gestion des Villes

3

Gestion des Risques Naturels
en Milieu Urbain

3

3

Projet Urbain

3

أنظمة سياسية مقارنة كالحكـ الراشد

3

عالقات دكلية

3

تنظيـ سياسي كاداري

3

عمكـ االعالـ كاالتصاؿ

3

9

3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قسنطينة- األميرعبد القادرلمعموم االسالمية

Domaine

Filière

Type de
formation
(H/R1/R2)

LLA

ETUDES LINGUISTIQUES
SCIENCES ÉCONOMIQUES

SEGC

SCIENCES FINANCIÈRES
ET COMPTABILITÉ

Total
(Filière)

Spécialité

R1

BENMOUSSA ZINE
EDDINE

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

3

لسانيات عامة

3

R1

SAHNOUNE OKBA

3

إقتصاد إسالمي

3

3

مالية كبنكؾ إسالمية

3

R1

BARANI
ABDENNEASSER

R2

3

التاريخ الكسيط

3

SCIENCES HUMAINES SCIENCES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION

BEN MEHIA
BRAHIM

R1

FILALI LEILA

3

عمكـ االعالـ كاالتصاؿ

3

SCIENCES ISLAMIQUES –
CHARIA

R2

BEY HATEM

6

SCIENCES ISLAMIQUES –
LANGUE ARABE
ET CIVILIZATION ISLAMIQUE

دراسات معاصرة في الفقو
المقارف كأصكلو
الشريعة كالقانكف

R2

Dob rabeh

3

المغة العربية كالدراسات القرآنية

3

R1

MOUHOUBI
HACENE

عقيدة

3

الدعكة كاإلعالـ

3

SCIENCES HUMAINE HISTOIRE

SHS

Responsable de la
filière

SCIENCES ISLAMIQUES OUSSOUL EDDINE

9

التفسير كعمكـ القرآف

3
3

3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Domaine

AUMV

Filière

Type de
formation
(H/R1/R2)

ARCHITECTURE

R1

1جـامعـة بـاتـنــــة

Responsable de la
filière

Total
(Filière)

Spécialité

Architecture et Projet Urbain
DIB BELKACEM

9

Architecture et
Environnement de l'Enfant
Habitat et Société

481
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Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

3
3
3
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3

قانكف البيئة

3

قانكف الممكية الصناعية

3
3
3
3
3

قانكف عقاري

القانكف الدكلي الجنائي
االدارة المحمية

العالقات الدكلية

تنظيـ سياسي كاداري

3

Histoire de Langue

3

Histoire de la Société Amazighe

3

لسانيات عامة

3

أدب قديـ

3

3
3
3

Patrimoine

لسانيات عربية
أدب جزائري

أدب حديث كمعاصر

3

نقكد كمؤسسات مالية

3

العكلمة كالتكتالت اإلقميمية

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

6
9

محاسبة كتدقيق

محاسبة كجباية

تدقيق كمراقبة التسيير

ABDELKRIM
HICHEM

BENZEROUAL
DJEMAA

DIAB ZEGHDOUDA
ZERMANE

MOHAMED

HAROUN TAHAR
FENGHOUR

ABDESSALEM

R1

R1

R1

تاريخ كحضارة الغرب االسالمي
في العصر الكسيط

الفقو المقارف كأصكلو

معامالت مالية معاصرة
الحضارة اإلسالمية

المغة العربية كالدراسات القرآنية

إعجاز القرآف كالدراسات البيانية

9

9

9

TITA LEILA

HAMDI

MOHAMMED
BENKHEMIS
SERHANE

الدعكة كالثقافة اإلسالمية
الحديث كعمكمو

12

R1

H

R1

R1

R1

R1

عمـ األعصاب المغكي العيادي
إعاقة سمعية

فمسفة عربية إسالمية

الفمسفة الغربية الحديثة كالمعاصرة
الفمسفة التطبيقية

عمـ نفس الصحة

عمـ نفس االنحراؼ كالجريمة

عمـ النفس المخاطرة كاألرغكمكنيا
تكجيو كارشاد نفسي كتربكي
تكنكلكجيا التربية

مناىج دراسية كتقكيـ تربكي

عمـ االجتماع التنظيـ كالعمل
عمـ االجتماع الحضري
عمـ االجتماع العائمي

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

9

9

ZEGHICHE
OUARDA

CHERRAD FOUZIA

R1

R1

9

CHINAR SAMIA

R1

9

BAAZI SOUMIA

R1

9

LAGHOUIL
SAMIRA

R1

LCA

ETUDES LINGUISTIQUES

SCIENCES ÉCONOMIQUES

العقيدة اإلسالمية

إضطرابات المغة كالتكاصل

LANGUE ET CIVILISATION

R1

التفسير كعمكـ القرآف

DERDOURI SAMIA

SCIENCES POLITIQUES

ETUDES LITTÉRAIRES

تاريخ الجزائر المعاصر

3

3

9

9

الشريعة كالقانكف

3

9

السياست المالية كالتجارية الدكلية

3

3

DSP

9

تاريخ بالد المغرب القديـ

3

12

SELLAMI MILOUD

R1

DROIT

SCIENCES FINANCIÈRES ET

LLA

SEGC

COMPTABILITÉ

 SCIENCES HUMAINEHISTOIRE

– SCIENCES ISLAMIQUES
CHARIA

 SCIENCES ISLAMIQUESLANGUE ARABE ET

CIVILISATION ISLAMIQUE
 SCIENCES ISLAMIQUESOUSSOUL EDDINE

SCIENCES SOCIALES -

SHS

ORTHOPHONIE

 SCIENCES SOCIALESPHILOSOPHIE

 SCIENCES SOCIALESPSYCHOLOGIE

SCIENCES SOCIALES -

SCIENCES DE L'ÉDUCATION
 SCIENCES SOCIALESSOCIOLOGIE

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

482

CHIMIE

H

BENKHALED
MOHAMED

Chimie des Matériaux
Chimie Physique
Chimie de l'Eau
Chimie Organique
Physique des Rayonnements
et Astrophysique
Physique des Matériaux

3
3
3
3

Physique Energétique Appliquée

3
3

9

Microbiologie Clinique
Chirurgie Vétérinaire
Virologie Vétérinaire

3
3
3

Total
(Filière)

Spécialité

9

Systèmes Informatiques
Systèmes Informatiques
et Réseaux
Technologies de l'Information

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

12

SM
PHYSIQUE

SNV

R1

SCIENCES VÉTÉRINAIRES

H

AKSAS MOUNIR

BENNOUNE OMAR

9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Domaine

MI

Filière

Type de
formation
(H/R1/R2)

Responsable de la
filière

R2

BOUAM SOUHEILA

INFORMATIQUE

ENERGIES
RENOUVELABLES

Energies Renouvelables
en Electrotechnique
Energies Renouvelables
en Mécanique
Ingenierie Logistique
Génie industriel
Management Industriel
Ressources Hydrauliques
Hydraulique Urbaine
Ouvrages Hydrauliques
Hygiène, Sécurité
et Santé au Travail
Maîtrise des Risques
Industriels

H

NAIT SAID
NASREDDINE

6

GÉNIE INDUSTRIEL

R1

MOUSS LEILA
HAYET

9

HYDRAULIQUE

H

TIRI AMMAR

9

HYGIENE ET SÉCURITE
INDUSTIELLE

R1

NAIT SAID
RACHID

6

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET
SPORTIVE ÉDUCATIVE

H

MERTATE
MOHAMED

6

النشاط البدني الرياضي التركيحي
النشاط البدني الرياضي المدرسي
Physique et Sportive Activité(
)Scolaire

GÉOGRAPHIE ET
AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

R2

DRIDI HADA

3

Ville et Gouvernance
Territoriale

GÉOLOGIE

R2

6

Hydrogéologie
Géodynamique des Bassins
Sédimentaires et Ressources
Minérales

Total
(Filière)

Spécialité

9

Architecture et
Environnement
Patrimoine Urbain et
Architecture au Sahara
Projet Urbain

ST

STAPS

2جامعة بـاتـنــــة

STU
DRIAS TAREK

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Domaine

AUMV

483

Filière

جامعة بسكرة

Type de
formation
(H/R1/R2)

Responsable de la
filière

R2

BOUZAHER
SOUMIA

ARCHITECTURE

2019-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

3
3
3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

DSP

LLA

SCIENCES POLITIQUES

R1

NOUREDDINE
FOUZI

ETUDES LINGUISTIQUES

R1

REZGUI HOURIA

6

ETUDES LITTÉRAIRES

R1

REFRAFI
BELKACEM

6

R1

HOADJLI AHMEDCHAOUKI

12

BENAZOUZ
NADJIBA

9

LANGUE ANGLAISE
LLE
LANGUE FRANÇAISE

MI

SEGC

SHS

H

R1

BENNOUI
HAMMADI

9

MATHÉMATIQUES

H

HAFAYED
MOKHTAR

12

SCIENCES COMMERCIALES

R1

HASSANI REKAIA

9

SCIENCES DE GESTION

R1

AGTI DJOUHRA

9

SCIENCES ÉCONOMIQUES

R1

DERDOURI
LAHCENE

9

SCIENCES HUMAINE HISTOIRE

R1

BENADI
MOHAMED TAHAR

9

SCIENCES HUMAINES SCIENCES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION

R1

BEKHOUCHE
NADJIB

9

SCIENCES SOCIALES ANTHROPOLOGIE

H

DERNOUNI SALIM

6

SCIENCES SOCIALES PSYCHOLOGIE

R1

DJOUADI YOUCEF

9

SCIENCES SOCIALES SCIENCES DE L'ÉDUCATION

R1

RABHI SMAIL

6

SCIENCES SOCIALES SOCIOLOGIE

H

GHERBI SABAH

9

CHIMIE

H

BOUTARFAIA
AHMED

9

INFORMATIQUE

9

SM
PHYSIQUE

484

9

2019-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

R2

MOUMNI
MUSTAPHA

استراتيجية كعالقات دكلية
دراسات اقميمية في العالقات الدكلية
سياسة عامة

3
3
3

لسانيات تطبيقية
لسانيات عربية
أدب عربي قديـ
أدب جزائري حديث كمعاصر

3
3
3
3

Cultural Studies
EFL Teaching/Learning
and Assessment
Language and Literature
Sciences Littéraires
Sciences du Langage
Didactique

4

Intelligence Artificielle
Réseaux et Systèmes
Distribués
Image et Vie Artificielle
Probabilités et Statistique
Mathématiques Appliquées

3

تسكيق سياحي
تسكيق الخدمات
تسكيق فندقي
مقاكالتية كتسيير المؤسسة
إدارة إستراتيجية كتنظيمات
إدارة المكارد البشرية
إقتصاد كتسيير المؤسسات
إقتصاد دكلي
إقتصاد نقدي كبنكي

3
3
3
3
3
3
3
3
3

تاريخ بالد المغرب الحديث
التاريخ المعاصر
تاريخ كحضارة المغرب االسالمي
اذاعة كتمفزيكف
صحافة مكتكبة
اتصاؿ كعالقات عامة
أنثركبكلكجيا الفضاءات الحضرية
أنثركبكلكجيا ثقافية كاجتماعية
)عمـ النفس العيادي(االكمينيكي
عمـ النفس المدرسي
عمـ النفس العمل كالتنظيـ
كتسيير المكارد البشرية
عمـ النفس التربكي
اإلرشاد كالتكجيو
عمـ اجتماع التربية
عمـ اجتماع التنظيـ كالعمل
عمـ اجتماع الحضري
Chimie des Matériaux
Chimie Pharmaceutique
Chimie Inorganique
Physique des SemiConducteurs
Physique Photonique
et Théorique
Physique des Couches
Minces

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
3
3
3
3
3
3
9

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

SNV

R1

DEGHNOUCHE
KAHRAMEN

ELECTRONIQUE

R1

BAARIR ZINE
EDDINE

3

ELECTROTECHNIQUE

H

BAHRI MEBAREK

6

SCIENCES AGRONOMIQUES

ENERGIES
RENOUVELABLES
GÉNIE CIVIL

R2
R2

STAPS

BENCHOUIA
MED-TOUFIK
TAALLAH BACHIR

3

Matériaux de Construction
Génie des Procédés
des Matériaux
Génie Chimique
Construction Mécanique
Energétique
Mise en Forme des Métaux
et Alliages
Métallurgie
Ingénierie et Gestion
de l'Eau
Génie des Procédés
de l'Environnement
Modélisation Numérique
en Travaux Publics

3

النشاط البدني الرياضي التربكي
النشاط البدني الرياضي المدرسي
Activité Physique (
)et Sportive Scolaire
النشاط البدني الرياضي التركيحي
التحضير النفسي الرياضي
التحضير البدني الرياضي

3

GÉNIE MÉCANIQUE

H

MOUMMI
ABDELHAFID

6

MÉTALLURGIE

H

BOUMERZOUG
ZAKARIA

6

SCIENCE ET GÉNIE DE
L'ENVIRONNEMENT

H

BARKAT DJAMEL

6

TRAVAUX PUBLICS

H

REMADNA
MOHAMED SADDEK

3

ENTRAINEMENT SPORTIF

H

9

ROUAB AMMAR

DACHRI HAMID

6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Domaine

Filière

Type de
formation
(H/R1/R2)

INFORMATIQUE

R1

1جامعة سطيف

Responsible
de la filière

ALTI ADEL

Total
(Filière)

12

MI

SEGC

485

MATHÉMATIQUES

H

ZITOUNI
RACHID

10

SCIENCES COMMERCIALES

R1

BENYAGOUB
TAHAR

9

SCIENCES DE GESTION

R1

BENSEDIRA
AMOR

9

SCIENCES ÉCONOMIQUES

R1

LATRECHE
DAHBIA

9

2019-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

3
3
3

6

H

3

Energies Renouvelables

HASSEINE
ABDELMALEK

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET
SPORTIVE ÉDUCATIVE

Aanalyse Multidimensionnelle
et Machine Learning pour
l'Imagerie
Systèmes Mécatroniques
Gestion de l'Energie

3
3
3
3

3

H

GÉNIE DES PROCÉDÉS
ST

12

Production Végétale
Production Animale
Hydro-Pédologie
Protection des Végétaux

Spécialité

Génie Logiciel et Interfaces
Homme-Machine
Data, Text et Web Mining
Systèmes Intelligents et
Apprentissage Automatique

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

3
3
3

Sureté de Fonctionnement dans les
Réseaux Dynamiques

3

EDO-EDP
Optimisation et Contrôle
Mathématiques et Applications

3
3
4

مالية كتجارة دكلية
تسكيق الخدمات
تسكيق بنكي
اإلدارة المالية
إدارة المكارد البشرية
إدارة األعماؿ
اقتصاد نقدي كبنكي
اقتصاد كمي
اقتصاد دكلي

3
3
3
3
3
3
3
3
3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

SEGC

SCIENCES FINANCIÈRES ET
COMPTABILITÉ

R1

ROUABHI
ABDENACER

CHIMIE

H

HELLAL
ABDELKADER

9

PHYSIQUE

H

HOUAMER
SALIM

18

SM

ECOLOGIE ET
ENVIRONNEMENT

SNV

H

SCIENCES
AGRONOMIQUES

H

SCIENCES
BIOLOGIQUES

H

AUTOMATIQUE

R1

ELECTRONIQUE

ST

R1

GHARZOULI
RACHID

MEKHLOUF
ABDELHAMID

AICHOUR NÉE
MEZAACHE
SAMIA

KHABER FARID

ZIET LAHCENE

12

12

15

6

9

R1

NOURI HAMOU

9

GÉNIE CIVIL

H

KEBICHE
KHELIFA

6

GÉNIE DES PROCÉDÉS

R1

CHEBLI
DERRADJI

12

OPTIQUE ET MÉCANIQUE
DE PRÉCISION

R1

FERRIA
KOUIDER

12

R1

ZEBIRI
CHEMSEDDINE

3
3
3

Chimie Pharmaceutique
Chimie de l'Environnement
Chimie Physique
Physique des Matériaux
Physique Théorique
Rayonnement et Matière
Physique du Globe
Physique Appliquée
Matière Condensée

3
3
3
3
3
3
3
3
3

Ecologie des Milieux Naturels

3
3

9

ELECTROTECHNIQUE

TÉLÉCOMMUNICATION

محاسبة كجباية
محاسبة كتدقيق
مالية المؤسسة

6

Biodiversité et Environnement

Biodiversités et Ecologie
Végétales
Protection des Ecosystèmes
Production Animale
Production Végétale
Protection des Végétaux :
Bioagresseurs
Amélioration des Plantes
Biochimie
Physiologie et Pharmacologie
Microbiologie Appliquée
Microbiologie et Biologie
Végétale
Parasitologie
Automatique et Systèmes
Automatique et Informatique
Industrielle
Instrumentation Electronique
Electronique des Systèmes
Embarqués
Micro-électronique
Réseaux Electriques
Energies Renouvelables
Commandes Electriques
Modélisation Numérique
en Géotechnique
Modélisation Numérique
en Structures
Génie Pharmaceutique
Génie des Polymères
Génie Chimique
Génie Electrochimique
Mécanique Appliquée
Matériaux et Engineering
Matériaux pour l'Optique
et l'Optoélectronique
Optique et Photonique Appliquée
Réseaux et Télécommunications

Systèmes et
Télécommunications

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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2019-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

جامعة سطيف2

H

DROIT

SCIENCES POLITIQUES

Spécialité

Total
)(Filière

حقكؽ االنساف كالحريات العامة
الدكلة كالمؤسسات العمكمية
قانكف البيئة
قانكف أعماؿ
قانكف الجماعات المحمية

15

KOUSSA
AMMAR

9

BENAMOR
ADEL

H

6

ZERARGA
FATIHA

R1

ETUDES CRITIQUES

6

HEDNA
KHALED

R1

ETUDES LINGUISTIQUES

9

AIZEL HIDAYA

R1

ETUDES LITTÉRAIRES

9

BOUDJADJA
MOHAMED

R2

LANGUE FRANÇAISE

9

AOUADJ
SAMIA

R1

 SCIENCES HUMAINESSCIENCES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION

12

تغميت صالح الديف

R1

 SCIENCES SOCIALESPSYCHOLOGIE

9

BELGUIDOUM
BELKACEM

R1

 SCIENCES SOCIALESSCIENCES DE L'ÉDUCATION

12

MOKRANI
ANOUAR

R1

 SCIENCES SOCIALESSOCIOLOGIE

3
3
3
3
3
3
3
3

الدراسات األمنية كاالستراتيجية
إدارة كجماعات محمية
عالقات دكلية كتعاكف

3
3
3
3
3
3
3

نقد كمناىج
النظرية النقدية المعاصرة كتحميل الخطاب
لسانيات تطبيقية
لسانيات عامة
أدب حديث كمعاصر
أدب عالمي كمقارف
أدب جزائري

3
3
3

Linguistique
Littérature
Didactique

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

االشيار كالعالقات العامة
االتصاؿ العمكمي
االتصاؿ في المؤسسة
عمـ النفس العيادي (االكمينيكي)
عمـ النفس اإلجتماعي
عمـ نفس الصحة
عمـ النفس المدرسي
ىندسة التربية كالتككيف
تربية كأنظمة تعميمية
تربية خاصة
عمـ اجتماع التنظيـ كالعمل
عمـ اجتماع الثقافي
عمـ اجتماع اإلتصاؿ كالخدمة اإلجتماعية
عمـ اجتماع التربية

3

النشاط البدني الرياضي التركيحي
النشاط البدني الرياضي المدرسي
(Activité Physique et Sportive
)Scolaire

3

Responsible
de la filière

Type de
formation
)(H/R1/R2

6

BOUTALBI
BENDJEDOU

Filière

Domaine

DSP

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET
SPORTIVE ÉDUCATIVE

R1

LLA

LLE

SHS

STAPS

ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

3
3
3

جامعة باجي مختار عنابة

Spécialité

تعاكف دكلي

عالقات دكلية
سياسة عامة

3

لسانيات عامة

3

السرديات كتحميل الخطاب

3
3
3

لسانيات تطبيقية
أدب قديـ

أدب حديث كمعاصر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

Total
)(Filière

9

6
9

Responsible
de la filière

BENDJEDID
SALOUA

MENCEUR
YOUCEF

BELMEGUENAI
OMAR

Type de
formation
)(H/R1/R2

Filière

H

SCIENCES POLITIQUES

R1

ETUDES LINGUISTIQUES

R1

ETUDES LITTÉRAIRES

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

Domaine

DSP

LLA

487

LLE

LANGUE ITALIENNE

H

HACHOUF
AMINA

7

TRADUCTION

H

KOHIL SAIDA

8

INFORMATIQUE

MI

MATHÉMATIQUES

MATHÉMATIQUES
APPLIQUÉES

R2

R1

H

SM

12

SAKER NEE
BENOUHAIBA
NAWEL

8

SEDDIK AMEUR
NÉE HADJADJI
NACIRA

15

SCIENCES DE GESTION

H

CHAIB FATMA
ZOHRA

9

SCIENCES ÉCONOMIQUES

H

RAMDANI
LOTFI

9

SCIENCES HUMAINES SCIENCES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION

R1

OUHAIBIA
FATIHA

9

SCIENCES SOCIALES PSYCHOLOGIE

R2

ABASSI MAA

6

SCIENCES SOCIALES SOCIOLOGIE

R1

CHOUIA SIF
ELISLAM

9

CHIMIE

R1

BERREDJEM
MALIKA

6

SEGC

SHS

GHOUALMI
NACIRA

PHYSIQUE

H

GHERS
MOKHTAR

12

Linguistique
Didactique
Traduction Orale et Ecrite
Arabe Français
Traduction Orale et Ecrite
Arabe Anglais
Gestion et Analyse
de Données Massives
Informatique Embarquée
Intelligence Artificielle
et Traitement d'Image
Réseaux et Sécurités

SNV

ENVIRONNEMENT

R2

ADNÈNE

IBRAHIM

18

3
3
3

3
3
3

اتصاؿ كعالقات عامة
االتصاؿ الجماىيري
االتصاؿ في التنظيمات
)عمـ النفس العيادي (االكمينيكي
عمـ النفس العمل كالتنظيـ
عمـ اجتماع االنحراؼ كالجريمة
أنتركبكلكجيا الجريمة
عمـ اإلجراـ

3
3
3
3
3
3
3
3

Chimie Pharmaceutique
Chimie Physique
Physique des Matériaux
et Nanostructures
Matière Condensée
et Nanomatériaux
Physique de la Matière
Condensée et ses Applications
Matériaux et Nanomatériaux
pour l'Optoélectronique

3
3

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

Ecologie Végétale et Biodiversité

3

Biologie et Ecologie ANIMALE

3

Eco-Ethologie

Fonctionnement

Bio-informatique et Santé
Environnementale

2019-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

3

Mathématiques Appliquées
Probabilités et Statistique
Contrôle Optimal
Equations Différentielles
et Applications
Actuariat
ريادة األعماؿ
اإلدارة المالية
إدارة استراتيجية
اقتصاد نقدي كمالي
اقتصاد كتسيير المؤسسات
Economie Internationale

des Ecosystèmes

488

4

8

et Bio Surveillance

ECOLOGIE ET

4

Mathématiques et Applications

Ecologie, Interactions

BELABED

4
3

3
3
3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

HYDROBIOLOGIE MARINE
ET CONTINENTALE

H

KARA

MOHAMED
HICHEM

Biodiversité et Environnement
Gestion Intégrée

des Zones Côtières

12

3

Microbiologie Appliquée

3

Neurobiologie Animale

Toxicologie Fondamentale
et Appliquée

SCIENCES BIOLOGIQUES

H

MESSARAH
MAHFOUD

ELECTRONIQUE

H

GÉNIE CIVIL

H

BENOUARETH
MOHAMED

3

Biochimie Fondamentale
et Appliquée

HADIDANE
YAZID

GÉNIE MÉCANIQUE

H

AHMED

3

HYDRAULIQUE

STAPS

STU

H

MÉTALLURGIE

H

TÉLÉCOMMUNICATION

R1

ENTRAINEMENT SPORTIF

H

GÉOLOGIE

H

YAHIA

ZAHZOUH
MOUSSA

3

Instrumentation des Systèmes

3

Electromécanique

Electronique Embarquée
Structures

Géotechnique

9

Durabilité des Matériaux
de Construction

Energétique

15

Construction Mécanique

Energies Renouvelables

DOGHMANE

NOUREDDINE
BENCHIKHE
YOUCEF

TLILI

MOHAMED

6

9

3
3
3
3
3
3
3
3
3

Hydraulique Urbaine

3

Ressources Hydrauliques

Mise en Forme des Métaux
et Alliages

Génie des Surfaces

Multimédia et Communication
Numérique

6

3

Génie des Matériaux

Ouvrages Hydrauliques

9

6

3

Maintenance Industrielle

en Mécanique

HAMMAR

3

Xénobiotiques et Biothérapie

et Productique

ST

3

3

Fabrication Mécanique
LAGRED

3

Biologie Cellulaire et Moléculaire

6
6

3

Biologie Animale

33

Biochimie-Immunologie

SAAD SALAH

3

3

Biologie Végétale

R2

3

Comportement et Adaptation

Microbiologie et Biologie des EA

et Pharmacognosie

ELECTROMÉCANIQUE

3

Ressources Halieutiques
Bioressources Marines

SNV

3

3
3
3
3
3

Informatique Appliquée

3

التحضير البدني الرياضي

3

Hydrogéologie

3

التدريب الرياضي النخبكي
Géodynamique des Bassins
Sédimentaires

Ressources Minérales,

Géomatériaux et Environnement

3

3
3
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

Domaine

DSP

MI

SEGC

SHS

SM

SNV

ST

جامعة سكيكدة

Type de
formation
(H/R1/R2)

Responsible
de la filière

DROIT

Total
(Filière)

Spécialité

R1

BOUSELSAL
NORDDINE

9

قانكف الدكلة كالمؤسسات
قانكف أعماؿ
قانكف البيئة كالعمراف

INFORMATIQUE

H

REDJIMI
MOHAMED

6

MATHÉMATIQUES

H

MAOUNI
MESSAOUD

9

SCIENCES DE GESTION

H

MEKIMAH SABRI

9

SCIENCES ÉCONOMIQUES

H

CHERAKRAK
SAMIR

9

SCIENCES FINANCIÈRES
ET COMPTABILITÉ

R2

CHALABI AMAR

SCIENCES HUMAINES SCIENCES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION

R1

SCIENCES SOCIALES PSYCHOLOGIE

Filière

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

3
3
3

Systèmes Informatiques
Génie Logiciel et Réseaux
Analyse Fonctionnelle Appliqué
Analyse Numérique,
EDPS et Applications

3
3
3

إدارة األعماؿ
اإلدارة المالية
تسيير المكارد البشرية
اقتصاد دكلي
اقتصاد نقدي كبنكي
تحميل اقتصادي كاستشراؼ

3
3
3
3
3
3

3

محاسبة كمالية

3

BENZEROUK
DJAMEL

3

عمكـ االعالـ كاالتصاؿ

3

R1

BOUATTIT
SOUFIANE

9

SCIENCES SOCIALES SOCIOLOGIE

)عمـ النفس العيادي (االكمينيكي
عمـ النفس المدرسي
عمـ النفس العمل كالتنظيـ

3
3
3

R1

LITIME NADJI

3

عمـ اجتماع

3

CHIMIE

R1

HALLADJA
SABRINA

6

PHYSIQUE

R1

BOUDJEMAA
BOUZID

6

Chimie Physique
Chimie de l'Environnement
Physique des Matériaux

3
3
3

SCIENCES BIOLOGIQUES

H

CHEKROUD
ZOHRA

6

Biochimie Appliquée
Microbiologie Appliquée

3
3

AUTOMATIQUE

R2

LACHOURI
ABDERREZAK

3

Automatique

3

ELECTROMÉCANIQUE

H

KELAIAIA RIDHA

6

Mécatronique
Electromécanique
Signaux & Images

3
3
3

ELECTRONIQUE

H

DJEMILI RAFIK

9

ENERGIES
RENOUVELABLES

H

METATLA
ABDERREZAK

6

GÉNIE CIVIL

H

REHAB
BEKKOUCHE
SOUHEILA

6

GÉNIE DES PROCÉDÉS

R1

ZOUAOUI EMNA

9

HYGIENE ET SÉCURITE
INDUSTIELLE

R1

ZENNIR YOUCEF

6

Physique Energétique
et Energie Renouvelable

Electronique des Systèmes
de Télécommunications

6

3

3

Systèmes Embarqués
Energies Renouvelables
en Mécanique
Energies Renouvelables
en Electronique
Matériaux en Génie Civil

3

Géotechnique

3

Catalyse
Génie Chimique
Génie des Polymères
Hygiène et Sécurité Industrielle
Automatisation et Contrôle
en Industries Pétrochimiques

3
3
3
3

3
3
3

3
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Domaine

DSP

LLA

Filière

Type de
formation
(H/R1/R2)

DROIT

R1

SCIENCES POLITIQUES

R1

ETUDES CRITIQUES

H

ETUDES LINGUISTIQUES

R2

ETUDES LITTÉRAIRES

H

جامعة جيجل
Responsible
de la filière

BOUCHEKIOUA
ABDELHALIM

BELAIFA AMINE
BOUMAZBER
TAHER

BENAMIOUR
KHALED

BOUKABACHE
ABDELHAMID

Total
(Filière)

6
9

6
6
6

Spécialité

القانكف البنكي كالمالي
حقكؽ الطفل

التنمية كالجماعات المحمية

التعاكف الدكلي كبناء السالـ
النزاعات كاألمف في افريقيا

R1

LEMOUARI ALI

9

MATHÉMATIQUES

R1

BOUCHAIR

ABDELRAHMANE

أدب عربي قديـ

السرديات كتحميل الخطاب
et Aide à la Décision

SEGC

SCIENCES DE GESTION

R1

LITIM KHALID

BOUHALI RATIBA

9

9

SEGC
SCIENCES ÉCONOMIQUES
SCIENCES FINANCIÈRES
ET COMPTABILITÉ

SCIENCES SOCIALES -

SCIENCES DE L'ÉDUCATION
SHS

SCIENCES SOCIALES SOCIOLOGIE

CHIMIE

R1
H
H

R2

H

SM

ROUKIA

HIMRANE

MOHAMED
HADID YOUCEF
HADIDAN
SABRINA

BENAMIRA

MESSAOUD

9
6
6

9

12

2019-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

R1

HAOUAT SALAH

6

3
3
3
3
3
3

EDP et Applications

3

Mathématiques Fondamentales
et Discrètes

3
3
3
3

تسكيق الخدمات

3

تجارة دكلية

3

إدارة التسكيق

إدارة األعماؿ
اإلدارة المالية

إدارة المكارد البشرية

اقتصاد نقدي كبنكي

تحميل اقتصادي كاستشراؼ
إقتصاد دكلي

محاسبة كجباية
مالية المؤسسة

3
3
3
3
3
3
3
3
3

ىندسة التربية كالتككيف

3

عمـ اجتماع االتصاؿ

3

تربية كأنظمة تعميمية

 عمـ،عمـ اجتماع اإلدارة
اجتماع المكارد البشرية

3
3

عمـ اجتماع التربية

3

Chimie Analytique

3

Chimie Organique

3

Chimie des Matériaux
Chimie Pharmaceutique

PHYSIQUE

491

BOUHIDER

3

Intelligence Artificielle

des Variations

R1

3

3

لسانيات عامة

Contrôle Optimal et Calcul

SCIENCES COMMERCIALES

3

لسانيات تطبيقية

نقد معاصر

Analyse Fonctionnelle

12

3

3

Réseaux et Sécurités

MI

3

نقد جزائري معاصر

Système d'Information
INFORMATIQUE

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

Physique des Matériaux
et Nanostructures

Physique Théorique

3
3
3
3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

SNV

ST

STU

SCIENCES BIOLOGIQUES

LAHOUEL

H

AUTOMATIQUE

H

ELECTRONIQUE

R2

ELECTROTECHNIQUE

R2

GÉNIE DES PROCÉDÉS

R2

MESBAH

BOUBAKIR
AHSENE

BOURIDAH
HACHEMI

NEKHOUL
BACHIR

ZAZOUA ALI

KESSASRA
FARÈS

R1

GÉOLOGIE

Microbiologie Appliquée
9

Pharmaco-Toxicologie
Biologie Moléculaire
et Cellulaire

Automatique et Systèmes

3
3
3
3

6

Automatique et Informatique

3

Micro et Optoélectronique

3

9

Commandes Electriques

Machines Electriques

3

3

Réseaux Electriques
Génie des Procédés

3

9

Industrielle

Hydrogéologie
Géologie de l'Ingénieur
et Géotechnique
Ressources Minérales,
Géomatériaux

3

3
3
3
3
3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Domaine

DSP

LLA

Filière

Type de
formation
(H/R1/R2)

H

ETUDES CRITIQUES

H

ETUDES LITTÉRAIRES

H

INFORMATIQUE

H

LAOUAR
MOHAMED RIDA

R1

BOUMAZA
NOURI

MATHÉMATIQUES

SHS

SM

492

Responsible
de la filière

DROIT

MI

SEGC

جامعة العربي التبسي تبسة

BOUDIAF AMAR
AROUS
MOHAMMED
BOUHAFS
BOUDJEMAA

Spécialité

9

قانكف أعماؿ
مؤسسات دستكرية كادارية
قانكف البيئة كالعمراف

3

النقد العربي الحديث كالمعاصر

3

3

أدب عربي

3

9

Intelligence Artificielle
Systèmes d'Information
Réseaux et Multimédia
Problèmes d'Evolution
Problèmes Stationnaires
Mathématiques Appliquées

3
3
3
3
3
3

تسكيق مصرفي
تسكيق الخدمات
تسكيق كتجارة دكلية
اإلدارة المالية
تسيير المكارد البشرية
إدارة األعماؿ
االقتصاد الكمي كالمالية الدكلية
اقتصاد دكلي

3
3
3
3
3
3
3
3

تاريخ الجزائر العسكري عبر العصكر
تاريخ المغرب الحديث كالمعاصر
عمـ اجتماع تنمية المكارد البشرية
عمـ اجتماع التربية
عمـ اجتماع التنظيـ كالعمل
عمـ اجتماع االنحراؼ كالجريمة

3
3
3
3
3
3

Physique des Matériaux
Physique Théorique

3
3

9

SCIENCES COMMERCIALES

H

SMAILI NAOUFEL

9

SCIENCES DE GESTION

H

DRIS YAHIA

9

SCIENCES ÉCONOMIQUES

H

BAHLOUL
LATIFA

6

SCIENCES HUMAINE HISTOIRE

H

HAFDALLAH
BOUBAKEUR

6

SCIENCES SOCIALES SOCIOLOGIE

H

BOUREZG
NOUAR

12

PHYSIQUE

R1

BOUMALI
ABDELMALEK

6

2019-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

Total
(Filière)

3
3
3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

SNV

ST

STU

SCIENCES BIOLOGIQUES

AUTOMATIQUE

GÉOLOGIE

R1

MENACEUR
FOUAD

H

CHENIKHER
SALAH

R2

ATHMANIA
DJAMEL

9

Biochimie Appliquée
Pharmaco-Toxicologie
Biologie et Physiologie
Végétale

9

Automatique et Informatique
Industrielle
Electrotechnique Industrielle
Automatique et Systèmes

9

Hydrogéologie
Environnement Sédimentaire
Géologie de l'Ingénieur et
Géotechnique

3
3
3
3
3
3
3
3
3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Domaine

Filière

AUMV

GESTION DES TECHNIQUES
URBAINES

جامعة أم البواقي

Type de
formation
(H/R1/R2)

Responsible
de la filière

Total
(Filière)

Spécialité

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

R2

CHOUAI SAID

3

Gestion des Villes

3

قانكف البيئة كالتنمية المستدامة
القانكف الجنائي

3

البالغة بيف القديـ كالحديث

3

لسانيات تطبيقية

3

DSP

DROIT

R2

AMARA NAIMA

9

LLA

ETUDES LINGUISTIQUES

H

KENNOUZE
SABER

9

LLE

LANGUE ANGLAISE

SCIENCES DE GESTION

H

R1

SEGC

SHS

SM

SNV

493

MERROUCHE
SARA

9

6

R1

SCIENCES HUMAINES SCIENCES DE
L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION

H

HADJAM
ELDJEMAI

R1

ZERZOUR
AHMED

SCIENCES SOCIALES PSYCHOLOGIE

9

9

SCIENCES ÉCONOMIQUES

لسانيات عربية

Linguistique et Langues
Appliquées

BENZOUAI
MOHAMED
CHERIF
SERARMA ABD
EL OUAHID

قانكف اإلستثمار

9

Littérature Anglaise
et Américaine

3
3
3

3
3

Didactique des Langues
Etrangères

3

اإلدارة المالية

3

إدارة األعماؿ

3

مقاكالتية

اقتصاد نقدي كبنكي
اقتصاد كمي

إقتصاد كتسيير المؤسسات

3
3
3
3

االتصاؿ الجماىيري كالكسائط الجديدة

3

بصري-سمعي

3

عمـ النفس العمل كالتنظيـ

3

)عمـ النفس العيادي (االكمينيكي
عمـ االجتماع التربكي

3

عمـ النفس المدرسي

3
3

SCIENCES SOCIALES SOCIOLOGIE

R2

DEMBRI LOTFI

9

عمـ اجتماع تنمية كتسيير المكارد البشرية

CHIMIE

R2

BENBOUZID
MOHAMED

3

Chimie des Matériaux

3

BIOTECHNOLOGIE

R1

ARHAB RABEH

3

Biotechnologie Microbienne

3

H

RACHED MALIKA

6

Ecologie et Environnement

3

ECOLOGIE ET
ENVIRONNEMENT

2019-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

عمـ اجتماع التنظيـ كالعمل

Protection des Ecosystèmes

3
3

3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ST

ELECTRONIQUE

R2

LAMAMRA
KHIREDDINE

GÉNIE MÉCANIQUE

R2

MAMERI
ABDELBAKI

9

6

Micro-électronique

3

Electronique des Systèmes
Embarqués

3

Instrumentation

3

Construction Mécanique

3

Spécialité

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

Energétique

3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعة الطارف

Domaine

Filière

Type de
formation
(H/R1/R2)

LLA

ETUDES LINGUISTIQUES

R1

HAOULI FARIDA

9

SEGC

SCIENCES ÉCONOMIQUES

H

BAHRI
BOUBAKER

6

SHS

SCIENCES SOCIALES SOCIOLOGIE

H

HAMEL MAHDIA

9

SM

PHYSIQUE

R1

HASNAOUI
WASSILA

6

HYDROBIOLOGIE MARINE
ET CONTINENTALE

R1

SNV
SCIENCES BIOLOGIQUES

R1

SCIENCES VÉTÉRINAIRES

H

Responsible
de la filière

Total
(Filière)

DJEBBARI
NAWEL

DJELLOUL
RADIA

AOUN LEILA

6

لسانيات الخطاب
لسانيات تطبيقية
لسانيات عربية

6

عمـ االجتماع االتصاؿ

3

عمـ االجتماع التربية

3

إقتصاد التنمية

عمـ االجتماع العمل كالتنظيـ

DSP

LLA

Type de
formation
(H/R1/R2)

Responsible
de la filière

Total
(Filière)

DROIT

R1

ZABI AMMAR

6

SCIENCES POLITIQUES

R1

DOUCHE ELHADI

9

ETUDES CRITIQUES

R1

LAIB YOUCEF

6

ETUDES LINGUISTIQUES

R1

KERCHOU
LAZHAR

9

ETUDES LITTÉRAIRES
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R1

MEZOUAR NABIL

6

3
3

Physique des Matériaux

3

Bioressources Marines
"Gestion Et Exploitation"

3

Rayonnement et Matière

Ecosystèmes Aquatiques
"Biosurveillance et Gestion
Intégrée"

Adaptation, Développement
et Amélioration des Plantes

3

3
3
3

Biodiversité et Valorisation
des Ressources Naturelles

3

Pathologies des Ruminants

3

Pathologies Infectieuses

3

Spécialité

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

جامعة الوادي

Filière

3
3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Domaine

3

إقتصاد نقدي كبنكي

Bio-surveillance et Valorisation
des Milieux
9

3

قانكف الجماعات المحمية
قانكف الدكلة كالمؤسسات
ادارة كجماعات محمية

استراتيجية كعالقات دكلية

السياسة العامة كالخدمة العمكمية

3
3
3
3
3

النقد كالدراسات األدبية

3

لسانيات تطبيقية

3

نقد كمناىج

لسانيات عربية
لسانيات عامة
أدب جزائري

أدب عالمي كمقارف

3
3
3
3
3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

INFORMATIQUE

MI

H

KHOLLADI

MOHAMED

KHIREDDINE

6

Systèmes d'Information
Avancés

Intelligence Artificielle

Analyse Mathématiques
et Application

MATHÉMATIQUES

H

APPLIQUÉES

AISSAOUI ADEL

12

Analyse Fonctionnelles
et Appliquées

Equations Différentielles
et Applications

SCIENCES COMMERCIALES

SEGC

R1

SCIENCES DE GESTION

R1

SCIENCES FINANCIÈRES

R1

ET COMPTABILITÉ

SCIENCES HUMAINE -

R2

HISTOIRE

SCIENCES ISLAMIQUES –

R2

CHARIA

SHS

SCIENCES SOCIALES -

R1

PSYCHOLOGIE

SCIENCES SOCIALES -

H

SCIENCES DE L'ÉDUCATION

MEKHZOUMI
LOTFI

ELBEY

MOHAMED
MEHAOUAT
LABIDI

GHANIA BACHIR
MEHAOUAT

ABDELKADER
GUISSI

MOHAMMED
SAID

BELLAMOUCHI
ABDERRAZAK

9

9

R2

SOCIOLOGIE

SM

SNV

ST

LOUHIDI FAOUZI

إدارة األعماؿ

إدارة المكارد البشرية
محاسبة كجباية

تاريخ بالد المغرب الحديث

12

محاسبة كمالية

H

PHYSIQUE

R1

SCIENCES BIOLOGIQUES

H

ELECTROTECHNIQUE

R1

OUAHRANI

MOHAMMED
RIDHA

DIFALLAH
MOSBAH

DEROUICHE
SAMIR

ZELLOUMA LAID

6
6

6

6

R1

AJGOU RIADH

6

3
3
3
3
3
3
3

تاريخ بالد المغرب القديـ

3

الشريعة كالقانكف
الفقو كأصكلو

معامالت مالية معاصرة

)عمـ النفس العيادي (االكمينيكي
عمـ النفس المدرسي

عمـ النفس العمل كالتنظيـ
عمـ النفس التربكي

التربية الخاصة كالتعميـ المكيف
اإلرشاد كالتكجيو

عمـ اجتماع التربية

عمـ اجتماع التنظيـ

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Chimie Analytique

3

Chimie Organique

3

Physique Fondamentale

3

Physique Appliquée

Biologie et Physiologie
Végétale

3
3

Biochimie Appliquée

3

Réseaux Electriques

3

Commandes Electriques
Réseaux

TÉLÉCOMMUNICATION

3

تاريخ بالد المغرب الكسيط

عمـ االجتماع الحضري

CHIMIE

4

3

مقاكالتية

عمـ االجتماع االتصاؿ
SCIENCES SOCIALES -

4

دراسات كمية في التجارة الدكلية

تسكيق كتجارة دكلية

9

9

4

3

تدقيق كمراقبة التسيير

9

3

تسكيق كنظـ المعمكمات

9

9

3

et Télécommunications
Systèmes

de Télécommunications

3
3
3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

Domaine

DSP

Filière

Type de
formation
(H/R1/R2)

Responsible
de la filière

H

BOUGUERRA
SMAIL

DROIT
SCIENCES POLITIQUES

MI

SEGC

SHS
SNV

9

القانكف االداري

القانكف المدني
القانكف الدكلي الجنائي
تنظيـ سياسي كاداري

3
3

9

SCIENCES DE GESTION

R1

DARBOUCHE
MOHAMED TAHAR

3

تسكيق كتجارة

3

SCIENCES ÉCONOMIQUES

R1

3

اقتصاد البيئة كالتنمية المستدامة

3

SCIENCES SOCIALES SOCIOLOGIE

BEN MANSOUR
LILIA

H

CHENAFI LYNDA

6

عمـ اجتماع األسري كالتغير االجتماعي

3

R1

KADI KENZA

3

Biotechnologie Végétale

3

SCIENCES DE GESTION
CHIMIE

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالقات الدكلية

3

Sécurité et Technologies Web

3

Génie Logiciels
et Systèmes Distribués

3

Intelligence Artificielle

عمـ اجتماع التنمية كالحراؾ االجتماعي

جامعة سوق أىراس

3

3

Responsible
de la filière

Total
(Filière)

Spécialité

R2

BOUACHA
FAOUZIA

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

3

Management Internationale

3

H

ALI RACHEDI
FAHIMA

9

Chimie Analytique

3

Chimie Organique

3

PHYSIQUE

R1

BOUGUERRA
ABDESSELAM

6

AUTOMATIQUE

R2

KOURD YAHIA

3

ELECTROMÉCANIQUE

R1

GÉNIE CIVIL

H

BENCHOUIA
NEDJEM EDDINE

6

BOUACHA
NADJET

6

Chimie Physique

Matière et Rayonnement
Matière Condensée

Filière

Responsible
de la filière

Total
(Filière)

H

REDJEM ALI

9

GESTION DES TECHNIQUES
URBAINES

DROIT

R1

BARKAT

12

MOHAMED

SCIENCES POLITIQUES

2019-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

R2

غربي عزكز

9

3

Maintenance Industrielle

3

Electromécanique
Structures

Géotechnique

Spécialité

Gestion des Villes

Ville et Environnement Urbain

3
3
3

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

3
3

القانكف المدني

3

قانكف أعماؿ

3

القانكف االداري
القانكف الدستكري

DSP

3
3

جامعة المسيمة

Type de
formation
(H/R1/R2)

3

Automatique

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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3

R1

SEGC

AUMV

3

INFORMATIQUE

Filière

Domaine

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

HEMAM
SOFIANE
MOUNIN

BIOTECHNOLOGIE

6

Spécialité

YAHIAOUI HADIA

Domaine

ST

Total
(Filière)

H

Type de
formation
(H/R1/R2)

SM

جامعة خنشمة

تنظيـ سياسي كاداري
عالقات دكلية

دراسات سياسية مقارنة

3
3
3
3
3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

LLA

MI

ETUDES CRITIQUES

R2

ETUDES LINGUISTIQUES

R2

INFORMATIQUE

R2

MATHÉMATIQUES

R1

SCIENCES COMMERCIALES

H

SCIENCES DE GESTION

H

BENLOKRICHI
AMMAR

GHILOUS SALAH
LAMICHE

CHAABANE
BENHMIDOUCHE
NOUREDINE

FERHAT ABBES

MIR AHMED

3

تحميل الخطاب

3

3

لسانيات عامة

3

3

Informatique

3

Algèbre et Mathématiques
9

Discrètes

Analyse Numérique, EDPS
et Applications

6

9

SEGC
SCIENCES ÉCONOMIQUES

H

SCIENCES FINANCIÈRES ET

R2

COMPTABILITÉ
SCIENCES HUMAINES -

H

SCIENCES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION

SCIENCES SOCIALES -

H

PHILOSOPHIE

SHS

SCIENCES SOCIALES-

R1

PSYCHOLOGIE

SCIENCES SOCIALES-

R1

SCIENCES DE L'EDUCATION
SCIENCES SOCIALES-

R1

SOCIOLOGIE
CHIMIE

H

ZEGHBA TALAL
BENOUADAH
HACHEMI
BERARDI NAIMA

MESSALTI
ABDELMADJID

SMAILI YAMNA

KETFI AZOUZE

ALI CHERIF
HOURIA

DEKHOUCHE
ACHOUR

9

6

9

9

9

12

6

9

ST

R2

GÉNIE MÉCANIQUE

H

HYDRAULIQUE

R2

BAADJI NADJIB

BENHAMIDA
MOHAMED
HASBAIA

MAHMOUD

3

Analyse Fonctionnelle

3

مالية كتجارة دكلية

3

تسكيق الخدمات

3

إدارة استراتيجية

3

اإلدارة المالية

3

تسيير عمكمي

3

اقتصاد كمي

3

اقتصاد نقدي كبنكي

3

اقتصاد التأمينات

3

مالية كجباية معمقة

3

محاسبة

3

صحافة مطبكعة كالكتركنية

3

اتصاؿ كعالقات عامة

3

االتصاؿ الجماىيري

3

الفمسفة التطبيقية

3

فمسفة عامة

3

فمسفة عربية إسالمية

3

عمـ النفس العمل كالتنظيـ

3

عمـ نفس الصحة

3

عمـ النفس المدرسي

3

القياسي النفسي كالتقكيـ التربكي

3

اإلرشاد كالتكجيو

3

تربية خاصة

3

عمـ النفس التربكي

3

عمـ اجتماع التربية

3

عمـ االجتماع التنظيـ كالعمل

3

Chimie de l'Environnement

SM
PHYSIQUE

3

9

9
3

Chimie Organique
Chimie Physique

Physique Appliquée

3

Physique des Matériaux

3

Physique Théorique

3

Energétique

3

Construction Mécanique

3

Génie des Matériaux
Hydraulique

3
3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Domaine

SHS

SM

ST

Filière

Type de
formation
(H/R1/R2)

جامعة برج بوعريريج
Responsible
de la filière

Total
(Filière)

AUMV

6

SCIENCES SOCIALES SOCIOLOGIE

R1

MESSAOUDENE
AHMED

9

PHYSIQUE

H

KAHOUL
ABDELHALIM

6

Physique des Matériaux
Physique des Rayonnements

3
3

9

Electronique Médical
Electronique des Systèmes
de Télécommunications
Systèmes Embarqués

3

H

TALBI MOHAMED
LAMINE

ELECTRONIQUE

Filière

Type de
formation
(H/R1/R2)

ARCHITECTURE

R2

جامعة قالمة

Responsible
de la filière

ALKAMA DJAMAL

Total
(Filière)

Spécialité

9

Architecture Ecologique
et Durabilité
Architecture Durable
et Projet Urbain
habitat et Savoirs Constructifs

DROIT

H

NEDJAH ISSAM

15

SCIENCES POLITIQUES

R1

MENACEUR
DJAMEL

9+1

Etranger

ETUDES LINGUISTIQUES

H

TOUAHRI SALAH

9

ETUDES LITTÉRAIRES

R2

BOUMAHRA
ABDELAZIZ

9

LLA

SEGC

498

3

H

DSP

MI

عمـ النفس المدرسي
عمـ النفس العمل كالتنظيـ
كتسيير المكارد البشرية
عمـ اجتماع التربية
عمـ اإلجتماع اإلتصاؿ
عمـ اجتماع التنظيـ كالعمل

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

BELKACEMI
MOUHAMMED
LAZHAR

SCIENCES SOCIALES PSYCHOLOGIE

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Domaine

Spécialité

INFORMATIQUE

H

SERIDI HAMID

6

MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES

H

GUEBBAI HAMZA

4

SCIENCES COMMERCIALES

R1

KHEROUF
MOUNIR

9

SCIENCES DE GESTION

H

BOURDIMA
SAIDA

9

SCIENCES ÉCONOMIQUES

R1

BOUKEMOUM
MOHAMED

9

2019-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

3
3
3
3

3
3

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

3
3
3

قانكف عاـ
قانكف البيئة
قانكف خاص
قانكف أعماؿ
القانكف الجنائي

سياسة عامة
عالقات دكلية كتعاكف
سياسات دكلية

3
3
3
3
3
3
3
3

صكتيات كعمكـ المساف
لسانيات عامة
لسانيات تطبيقية
أدب جزائري
أدب قديـ
أدب معاصر

3
3
3
3
3
3

Sciences et Technologies
de l'Information
et de la Communication
Systèmes Informatiques
Mathématiques Appliquées
تسكيق بنكي
تسكيق سياحي
مالية كتجارة دكلية
اإلدارة المالية
إدارة األعماؿ
مقاكالتية
اقتصاد التنمية
اقتصاد نقدي كبنكي
اقتصاد كتسيير المؤسسات

3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

SCIENCES HUMAINE HISTOIRE

SHS

R1

SCIENCES HUMAINES SCIENCES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION

H

SCIENCES SOCIALES PSYCHOLOGIE

SM

SNV

499

3

االتصاؿ الجماىيري كالكسائط الجديدة

3

اتصاؿ كعالقات عامة

3

)عمـ النفس العيادي (االكمينيكي
عمـ النفس التربكي
عمـ النفس الصحة المدرسية

3
3
3
3

SCIENCES SOCIALES SOCIOLOGIE

H

BENSOUILAH
LILIA

6

Sociologie de l'Organisation et
du Travail

CHIMIE

R1

MERDES RACHID

3

PHYSIQUE

H

CHETTIBI SABAH

6

Chimie Appliquée
Physique des Matériaux
physique de la Matière
Condensée

3
3

R1

HOUHAMDI
MOUSSA

Argo Ecologie
Eco-Ethologie
Biodiversité et Environnement

3
3
3

ELECTRONIQUE

R1

BOUKROUCHE
ABDELHANI

3

etranger

ELECTROTECHNIQUE

R1

Kachi miloud

9

Sécurité et Biométrie
Cryptographie et protection
du contenu
Réseaux Electriques
Commandes Electriques
Energies Renouvelables

GÉNIE CIVIL

H

NAFA ZAHREDDINE

9

3
3
3

GÉNIE DES PROCÉDÉS

H

AFFOUNE ABED
MED

6

R1

BEZAZI
ABDERREZAK

9

TÉLÉCOMMUNICATION

R1

HAMDI RACHID

3

Géotechnique
Matériaux en Génie Civil
Structures
Génie des Procédés
des Matériaux
Génie Chimique
Construction Mécanique
Génie des Matériaux
Energétique
Télécommunication

Filière

Type de
formation
(H/R1/R2)

Responsible
de la filière

Total
(Filière)

DROIT

R1

BENMOHAMMED
MOHAMMED

9

SCIENCES POLITIQUES

R1

HOUDJEDJE
KACEM

9

ETUDES CRITIQUES

H

ALLOUCHE
KAMEL

6

ETUDES LINGUISTIQUES

R2

ARIF HANIA

6

ETUDES LITTÉRAIRES

R2

BENCHEIKH
AHLAM

6

ECOLOGIE ET
ENVIRONNEMENT

DSP

LLA

6

3

R1

GÉNIE MÉCANIQUE

Domaine

DAHDOUH
MOUNIA

9

3

BEHTANE
ABDELKADER

ST

ST

BENMARCE
KAMEL

األكضاع االقتصادية في المشرؽ
ق7-1 االسالمي خالؿ القرف
العالقات الدكلية في عصر
الحركب الصميبية
المجتمع الجزائري كالسمطة السياسية
ـ20ك19 خالؿ القرنيف

2019-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9

9

8+1

Sociologie de la Communication

جــامعـــة ورقــمــــة

Spécialité

قانكف أعماؿ
القانكف الجنائي كالعمكـ الجنائية
الدكلة كالمؤسسات العمكمية
الدراسات األمنية كاالستراتيجية
تنظيـ سياسي كاداري
العالقات الدكلية
Critique Moderne
Critique Contemporaine
لسانيات عربية
لسانيات تطبيقية
أدب عربي حديث كمعاصر
أدب عربي قديـ

3

3

5
3
3
3

3
3
3
3
3
3

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

LLE

LANGUE ANGLAISE
LANGUE FRANÇAISE

INFORMATIQUE

R1
H

R1

HALIMI
MOHAMMED
SEGHIR
DRIDI
MOHAMMED
BENSAYAH
ABDALLAH

9
6

9

MI
MATHÉMATIQUES
APPLIQUÉES

SCIENCES COMMERCIALES

SEGC

SCIENCES DE GESTION

SCIENCES ÉCONOMIQUES
SCIENCES FINANCIÈRES ET
COMPTABILITÉ

SCIENCES HUMAINES -

SCIENCES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION

SCIENCES SOCIALES PHILOSOPHIE

SCIENCES SOCIALES PSYCHOLOGIE

SHS

SCIENCES SOCIALES -

SCIENCES DE L'ÉDUCATION
SCIENCES SOCIALES SCIENCES DES
POPULATIONS

SCIENCES SOCIALES SOCIOLOGIE

CHIMIE

R1

H

R1

R1

BAHEDDI AISSA

HAKIM

BENDJEROUA
HADJADJ

ABDERRAOUF
BENGANA
ISMAIL

10

9

9

9

R1

BOUZID ISSAM

6

H

TOUMI FADHILA

9

R1

ZIGHMI AHMED

6

R1

R1

R1

R2

R2

BOUAFIA
KHALED
DEBABI

BOUBEKEUR
SALI MOHAMED
BOUDEBZA
NACER

ATIA SALEM

9

9

9

9

12

SM
PHYSIQUE
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R2

BENMEBROUK
LAZHAR

12

Linguistique Appliquée

3

Litterature Comparee

3

Traduction Littéraire

Sciences du Langage

Littérature et Civilisation

3
3
3

Ingénierie des Réseaux
et Communication

3

Intelligence Artificielle

3

Vision par Ordinateur

3

Probabilités et Statistique

4

Modélisation, Controles
et Optimisation

3

Analyse

3

تسكيق الخدمات

3

التجارة الدكلية كالخدمات المكجستية

3

تسكيق سياحي

تسيير المكارد البشرية
إدارة إستراتيجية
إدارة األعماؿ

إقتصاد التنمية
إقتصاد كمي

إقتصاد نقدي كبنكي
محاسبة كجباية
محاسبة كمالية

3
3
3
3
3
3
3
3
3

سمعي بصري كالتقنيات الجديدة

3

االتصاؿ الجماىيري

3

صحافة مطبكعة كالكتركنية
فمسفة عامة

تاريخ الفمسفة

)عمـ النفس العيادي (االكمينيكي
عمـ النفس العمل كالتنظيـ
عمـ النفس االجتماعي

التربية الخاصة كالتعميـ المكيف
عمـ النفس التربكي
اإلرشاد كالتكجيو

ديمغرافية اقتصادية كاجتماعية
عمـ السكاف

السكاف كالصحة

عمـ االجتماع التربية

عمـ االجتماع االتصاؿ

عمـ االجتماع التنظيـ كالعمل

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Chimie des Produits Naturels

3

Chimie Analytique

3

Chimie de l'Environnement

3

Chimie Appliquée

3

Physique des Matériaux

3

Physique Théorique

3

Rayonnement et Matière

3

Physique Energétique

3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

SNV

ECOLOGIE ET
ENVIRONNEMENT

H

TRABELSI
HAFIDA

6

SCIENCES
AGRONOMIQUES

R2

BERKAL ISMAIEL

12

AUTOMATIQUE

H

SAMAI DJAMEL

6

GÉNIE CIVIL

H

BENTEBBA
MOHAMED TAHAR

6

ST

STAPS

STU

SELLOUM
DJAMEL

R1

GÉNIE DES PROCÉDÉS

9

GÉNIE MÉCANIQUE

H

BELLOUFI
ABDERRAHIM

9

HYDRAULIQUE

R1

KATEB SAMIR

6

HYDROCARBURES

H

DOBBI
ABDELMADJID

6

TÉLÉCOMMUNICATION

R1

CHEBBARA
FOUAD

6

R1

BERGOUG
ABDELKADER

R1

HADJ SAID
SAMIA

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET
SPORTIVE ÉDUCATIVE

GÉOLOGIE

6

9

Ecologie et Environnement
Protection des Ecosystèmes
Gestion des Agrosystèmes
Production Animale
Protection des Végétaux
Science du Sol

3
3
3
3
3
3

Automatique et Systèmes
Automatique et Informatique
Industrielle
Matériaux en Génie Civil
Structures
Génie des Procédés
de l'Environnement
Génie des Procédés
des Matériaux
Génie Chimique
Energétique
Génie des Matériaux
Fabrication Mécanique
et Productique
Traitement et Epuration
des Eaux
Ressources Hydrauliques
Production des Hydrocarbures
Forage des Puits
Réseaux
de Télécommunications
Systèmes
de Télécommunications

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

النشاط البدني الرياضي التربكي
Activité( النشاط البدني الرياضي المدرسي

3

Hydrogéologie
Géologie Pétrolière
Géodynamique et Valorisation
des Bassins Sédimentaires

3
3

)Scolaire Physique et Sportive

3

3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ميمة- المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف

Domaine

SEGC

Type de
formation
(H/R1/R2)

Responsible
de la filière

SCIENCES DE GESTION

R1

HARRAG
MASBAH

9

SCIENCES ÉCONOMIQUES

H

RAMLI HAMZA

6

Filière

Total
(Filière)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Spécialité

اإلدارة المالية
إدارة المكارد البشرية
إدارة األعماؿ
تحميل اقتصادي كاستشراؼ
اقتصاد نقدي كبنكي

بريكة- المركز الجامعي سي الحواس

Domaine

LLA

Filière

Type de
formation
(H/R1/R2)

ETUDES LINGUISTIQUES
ETUDES LITTÉRAIRES

Responsible
de la filière

Total
(Filière)

H

LAOUIDJI
AMMAR

6

H

DIFALLAH SAID

6

ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Spécialité

لسانيات تطبيقية
لسانيات عامة
نقد حديث كمعاصر
أدب عربي

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

3
3
3
3
3

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

3
3
3
3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة
Domaine

SNV

Filière

Type de
formation
(H/R1/R2)

BIOTECHNOLOGIE

H

Responsible
de la filière

Total
(Filière)

Spécialité

Biotechnologie Pharmaceutique
ALYANE

MOHAMED

15

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

3

Biotechnologie Environnementale

3

Biotechnologie et Santé

3

Biotechnologie Microbienne

3

Biotechnologie Végétale

3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدرسة الوطنية العميا المناجم و المعادن بعنابة

Domaine

Filière

Type de
formation
(H/R1/R2)

H

GÉNIE MINIER
ST

Responsible
de la filière

Total
(Filière)

Spécialité

Environnement Minier
BENSEHAMDI
SALIM

6

et Géologie Minière
Exploitation Minière
et Géotechnique

MÉTALLURGIE

H

MATOUGUI
NEDJOUA

6

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

3
3

Mise en Forme des Matériaux

3

Génie des Matériaux

3

Spécialité

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Domaine

Filière

Type de
formation
(H/R1/R2)

Arts

ARTS DU SPECTACLE

H

DSP

DROIT

ETUDES LINGUISTIQUES

R1

R2

ETUDES LITTÉRAIRES

SCIENCES DE GESTION

SCIENCES ÉCONOMIQUES

SCIENCES FINANCIÈRES
ET COMPTABILITÉ

502

Responsible
de la filière

Total
(Filière)

BAHRI KADA

7

KACEM
ELAID

ABDELKADER

OULHACI
NADJIDA

18

6

الدراسات السينيمائية

2019-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

R1

R1

H

R1

LACHABI

ABDELKADER

SAHRAOUI
BENCHIHA
LAOUEDJ
ZOUAOUI

BACHOUNDA
RAFIK

12

9

9

9

3

الفنكف الدرامية

4

قانكف عقاري

3

قانكف اداري متخصص

3

القانكف القضائي

3

قانكف طبي

3

القانكف الخاص المعمق

3

قانكف خاص أساسي

3

تعميمية المغة العرببة

3

لسانيات عربية

3

أدب عالمي كمقارف

LLA

SEGC

جامعة سيدي بمعباس

3

نقد حديث كمعاصر

3

دراسات جزائرية

3

أدب عربي

3

اإلدارة المالية

3

إدارة المكارد البشرية

3

إدارة األعماؿ

3

اقتصاد كتسيير المؤسسات

3

اقتصاد نقدي كبنكي

3

اقتصاد دكلي

3

مالية المؤسسة

3

مالية كبنكؾ

3

محاسبة كتدقيق

3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

تاريخ كحضارة الغرب االسالمي
SCIENCES HUMAINE -

R1

HISTOIRE

SCIENCES SOCIALES SHS

H

PHILOSOPHIE

SCIENCES SOCIALES -

H

PSYCHOLOGIE

في العصر الكسيط

OULD

ENNEBIA

9

KARIM

التكاصل الديني كالثقافي كاالجتماعي لمجزائر
كبالد المغرب مف الكجكد العثماني الى

3

نصكص ككثائق تاريخ الجزائر المعاصر

3

فمسفة العمكـ

3

فمسفة غربية كمعاصرة

3

فمسفة عربية إسالمية

3

عمـ النفس المدرسي

3

)عمـ النفس العيادي (االكمينيكي

3

االحتالؿ األكركبي

BENTRAT

9

DJELLOUL

HEBBAL

9

YACINE

عمـ النفس العمل كالتنظيـ
كتسيير المكارد البشرية

SCIENCES SOCIALES -

R1

SOCIOLOGIE

LABAIR

9

BELABBAS

SM

PHYSIQUE

R1

12

GHAOUTI

عمـ اجتماع التربية

3
3

عمـ اجتماع تنظيـ كعمل

3

Physique Appliquée

3

et Energie Renouvelable
Physique des Matériaux
Physique de la Matière
Condensée

Electronique des Systèmes
ELECTRONIQUE

R1

ELECTROTECHNIQUE

R1

ST

GÉNIE MÉCANIQUE

R1

TÉLÉCOMMUNICATION

R1

ABID HAMZA

16

BENDAOUD

10

ABDELBER

EL AJRAMI

13

MOHAMED
BOUZIANI

8

MERAHI

3

عمـ اجتماع االتصاؿ

Physique Energétique
BASSOU

3

Embarqués

3
3
3
6

Micro-électronique

6

Instrumentation

4

Réseaux Electriques

4

Machines Electriques

3

Commandes Electriques

3

Energétique

3

Fabrication Mécanique
et Productique

5

Construction Mécanique

5

Réseaux et Télécommunications

4

Systèmes de Télécommunications

4

Spécialité

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Domaine

SEGC

503

Filière

Type de
formation
(H/R1/R2)

SCIENCES COMMERCIALES

جامعة سعيدة

Responsible
de la filière

Total
(Filière)

R1

OMAR
BELKHIR
DJAOUED

9

SCIENCES DE GESTION

H

NEZAI
AZZEDDINE

9

SCIENCES ÉCONOMIQUES

R1

BOURICHE
LAHCÈNE

9

2019-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

تسكيق الخدمات
مالية كتجارة دكلية
تسكيق سياحي
إدارة بنكية
إدارة األعماؿ
إدارة اإلنتاج كاإلمداد
اقتصاد كمي
اقتصاد كتسيير المؤسسات
تحميل اقتصادي كاستشراؼ

3
3
3
3
3
3
3
3
3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

SEGC

SHS

SM

SNV

SCIENCES FINANCIÈRES ET
COMPTABILITÉ

R1

SCIENCES SOCIALES -

H

PHILOSOPHIE
PHYSIQUE

R1

SCIENCES BIOLOGIQUES

H

ELECTROTECHNIQUE

H

DJEBBOURI
MOHAMMED

9

MOUSSA

6

ABDALLAH
EL-KEURTI

9

GÉNIE BIOMEDICAL

R1

3
3
3

الفمسفة التطبيقية

3

فمسفة غربية كمعاصرة

3

Physique des Rayonnements

3

Physique des Matériaux

3

Physique Computationnelle

3

Microbiologie Appliquée

3

Biochimie

3

Electrotechnique Industrielle

4

Instrumentation Biomédicale

4

Réseaux Electriques

4

3

Instrumentation Biomédicale

3

Total
(Filière)

Spécialité

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

MOHAMED
HACHEM

6

KADDA

MOHAMMED
CHIKOUCHE

12

TARIK

ST

محاسبة كتدقيق
مالية المؤسسة
مالية كبنكؾ

BENALLOU
YASSINE

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Domaine

DSP

Filière

Type de
formation
(H/R1/R2)

DROIT

R1

جامعة تيارت

Responsible
de la filière

قانكف عقاري

FETTAK ALI

21

قانكف األسرة
القانكف الجنائي
قانكف أعماؿ

قانكف دكلي خاص
قانكف خاص

قانكف البيئة كالتنمية المستدامة
ETUDES CRITIQUES

R1

أدب شعبي

R1

MAZIZ
BOUBAKEUR

9

LLE

LANGUE FRANÇAISE

H

GUIDOUME
MOHAMED

6

SNV

SCIENCES
AGRONOMIQUES

R1

HASSANI
ABDELKRIM

R1

SEBAA
MORSLI

R1

HADDOUCHE
KAMEL

ELECTROTECHNIQUE
ST
GÉNIE MÉCANIQUE

9

9

نقد قديـ

لسانيات عربية

لسانيات تطبيقية
أدب مقارف

أدب حديث كمعاصر

3
3
3
3
3
3
3
3
3

Littérature Générale et Comparée

3

Production Animale

3

Développement Agricole
et Agroalimentaire

3

Didactique des Langues Etrangères

Science du Sol

3
3

Réseaux Electriques

3

Commandes Electriques

3

Energies Renouvelables
Construction Mécanique

9

3

3

لسانيات الخطاب

ETUDES LITTÉRAIRES

3

النقد كالدراسات األدبية

9

H

3

3

9

ETUDES LINGUISTIQUES

LLA

3

نقد حديث كمعاصر

AHMED
LHADJ
ANISSA
BENDJELLOUL
MOKHTAR

3

Installations Energétiques
et Turbomachines
Energétique

3
3
3
3

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـ
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

جامعة تممسان

Postes
ouverts par
spécialité
2019-2020

Domaine

Filière

Type de
formation
(H/R1/R2)

ARTS

ARTS VISUELS

R2

KHALDI MOHAMED

4

دراسات في الفنكف التشكيمية

AUMV

ARCHITECTURE

R2

DJEDID
ABDELKADER

3

Architecture

3

قانكف خاص

3

DROIT

H

Responsible
de la filière

Total
(Filière)

Spécialité

BENOSMAN
DJAMEL

18

قانكف عاـ
قانكف أعماؿ

DSP

SCIENCES POLITIQUES

LLA

LLE

R1

BOUALI
ABDENACEUR

9

ETUDES LITTÉRAIRES

R2

MAHCER
OUERDA

6

LANGUE ANGLAISE

R1

HAMZA REGUIG
WASSILA

12

LANGUE ESPAGNOLE

R2

ZERROUKI
SALIHA

6

LANGUE FRANÇAISE

R1

R2

CHIKH
AZEDDINE

9

6

H

KORSO
FECIANE
MALIKA

8

SCIENCES
COMMERCIALES

R1

DJENNAS
MUSTAPHA

6

SCIENCES DE GESTION

R2

FEROUANI
BELKACEM

9

MATHÉMATIQUES
APPLIQUÉES

SCIENCES ÉCONOMIQUES

SCIENCES FINANCIÈRES
ET COMPTABILITÉ

2019-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

H

R1

BOUTELDJA
ABDELNACER

BENLADGHEM
FETHI

الدراسات األمنية كاالستراتيجية
الدبمكماسية كالتعاكف الدكلي
إدارة عمكمية كتنمية سياسية
تسيير المكارد البشرية

R1

MI

505

12

ETUDES LINGUISTIQUES

INFORMATIQUE

SEGC

BENSAIM
BOUNOUAR

SARI
MOHAMMED
LATIFA

القانكف البحري كالنقل
القانكف االقتصادي العاـ
القانكف القضائي

15

3
3
3
3
3
3
3
3
3

الصكتيات العربية كمستكيات الدرس المغكي
البالغة كاألسمكبية

3
3

أدب عربي حديث كمعاصر

3

نحك كصرؼ

أدب عربي قديـ

3
3

Didactique
Civilization (Civilisation)

4
4

Communication Interculturelle
et Littérature Hispanique

6

Littérature

Littérature
Sciences du Langage
Didactique

Ingénierie des Systèmes
d'Information et de Connaissance
et Aide à la Décision
Informatique Distribuée
et Réseaux
Analyse Mathématiques
et Application

4

3
3
3
3
3
4

Mathématiques Appliquées

4

إدارة التسكيق
مالية كتجارة دكلية

3

ريادة األعماؿ

3
3

تسيير عمكمي

إدارة المكارد البشرية
تحميل اقتصادي كاستشراؼ
اقتصاد كتسيير المؤسسات
اقتصاد صناعي

اقتصاد كمي
اقتصاد نقدي كبنكي
محاسبة كمالية

12

4

محاسبة كتدقيق
مالية كبنكؾ
مالية المؤسسة

3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

SCIENCES HUMAINES ARCHÉOLOGIE

SHS

SCIENCES HUMAINES HISTOIRE

H

BELDJOUZI

BOUABDALLAH

6

H

CHEBOUT SOUAD
YAMINA

6

SCIENCES ISLAMIQUES –
CHARIA

R1

BELHADJI
ABDESSAMAD

9

SCIENCES ISLAMIQUES OUSSOUL EDDINE

H

BELKHIR
OTMANE

6

H

DELLIL MOHAMED
BOUZIANE

6

SCIENCES SOCIALES PHILOSOPHIE
SCIENCES SOCIALES PSYCHOLOGIE

H

SEDJELMACI
MHAMMED ELAMINE

آثار إسالمية

3

تاريخ كحضارة المغرب االسالمي

3

صيانة كترميـ

العمـ كالمجتمع كاالقتصاد في المغرب
األكسط
الفقو المقارف كأصكلو
الشريعة كالقانكف

فقو مالكي كأصكلو

التفسير كعمكـ القرآف
عقيدة

فمسفة غربية معاصرة كقضايا المغة
فمسفة غربية معاصرة
عمـ النفس المدرسي

9

)عمـ النفس العيادي (االكمينيكي
عمـ النفس العمل كالتنظيـ
كتسيير المكارد البشرية

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Chimie Pharmaceutique
H

NEGADI
LATIFA

PHYSIQUE

R2

MERAD
ABDELKRIM
ELHASANINE
KHEIRALLAH

9

ECOLOGIE ET
ENVIRONNEMENT

H

MEZIANE
HACIBA

6

SCIENCES ALIMENTAIRES

R1

SOULIMANE
NASSIMA AMAL

6

CHIMIE
SM

SNV

SCIENCES BIOLOGIQUES

OTMANI ZAHIA

R1

HADJ SLIMANE
ZINE EDDINE

GÉNIE CIVIL

R2

GÉNIE INDUSTRIEL

R2

BENADLA
ZAHIRA

GÉNIE MÉCANIQUE

R1

GÉNIE BIOMEDICAL

ST

H

HYDRAULIQUE

TÉLÉCOMMUNICATION

BELKAID FAYCAL

BOUKHALFA
ABDELKRIM

R2

MEGNOUNIF
ABDESSELAM

R1

MERZOUGUI
RACHID

12

Chimie Théorique
et Computationnelle

Chimie de l'Environnement
Chimie Appliquée

12

9

6
3
8

6

8

Physique Computationnelle

3

Physique de la Matière
Condensée

3

Matériaux et Composites

3

Ecologie et Environnement

3

Nutrition et Sciences
des Aliments

3

Ecologie Animale

3

Transformation et Valorisation
en Agroalimentaire

3

Microbiologie

3

Biochimie

3

Immunologie Moléculaire
et Cellulaire

3

Physiopathologie

3

Instrumentation Biomédicale

3

Télémédecine et Informatique
Biomédicale

3

Imagerie Médicale

3

Matériaux en Génie Civil

3

Construction Métallique et Mixte
Génie Industriel

Construction Mécanique
Energétique

Sciences et Technologie
Hydraulique

Management des Systèmes
des Ressources en Eau
Signaux et Systèmes
de Télécommunications

Communications et Réseaux
Sans Fil

3
3
4
4
3
3
4
4
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

Domaine

Filière

Type de
formation
(H/R1/R2)

DSP

DROIT

H

جامعة أدرار
Responsible
de la filière

Total
(Filière)

RAHMOUNI

6

MOHAMMED

Postes ouverts par
spécialité
2019-2020

Spécialité

قانكف عاـ

3

قانكف خاص

3

Didactique : plurilinguisme,
pluriculturalisme et
LLE

LANGUE FRANÇAISE

H

MAZAR YAMINA

6

Sciences du langage:
analyse du discours
et sociolinguistique

MI

SEGC

MATHÉMATIQUES

H

SCIENCES DE GESTION

R1

SCIENCES ÉCONOMIQUES

H

SCIENCES FINANCIÈRES

R1

ET COMPTABILITÉ

SCIENCES HUMAINE -

H

HISTOIRE

SHS

SCIENCES SOCIALES -

H

PSYCHOLOGIE
SCIENCES SOCIALES -

H

SOCIOLOGIE

Mathématiques

OUAHAB

6

ABDELGHANI
BOUCHERA

6

ABDELGHANI
BELOUAFI

6

MAHAMMED
MESSAOUDI

6

MOHAMMED
DJAAFRI

9

MEBAREK
BEN KHALED

6

ABDELKARIM
BOUZID ALI

6

3

didactique du FLE

et applications

3

3

Analyse fonctionnelle

3

اإلدارة المالية

3

إدارة األعماؿ

3

إقتصاد نقدي كبنكي

3

إقتصاد كتسيير المؤسسات

3

مالية المؤسسة

3

تدقيق كمراقبة التسيير

3

تاريخ المغرب الحديث كالمعاصر

3

تاريخ الجزائر المعاصر

3

تاريخ افريقيا جنكب الصحراء المعاصر

3

عمـ النفس المدرسي

3

عمـ النفس العمل كالتنظيـ

3

عمـ االجتماع الحضري

3

عمـ االجتماع التربكي

3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعة الشمف

Type de
Domaine

Filière

formation
(H/R1/R2)

DROIT

R1

DSP
SCIENCES POLITIQUES

R1

ETUDES CRITIQUES

H

ETUDES LITTÉRAIRES

H

LLA

Responsible

Total

de la filière

(Filière)

GAICHE MILOUD

6

BOUDIAF
MALIKA
REZIG
MOHAMMED
BELABASSI
MOHAMMED

9

6
6

LANGUE FRANÇAISE

H

MOHAND
AMOKRANE
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spécialité
2019-2020

القانكف العاـ المعمق

3

قانكف خاص

3

سياسة عامة

3

االدارة المحمية

3

دراسة أكركمتكسطية

3

نقد حديث كمعاصر

3

نقد جزائري حديث كمعاصر

3

أدب جزائري

3

أدب حديث كمعاصر

3

Didactique des Langues

AIT DJIDA
LLE

Postes ouverts par
Spécialité

6

et des Cultures
Littératie et Didactique
de l'Ecrit

3
3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

MI

INFORMATIQUE

H

SCIENCES

R1

COMMERCIALES

SCIENCES DE GESTION
SEGC

R1

R1

SCIENCES ÉCONOMIQUES

Informatique

TAHAR ABBES

10

MOUNIR

Systèmes Informatiques

Génie des Télécommunications
et Réseaux

CHAREF

9

NOUREDINE

ELOUA ED

12

ABDELLAH

9

OMAR

مالية كتجارة دكلية

3

اإلدارة المالية

إدارة اإلنتاج كاإلمداد
إقتصاد كتسيير المؤسسات
إقتصاد كمي

إقتصاد نقدي كبنكي
مالية كتأمينات

SCIENCES FINANCIÈRES

R1

ET COMPTABILITÉ

AYADI

15

ABDELKADER

مالية المؤسسة

محاسبة كتدقيق
مالية كبنكؾ

محاسبة كجباية معمقة
SM

ST

PHYSIQUE

H

HYDRAULIQUE

H

GÉNIE CIVIL

R1

GÉNIE MÉCANIQUE

H

GÉNIE DES PROCÉDES

H

BELABBAS

6

MOHAMMED
ELMEDDAHI

9

YAMINA
GHRICI

9

MOHAMMED
ZIDANE IBRAHIM

6

ACHOUR DJILALI

14

H

SPORTIVE ADAPTÉE

MOUISSI FARID

6

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET

H

SPORTIVE ÉDUCATIVE

ELGHOUL

6

KHALIFA

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Hydraulique Urbaine

6

Géotechnique

3

Physique des Matériaux
Ouvrages Hydrauliques
Structures

Matériaux en Génie Civil
Construction Mécanique
Energétique

Génie Chimique

Génie des procédés

Génie de l'Environnement
المكيف التنافسي

النشاط البدني الرياضي
النشاط البدني الرياضي المدرسي

GUENDEOUZ

3

3

المكيف كالصحة

STAPS

3

Physique théorique

النشاط البدني الرياضي

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET

3
3

إدارة األعماؿ

AIT MOKHTAR

4

تسكيق الخدمات

تسكيق سياحي كفندقي
تسيير المكارد البشرية

OUIDER

3

3
3
3
3
3
3
3
8
3
3
3

Activité Physique et Sportive (

3

النشاط البدني الرياضي التركيحي

3

Spécialité

Postes ouverts par
spécialité
2019-2020

)Scolaire
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Domaine

DSP
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Filière

Type de
formation
(H/R1/R2)

DROIT

2019-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

H

جامعة بشار

Responsible
de la filière

Total
(Filière)

الدكلة كالمؤسسات العمكمية
MAINOU DJILALI

15

3

قانكف جنائي لألعماؿ

3

قانكف خاص

3

الحككمة كاالدارة العمكمية

3

قانكف عاـ

3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

SCIENCES

H

COMMERCIALES

SCIENCES DE GESTION

H

BENABDELAZIZ

6

SOUFYANE
BEKADDOUR

12

AICHA

SEGC
SEGC
SCIENCES ÉCONOMIQUES

H

SCIENCES FINANCIÈRES

H

ET COMPTABILITÉ
SCIENCES HUMAINE -

R1

HISTOIRE

MAMMERI

9

ABDELOUAHAB
ABBAR

9

MOHAMMED
HIMI

9

ABDELHAFID

SHS
SCIENCES SOCIALES -

H

SOCIOLOGIE

TRIKI AHMED

12

تسكيق الخدمات

3

مالية كتجارة دكلية

3

ريادة األعماؿ

3

إدارة إستراتيجية

3

إدارة المكارد البشرية

3

إدارة األعماؿ

3

إقتصاد كتسيير المؤسسات

3

التحميل االقتصادي كالمنظكر

3

إقتصاد نقدي كبنكي

3

مالية كبنكؾ

3

محاسبة كتدقيق

3

مالية كجباية معممقة

3

تاريخ المغرب الحديث كالمعاصر

3

تاريخ بالد المغرب القديـ

3

تاريخ كحضارة المغرب االسالمي

3

عمـ اجتماع التربية

3

عمـ اجتماع التنظيـ كالعمل

3

عمـ إجتماع اإلنحراؼ كالجريمة

3

Sociologie de la Communication

عمـ اجتماع االتصاؿ

SM

ST

PHYSIQUE

R2

ELECTRONIQUE

R1

R1

GÉNIE CIVIL

GÉNIE DES PROCÉDÉS

R1

DAOUDI

3

MEBARKA

Energie Renouvelable

et Sciences des Matériaux
Electronique des Systèmes

BOUNAAMA

6

FATEH
MAKANI

9

ABDELKADIR
BENMEHDI

8

HOUCINE

Embarqués

3
3
3

Micro-Electronique

3

Structures

3

Matériaux en Génie Civil

3

Géotechnique

3

Génie Pharmaceutique

4

Génie de l'Environnement

4

Spécialité

Postes ouverts par
spécialité
2019-2020
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Domaine

Filière

Type de
formation
(H/R1/R2)

DSP

DROIT

R1

MI

SEGC

509

INFORMATIQUE

SCIENCES
COMMERCIALES
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R1

R1

جامعة معسكر

Responsible
de la filière

Total
(Filière)

MESSAOUDI
RACHID

9

SALEM
MOHAMED

HACHEMAOUI
KAMEL

9

9

قانكف العقد الخاص
قانكف الشركات
قانكف األسرة

Sciences et Technologies
de l'Information
et de la Communication
Intelligence Artificielle
et ses Applications

3
3
3
3
3

Modélisation et Optimisation
des Systèmes

3

تسكيق دكلي

3

استراتيجية التسكيق

3

تصرؼ المستيمؾ

3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

SCIENCES DE GESTION

R1

TEBETI HABIB

12

إدارة المكارد البشرية

3

اإلدارة المالية

3

إدارة االبتكار

التنظيـ كالطفرة الرقمية
SEGC

SNV

ST

SCIENCES ÉCONOMIQUES

H

اقتصاد نقدي كمالي

MOKHTARI
FAYÇAL

12

السياسة االقتصادية كالمنظكرة
اقتصاد التنمية
اقتصاد دكلي

الحككمة كاستراتيجيات مالية لممؤسسات

SCIENCES FINANCIÈRES
ET COMPTABILITÉ

H

BIOTECHNOLOGIE

R1

MELIANI AMINA

SCIENCES ALIMENTAIRES

R2

BENARBA
BACHIR

SCIENCES BIOLOGIQUES

R2

ELECTROTECHNIQUE
GÉNIE DE
L'ENVIRONNEMENT

TCHIKO FAOUZI

12

محاسبة كتدقيق
مالية االسكاؽ

مالية المؤسسة

GÉNIE MÉCANIQUE

8

Socio Microbiologie
et Biofilm Microbiens

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
8

6

Qualité des Produits
et Sécurité Alimentaire

3

MEDDAH
BOUMEDIENE

Nutrition et Pathologie

3

4

Biochimie Appliquée

4

R2

BENMIMOUN
YOUCEF

4

Electrotechnique

4

R1

BELLIL ALI

4

Génie des Procédés
et Environnement

4

H

DJEBLI ABD
ELKADER

12

Construction Mécanique

4

Spécialité

Postes ouverts par
spécialité
2019-2020

نقد العرض المسرحي

3

المسرح المغاربي

3

Génie des Matériaux

4

Energétique

4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعة مستغانم

Domaine

Filière

Type de
formation
(H/R1/R2)

Arts

ARTS DU SPECTACLE

R1

AICI AHMED

6

LLA

ETUDES CRITIQUES

R1

SAIDI MOHAMED

3

النقد العربي الحديث كالمعاصر

3

MATHÉMATIQUES

R1

4

Analyse Fonctionnelle

4

MI

MATHÉMATIQUES
APPLIQUÉES
SCIENCES
COMMERCIALES
SCIENCES DE GESTION

R1
R1
R1

SEGC
SCIENCES ÉCONOMIQUES

SHS

510

SCIENCES HUMAINES -

SCIENCES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
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H

H

Responsible
de la filière

Total
(Filière)

BELAIDI
BENHARRAT
BOUAGADA
DJILLALI

BENZIDANE
HADJ
YOUCEFI
RACHID

GUEDDAL ZINE
DINE

LARBI

BOUAMAMA

6

Recherche Opérationnelle
et Aide à la Décision

6

3

مالية كتجارة دكلية

3

3

تسيير المكارد البشرية

3

اقتصاد كتسيير المؤسسات

3

اقتصاد كمي

3

تحميل اقتصادي كاستشراؼ

3

اقتصاد نقدي كبنكي

3

عمكـ االعالـ كاالتصاؿ

3

سمعي بصري كالتقنيات الجديدة

3

12

6

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

CHIMIE

H

SM
PHYSIQUE

H

6

BELOUATEK
AISSA

BOUKORTT

9

ABDELKADER

Matériaux et Environnement

3

Valorisation des Matériaux

3

Physique des Matériaux

3

Energie Renouvelable
et Sciences des Matériaux
Physique de la Matière
Condensée

SNV

SCIENCES ALIMENTAIRES

H

Physiologie de la Nutrition

KEDDARI

8

SOUMIA

et Santé
Nutrition et Pathologie
Génie des Procédés

ST

GÉNIE DES PROCÉDÉS

H

de l'Environnement

KHELIFA AMINE
ABDELLAH

12

FODIL

Génie Chimique
Génie des Procédés
des Matériaux

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET
STAPS

R1

SPORTIVE ÉDUCATIVE

ENTRAINEMENT SPORTIF

R1

ATALLAH

3

AHMED

النشاط البدني الرياضي المدرسي

et Sportive Physique Activité(

3
3
4
4
4
4
4

3

)Scolaire

BENGOUA ALI

3

التحضير البدني الرياضي

3

Total
(Filière)

Spécialité

Postes ouverts par
spécialité
2019-2020
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Domaine

LLE

Filière

1جامعـة وىـــــــــران

Type de
formation
(H/R1/R2)

Responsible
de la filière

R2

TOUHAMI
OUISSEM

TRADUCTION

Traduction et Terminologie

20

Didactique de la Traduction
Traduction Economique

Traduction et Interprétariat
Traduction Spécialisée

MI

INFORMATIQUE

R2

BOUAMRANE
KARIM

R1

BENGHARBIA
FELLA

3

SHS

SCIENCES HUMAINES SCIENCES DE
L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION

R1

BENNAMIA
ABDELMEDJID

6

SM

SCIENCES ISLAMIQUES LANGUE ARABE ET
CIVILISATION ISLAMIQUE

CHIMIE

R2

HAMADOUCHE
MOHAMMED

6

12

Ingénierie des Systèmes
Embarqués et Parallélisme

SNV

511

R1

SCIENCES ALIMENTAIRES

R2

2019-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

BOUDERBALA
MOHAMED

BOUALGA
AHMED
NACEUR DJILALI

4
4
4
4
3

Informatique Décisionnelle et
Systèmes à Grande Echelle

3

أخبار

3

الحضارة اإلسالمية

3

المغة العربية كالدراسات القرآنية

3

Chimie Physique

3

Chimie Organique
et Environnement

3

Chimie Verte

3

5

Bio Géosciences Marines

5

10

Physiologie de la Nutrition
et Santé

Nutrition et Pathologie

6

Chimie des Matériaux
HYDROBIOLOGIE MARINE
ET CONTINENTALE

4

3

4

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

SNV

ST

SCIENCES BIOLOGIQUES

KIHAL
MEBROUK

H

OPTIQUE ET MÉCANIQUE
DE PRÉCISION

Biologie et Pathologie
Cellulaire

Biologie et Biodiversité
Végétale

6

Microbiologie Appliquée

6+1Etranger

3

Optometrie

3

Total
(Filière)

Spécialité

Postes ouverts par
spécialité
2019-2020

23+1

Etranger

KAIL FATIHA

H

6

Biochimie Appliquée

5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Domaine

Type de
formation
(H/R1/R2)

Filière

DROIT

R1

DSP
SCIENCES POLITIQUES

R1

SCIENCES

R1

COMMERCIALES
SEGC

Responsible
de la filière

القانكف الجنائي

FASLA

ABDELLATIF
SAFOU
MOHAMED
KORBALI
BAGHDAD
BENBAYER

12

6
6

SCIENCES DE GESTION

R1

SCIENCES ÉCONOMIQUES

R1

MEBARKI NACER

3

R1

BEKKAR BACHIR

6

R1

BAHADI MOUNIR

6

SCIENCES FINANCIÈRES
ET COMPTABILITÉ

SCIENCES SOCIALES PHILOSOPHIE

SCIENCES SOCIALES SHS

2جامعة وىـــــران

H

PSYCHOLOGIE

HABIB

MEHERZI
MALIKA

6

القانكف االقتصادي العاـ

3

قانكف طبي

3

القانكف الخاص المعمق

3

حقكؽ االنساف كاألمف االنساني

3

االدارة العامة كالتنمية المحمية

3

تسكيق

3

مالية كتجارة دكلية

3

إدارة إستراتيجية

3

مقاكالتية

3

السياسة االقتصادية كالمنظكرة

3

مالية كأنظمة محاسبة

3

تسيير مالي لممؤسسسات

3

الفمسفة الغربية الحديثة كالمعاصرة

3

عمـ نفس الصحة

3

فمسفة عامة

عمـ النفس العمل كالتنظيـ
كتسيير المكارد البشرية

12

SCIENCES DE

H

L'ÉDUCATION

SCIENCES SOCIALES -

R1

SCIENCES DES POPULATIONS

MANSOURI
ABDELHAK

DELENDA AISSA

9

3
3

عمـ النفس التربكي

3

تربية خاصة

اإلرشاد كالتكجيو

3

3

عمـ النفس المدرسي

)عمـ النفس العيادي(االكمينيكي
SCIENCES SOCIALES -

3

3
3
3

عمـ السكاف

3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Domaine

Filière

Type de
formation
(H/R1/R2)

MI

MATHÉMATIQUES

R2

SM

PHYSIQUE

R1

جامعة وىـــران لمعموم والتكنولوجيا
Responsible
de la filière

Total
(Filière)

Spécialité

DOUAR NEE
RADJEF SONIA

Postes ouverts par
spécialité
2019-2020

3

Mathématiques

3

Physique et Technologie des
Rayonnements

3

BELBACHIR
AHMED HAFID

9

Physique de la Matière
Condensée
Physique Energétique

512
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3
3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ST

GÉNIE CIVIL

GÉNIE MARITIME

R2

R2

KERDAL DJAMEL

ELDDINE DJELLOUL

SEREIR ZOUAOUI

4

Génie Civil
Architecture et Construction

8

Navale

Thermodynamique

H

GÉNIE MÉCANIQUE

R2

HYDRAULIQUE

R2

TÉLÉCOMMUNICATION

TRAVAUX PUBLICS
STAPS

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET
SPORTIVE ÉDUCATIVE

R1

H
R2

IMINE BACHIR
TEBBAL

MOHAMED
HAMMADI LARBI
ALI PACHA ADDA
BELKACEM

RAHAL DRISS
DJAOUAD
MEHIDI

MOHAMMED

9

4

Propulsion Marine

4

Structures des Avions

6

et Environnement

AERONAUTIQUE

4

Aérodynamique

Risques en Mécanique,

3

3

Energie et Développement

3

4

Hydraulique

4

9

Durable

Cryptographie et Sécurité
des Données

Sécurité dans les Réseaux

Technologies de l'Information

et de la Communication (TIC)

3
3
3

3

Voies et Ouvrages d'Art

3

3

النشاط البدني الرياضي التربكي

3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Domaine

DSP

LLA

MI

Filière

DROIT

ETUDES

LINGUISTIQUES
MATHÉMATIQUES
APPLIQUÉES
SCIENCES

COMMERCIALES
SEGC

SCIENCES

ÉCONOMIQUES
SCIENCES

FINANCIÈRES ET
COMPTABILITÉ

SHS

SCIENCES SOCIALES PSYCHOLOGIE

Type de

formation

(H/R1/R2)

R1

R1

H
H
H
H

R1

المركز الجامعي غميزان

Responsible
de la filière

ZEGGAI

BEGHACHEM
BRAHIMI

BOUDAOUD
BENYETTOU
MOHAMMED

HAMDANI NADJET
MEZIANE

MOHAMED-TOUFIK

BOUGUETAIA
SOUFYANE

REBAI MOHAMED

Total

(Filière)

9

9

6
6
6
6

9

Postes ouverts par

Spécialité

spécialité

القانكف االداري
قانكف خاص

القانكف الجنائي

PHYSIQUE

MIR ALI

9

2019-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

3

لسانيات تطبيقية

3

لسانيات عامة

3

Modélisation et Simulation

3

تسكيق الخدمات

3

اقتصاد نقدي كبنكي

3

Intelligence Artificielle
مالية كتجارة دكلية

Economie Internationale
الحككمة كاستراتيجيات مالية
لممؤسسات

3
3
3
3

مالية المؤسسة

3

)عمـ النفس العيادي (االكمينيكي

3

عمـ نفس الصحة

عمـ النفس العمل كالتنظيـ

Nanophysique

Physique Energétique

et Energie Renouvelable

513

3
3

كتسيير المكارد البشرية

R1

3

لسانيات الخطاب

Physique des Matériaux
SM

2019-2020

3
3
3
3
3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

AUTOMATIQUE
ST

GÉNIE MÉCANIQUE

R1
H

YASSAD
BENYSSAAD

3

Automatique

3

BOUADI ABED

9

Génie des Matériaux
Construction Mécanique

3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Domaine

Filière

Type de
formation
(H/R1/R2)

DSP

DROIT

LLA

LLE

Energétique

المركز الجامعي عين تموشنت

3
3

Postes ouverts par
spécialité
2019-2020

Responsible
de la filière

Total
(Filière)

Spécialité

H

TROUZINE
BELKACEM

6

قانكف الصفقات العمكمية
قانكف أعماؿ

ETUDES
LINGUISTIQUES

H

MOSTEFAOUI
DJALAL

9

LANGUE FRANÇAISE

H

BOUTERFAS
BELABBAS

9

SCIENCES
DE GESTION

R2

BENYAMINA
KHAYRA

3

إدارة

3

SCIENCES
ÉCONOMIQUES

H

ZEDDOUN DJAMEL

9

اقتصاد نقدي كبنكي
تحميل اقتصادي كاستشراؼ

3

SCIENCES
FINANCIÈRES ET
COMPTABILITÉ

H

BOUZIANE
ERRAHMANI
HADJER

9

محاسبة كجباية معمقة

3

SCIENCES SOCIALES PSYCHOLOGIE

H

KERROUM
MOUFFOK

6

CHIMIE

R2

BELARBI LAHCENE

3

PHYSIQUE

H

BENSAID DJILALI

SCIENCES
BIOLOGIQUES

H

ZIANE MOHAMMED

6

ELECTROTECHNIQUE

H

FLITTI MOHAMED

6

GÉNIE MÉCANIQUE

R2

AMIRAT MOHAMED

3

Domaine

Filière

Type de
formation
(H/R1/R2)

DSP

DROIT

SEGC

SHS

SM

SNV

ST

TRAVAUX PUBLICS

H

6

AMARA KHALED
3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3
3

لسانيات عامة

3

Littérature Francophone

3

Sciences du Langage

3

لسانيات تطبيقية
لسانيات النص كتحميل الخطاب
Didactique

اقتصاد كتسيير المؤسسات
مالية المؤسسة
مالية كتأمينات

3
3
3

3
3
3
3

عمـ النفس المدرسي

3

Chimie Macromoléculaire

3

physique de la Matière
Condensée

3

)عمـ النفس العيادي (االكمينيكي
Physique des Matériaux

3
3

Microbiologie
Biochimie

3

Commandes Eléctriques

3

Energétique

3

Réseaux Eléctriques

Voies et Ouvrages d'Art

المركز الجامعي النعامة

3
3
3

Postes ouverts par
spécialité
2019-2020

Responsible
de la filière

Total
(Filière)

Spécialité

R2

KHALWATI
SAHRAOUI

9

قانكف األعماؿ
قانكف خاص
قانكف مدني

9

Didactique du FLE
Sciences du Langage
Sciences des Textes
Littéraires

3
3

3

Probabilités et Statistique

3

LLE

LANGUE FRANÇAISE

R1

BRAIK SAADANE
BRAHIM KHEIR
EDDINE

MI

MATHÉMATIQUES

R1

BELGUERNA
ABDERRAHMANE

3
3
3

3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـ
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Domaine

Filière

Type de
formation
(H/R1/R2)

DSP

DROIT

المركز الجامعي تسمسيمت
Responsible
de la filière

Total
(Filière)

Spécialité

R1

ALLAK
ABDELKADER

9

القانكف الخاص المعمق
القانكف العاـ المعمق
قانكف دكلي عاـ

ETUDES CRITIQUES

R1

TAAM CHAMEKHA

6

ETUDES
LINGUISTIQUES

R1

BOUARARA
MOHAMED

9

ETUDES LITTÉRAIRES

R1

DERDAR BACHIR

9

SCIENCES
COMMERCIALES

R1

MAHMOUDI
AHMED

SCIENCES DE
GESTION

R1

SMAIL AISSA

SCIENCES
ÉCONOMIQUES

H

DARADJI AISSA

SCIENCES
FINANCIÈRES
ET COMPTABILITÉ

R1

MAHIEDDINE
MAHMOUD OMAR

SM

PHYSIQUE

H

MOKHTARI
MOHAMED

STAPS

ACTIVITÉ PHYSIQUE
ET SPORTIVE
ÉDUCATIVE

H

REBOUH SALAH

ENTRAINEMENT
SPORTIF

R1

OUADEH AHMED
ELAMINE

LLA

SEGC

Domaine

Filière

SEGC

SCIENCES DE GESTION

R1

Type de
formation
(H/R1/R2)

تسكيق سياحي كفندقي
تسكيق الخدمات
تسكيق دكلي
إدارة كتسيير المؤسسة
إدارة المكارد البشرية
إدارة األعماؿ
اقتصاد كمي
تحميل اقتصادي كاستشراؼ
محاسبة كجباية
محاسبة كتدقيق
مالية المؤسسة

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

6
9

Physique des Matériaux
et Nanostructures
Nanophysique
النشاط البدني الرياضي التركيحي
النشاط البدني الرياضي المدرسي
Physique et Sportive Activité(
)Scolaire
التدريب الرياضي النخبكي
التحضير البدني الرياضي

6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Type de
formation
(H/R1/R2)

3
3
3
3
3
3
3
3

9

6

المركز الجامعي تندوف
Responsible
de la filière

Total
(Filière)

Spécialité

BOUDALI MOHAMED

3

تسيير المكارد البشرية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3
3
3

نقد جزائري معاصر
نقد مغاربي معاصر
لسانيات تطبيقية
لسانيات عامة
تعميمية المغة العربية
أدب عربي قديـ
األدب المغربي كاألندلسي القديـ
األدب الجزائري القديـ

9

6

Postes ouverts par
spécialité
2019-2020

المركز الجامعي البيض

3
3
3
3
3
3

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

3

Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

Responsible
de la filière

Total
(Filière)

R1

BENALLAL BELKACEM

3

SCIENCES DE GESTION

H

515SAYAH HAMZA

6

ST

ELECTROTECHNIQUE

H

GUETTAF YACINE

6

Electrotechnique Industrielle
Machines Eléctriques

3
3

STAPS

ENTRAINEMENT
SPORTIF

H

MASSAOUDI
KHALED

6

التدريب الرياضي
التحضير النفسي الرياضي

3
3

Domaine

SEGC

Filière
SCIENCES ÉCONOMIQUES

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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Spécialité

اقتصاد نقدي كبنكي
اإلدارة المالية
إدارة األعماؿ

3
3
3

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

المركز الجامعي مغنية
Postes ouverts
par spécialité

Spécialité

2019-2020

3

Total

)(Filière

القانكف الخاص المعمق

3

قانكف عاـ

3

المعجمية العربية

6

9

3

بالغة عربية

3

نحك كصرؼ

3

إقتصاد كتسيير المؤسسات

3

إقتصاد نقدي كبنكي

3

إقتصاد كمي

9

Responsible
de la filière

Type de

formation

)(H/R1/R2

HAMLI

R1

MOHAMMED
LACHERIS ABBES

LINGUISTIQUES
SCIENCES

R1

MOHAMMED

DROIT

DSP

ETUDES

H

MEKIDICHE

Filière

Domaine

ÉCONOMIQUES

LLA

SEGC

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدرسة العميا لإلعالم اآللي  08ماي  - 1945سيدي بمعباس

Postes ouverts
par spécialité

Spécialité

2019-2020

6

Total

Systèmes d'Information

Responsible

)(Filière

de la filière

6

MALKI MIMOUN

Type de

formation

)(H/R1/R2

R2

Filière

Domaine

INFORMATIQUE

MI

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدرسة العميا إلدارة األعمال بتممسان
Postes ouverts
par spécialité

Spécialité

2019-2020

3
3

Total

)(Filière

Economie Manageriale
Management et Economie

6

de la Santé

Responsible
de la filière

Type de

formation

)(H/R1/R2

SAHEL SIDI

H

MOHAMMED

Filière

SCIENCES

DE GESTION

Domaine

SEGC

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدرسة العميا في عموم الفالحية مستغانم

Postes ouverts

Spécialité

par spécialité
2019-2020

3
3

Total

)(Filière

Responsible
de la filière

Type de

formation

)(H/R1/R2

Filière

Domaine

Systèmes de Production
Agro-Ecologique
Développement Agricole

6

BOUDEROUA
KADDOUR

H

SCIENCES

AGRONOMIQUES

SNV

et Agroalimentaire

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدرسة العميا في االقتصاد بوىران
Postes ouverts

Spécialité

par spécialité
2019-2020

3

االقتصاد التطبيقي

3

Economie de l'Energie

3

االقتصاد الدكلي

Total

)(Filière

9

Responsible
de la filière

SENOUCI
BENABBOU

Type de

formation

)(H/R1/R2

H

Filière

SCIENCES
ÉCONOMIQUES

Domaine

SEGC

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قــرار رقم  1478مـؤرخ في  26أوت  ،2019يعدل ِّ
المؤرخ في  21جوان 2018
تم ُم ممحق القرار رقم 586
ّ
ّ
ُ
وي ّ

الصنف "ج"
اّلذي ّ
يحدد قائمة المجالّت العممية الوطنية من ّ
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التّنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
يحدد صالحيات كزير التّعميـ العالي كالبحث العممي.
اّلذي ّ

المتضمف إحداث المجنة العممية الكطنية لتأىيل
المؤرخ في  17جكاف  2014ك
 كبمقتضى القرار رقـ 393ّ
ّ
المجالت العممية.
يحدد قائمة المجالت العممية الكطنية مف الصنف "ج".
المؤرخ في  21جكاف  2018الذي ّ
 كبمقتضى القرار رقـ ّ 586المؤرخ في  21جكاف
المؤرخ في  13أكت  2019الذي يعدؿ القرار رقـ 586
 كبمقتضى القرار رقـ 1432ّ
ّ
الصنف "ج".
 2018كاّلذي ّ
يحدد قائمة المجالّت العممية الكطنية مف ّ
 كبناء عمى نتائج أعماؿ المّجنة العممية الكطنية لتأىيل المجالت العممية ،المنعقدة ّأياـ  15ك 16ك 17جكاف 2019بجامعة عنابة.

ُيـقـــرر
يحدد قائمة المجالت العممية
المادة األولى :يعدؿ ممحق القرار رقـ 586
المؤرخ في  21جكاف  2018الذي ّ
ّ
َّف في الممحق رقـ  01مف ىذا القرار.
الصنف "ج" ،كما ىك مبي ٌ
الكطنية مف ّ
يترتب عف تعديل ممحق القرار المذككر أعاله ،ترقية المجالت العممية المذككرة في الممحق رقـ  02مف

ىذا القرار إلى الصنف"ب".
يحدد قائمة المجالت العممية الكطنية مف
يتمـ ممحق القرار رقـ 586
المادة َّ :2
المؤرخ في  21جكاف  2018الذي ّ
ّ
َّف في الممحق رقـ  03مف ىذا القرار.
الصنف "ج" ،كما ىك مبي ٌ
ّ

المادة  :3تسري أحكاـ ىذا القرار بالنسبة لممجالت العممية المذككرة في الممحقيف رقـ  02ك 03مف ىذا القرار
ابتداء مف تاريخ  13أكت .2019
المؤرخ في  13أكت  ،2019كالمذككر أعاله.
المادة  :4تمغى أحكاـ القرار رقـ ّ 1432
يخصو،
مؤسسات التعميـ العاليّ ،
كل فيما ّ
المادة  :5يكّمف المدير العاـ لمبحث العممي كالتطكير التكنكلكجي كمديرك ّ
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  26أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

517

تاريخ
اإلنشاء

ِّ  الذي يعدل،2019  أوت26  المؤرخ في1478  لمقرار رقم1 ممحق رقم
2018  جوان21 المؤرخ في
586 تم ُم ممحق القرار رقم
ّ
ُ
ّ وي
"الصنف "ج
من
الوطنية
يحدد قائمة المجالّت العممية
ّ اّلذي
ّ
الموقع اإللكتروني

مؤسسة النشر

د.م.د. ر-إ

د.م.د.ر

عنوان المجلة

الرقم

AL-Lisaniyyat

1

1971

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/26

1986

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/28

1986

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/18

ًمركز البحث العلمً والتقن
لتطوٌر اللغة العربٌة
جامعة األمٌر عبد القادر للعلوم
اإلسالمٌة قسنطٌنة
1 جامعة الجزائر

2600-6952 1111-0910

مجلة جامعة األمٌر عبد القادر للعلوم
اإلسالمٌة
Annales de l’Université d’Alger

1995

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/27

جامعة عنابة

2352-9865 1111-4932

التواصل

4

1997

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/14

مركز البحث فً االنثروبولوجٌا
االجتماعٌة والثقافٌة

2253-0738 1111-2050

Insaniyat

5

1998

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/154

2 جامعة وهران

2600-6227 1112-1335

1999

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/219

المجلس األعلى للغة العربٌة

2600-6545 1112-3575

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/90

جامعة األمٌر عبد القادر للعلوم
اإلسالمٌة قسنطٌنة

2588-2384 1112-4377

المعٌار

8
9

2001

2588-2031 1112-4393
2588-204X 1112-4040

2
3

Revue Algérienne d'Economie
et Gestion
ّ
اللغة العربٌة

6
7

2002

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/360

مدرسة الدراسات العلٌا التجارٌة

2602-5396 1112-3818

La Revue des Sciences
Commerciales

2002

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/155

2 جامعة وهران

2600-6235 1112-3974

Traduction et Langues

10

2004

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/9

جامعة الشلف

2588-1930 1112-6132

مجلة إقتصادٌات شمال افرٌقٌا

11

2004

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/4

2 جامعة سطٌف

2588-1906 1112-4776

مجلة اآلداب والعلوم اإلجتماعٌة

12

2006

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/211

المدرسة العلٌا للتجارة

2007

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/142

جامعة معسكر

2600-6162 1112-7872

مجلة المواقف

14

2008

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/232

المركز الجامعً تمنراست

6618-2622 9336-1112

أفاق علمٌة

15

2008

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/117

جامعة ورقلة

2538-2588 9263-1112

دراسات نفسٌة وتربوٌة

16
17

Revue des Reformes
2600-6502 1112-7201 Economique et Intégration dans
l’Economie Mondiale

13

2008

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/324

جامعة المسٌلة

5142-2622 8984-1112

مجلة العلوم اإلقتصادٌة والتسٌٌر والعلوم
التجارٌة

2009

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/281

جامعة سٌدي بلعباس

9742-2571 X945-1112

ًالحوار المتوسط

18

2009

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/20

جامعة الجلفة

2363-2253 9751-1112

دراسات وأبحاث

19

2010

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/119

جامعة ورقلة

6249-2622 1121-2172

مجلة الباحث فً العلوم اإلنسانٌة
واإلجتماعٌة

20

2010

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/110

جامعة الوادي

6643-2622 6262-2622

مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة

21

2011

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/221

2 جامعة الجزائر

X144-2172 1431-2172

أفكار وأفاق

22

2011

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/144

جامعة معسكر

6189-2622 1822-2172

الناصرٌة

23

2012

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/21

2 جامعة وهران

X199-2588 2592-2253

دراسات إنسانٌة واجتماعٌة

24

2012

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/238

المركز الجامعً تمنراست

6634-2622 1586-2335

مجلة إشكاالت فً اللغة واألدب

25

2012

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/25

المدرسة العلٌا لألساتذة بوزرٌعة

2223-2588 1144-2335

SOCLES

26

2014

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/290

المدرسة الوطنٌة العلٌا للصحافة
وعلوم اإلعالم

X691-2622 2383-2353

2014

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/39

2 جامعة قسنطٌنة

2124-2588 5142-2392

La revue de la Communication
et du Journalisme
Revue des Sciences Humaines
& Sociales

2014

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/329

جامعة مستغانم

2602-5191 2392-5124

Revue Finance & Marchés

29

2015

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/136

جامعة الشلف

6111-2622 X286-2437

جسور المعرفة

30

2015

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/196

جامعة بشار

6391-2622 2932-2437

مجلة البشائر اإلقتصادٌة

31

27
28

ِّ  الذي يعدل،2019  أوت26  المؤرخ في1478  لمقرار رقم2 ممحق رقم
2018  جوان21 المؤرخ في
586 تم ُم ممحق القرار رقم
ّ
ُ
ّ وي
."الصنف "ج
ّ اّلذي
ّ يحدد قائمة المجالّت العممية الوطنية من
) "( المجالت التي تم تصنيفيا في الصنف "ب

تاريخ
اإلنشاء

الموقع اإللكتروني

مؤسسة النشر

1984

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/22

ًمركز البحث فً االقتصاد التطبٌق
من أجل التنمٌة

2002

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/7

جامعة ورقلة

2437-0843 1112-3613

مجلة الباحث

2

2011

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276

جامعة مستغانم

2622-6839 2982-2172

مجلة اإلستراتٌجٌة والتنمٌة

3

2011

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/126

جامعة الوادي

2789-2437 2288-2253

مجلة رؤى اقتصادٌة

4

2013

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/85

جامعة سكٌكدة

X235-2588 1748-2335

مجلة الباحث اإلقتصادي

5

518

2019-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

د.م.د. ر-إ

د.م.د.ر

عنوان المجلة

2437-0568 1012-0009 Les cahiers du CREAD

الرقم
1

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

تاريخ
اإلنشاء

ِّ  الذي يعدل،2019  أوت26  المؤرخ في1478  ممحق لمقرار رقم3 ممحق رقم
2018  جوان21 المؤرخ في
586 تم ُم ممحق القرار رقم
ّ
ُ
ّ وي
."الصنف "ج
من
يحدد قائمة المجالّت العممية الوطنية
ّ اّلذي
ّ
الموقع اإللكتروني

مؤسسة النشر

د.م.د. ر-إ

د.م.د.ر

1964

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/32

1 جامعة الجزائر

0035-0699

0035-0699

1990
1990
1994

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/258
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/23
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/97

3 جامعة الجزائر
1 جامعة قسنطٌنة
1 جامعة باتنة

2600-6731
2588-2007
2588-2430

1112-2382
1111-505X
1111-5149

1995

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3

جامعة مستغانم

2543-3776

1112-4032

1998
2000
2001

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/92
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/41
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/63

2588-2406
2588-2120
2477-9768

1112-4350
1112-3176
1112-3443

2003

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/240

2600-6642

1112-234X

2004
2004
2004
2005
2005
2006

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/183
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/124
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/559
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/287
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/174
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/2

1 جامعة باتنة
جامعة بسكرة
1 جامعة سطٌف
المدرسة الوطنٌة العلٌا لإلحصاء
ًواالقتصاد التطبٌق
2 جامعة سطٌف
جامعة بسكرة
جامعة تلمسان
2 جامعة البلٌدة
جامعة تلمسان
جامعة غرداٌة

2600-6359
2600-6065
2676-2102
2352-9830
2600-6294
2588-1892

1112-5004
1112-8615
2353-0197
1112-6426
1112-5969
1112-7163

2007

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/101

جامعة بسكرة

2602-6635

1112-7902

2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/552
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/60
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/120
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/296
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/130
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/237
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/397
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/352
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/593
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/316
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/275
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/320

جامعة الشلف
2 جامعة قسنطٌنة
جامعة ورقلة
جامعة خمٌس ملٌانة
جامعة الوادي
المجلس األعلى للغة العربٌة
جامعة تٌزي وزو
جامعة تٌزي وزو
جامعة األغواط
جامعة المسٌلة
2 جامعة البلٌدة
جامعة الجلفة

2437-0320
2588-2201
2602-5930
2600-6979
2602-716X
2600-6944
2602-6449
2602-5353
2676-2080
2602-5094
2600-6820
2602-5124

1112-8712
2170-0958
1112-9808
2170-1776
1112-914X
2170-0052
2170-113X
2170-0583
2676-2013
2170-0818
2253-0827
2170-0575

2010

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72

جامعة بجاٌة

2588-2287

2170-0087

2011
2011
2011
2012
2012

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/291
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/394
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/178
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/333
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/248

1 جامعة باتنة
جامعة المسٌلة
1 جامعة وهران
جامعة مستغانم
3 جامعة الجزائر

2600-6928
2602-6961
2600-6324
2602-5221
2600-6685

2170-1903
2253-010X
2170-1636
2253-0908
2335-1438

2012

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/263

3 جامعة الجزائر

2600-6774

2392-5388

2012
2013

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/147
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/158

جامعة معسكر
1 جامعة وهران

2602-5604
2600-6243

2253-0142
2335-1888

2013

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/259

3 جامعة الجزائر

2602-6058

2352-9911

2013
2014
2014
2014
2014
2014

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/133
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/100
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/253
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/525
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/86
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/137

جامعة أدرار
جامعة ورقلة
2 جامعة البلٌدة
جامعة مستغانم
1 جامعة باتنة
جامعة سعٌدة

2600-609X
2588-2457
2602-6333
2676-2285
2588-2368
2600-612X

2335-1462
2392-5302
2437-0819
2437-0614
2352-975X
2392-4985

2014

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/58

ًجامعة أم البواق

2572-0147

2352-9962

2014
2014
2014
2015
2015
2015

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/93
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/268
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/226
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/141
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/510
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/474

ًجامعة أم البواق
جامعة خمٌس ملٌانة
2 جامعة الجزائر
جامعة الشلف
جامعة الشلف
1 جامعة باتنة

2588-2414
2602-6759
2437-1076
2600-6154
2676-1602
2676-1645

1112-9255
2352-9938
2437-0274
2478-0022
2437-0916
2543-375X
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2019-الثالثي الثالث-النشرة الرسمية

عنوان المجلة
Revue Algérienne des Sciences
Juridiques, Politiques
et Economiques
مجلة معهد العلوم اإلقتصادٌة
Revue des Sciences Humaines
مجلة العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة
مجلة العلوم والتكنولوجٌة للنشاطات البدنٌة
والرٌاضٌة
اإلحٌاء
مجلة العلوم اإلنسانٌة
مجلة العلوم اإلقتصادٌة وعلوم التسٌٌر
Revue d'Economie et de
Statistique Appliquée
تنمٌة الموارد البشرٌة
ًمجلة اإلجتهاد القضائ
مجلة أنثروبولوجٌة األدٌان
الصوتٌات
Les Cahiers du Mecas
مجلة الواحات للبحوث والدراسات
Recherches Economiques
Managériales
األكادٌمٌة للدراسات اإلجتماعٌة واإلنسانٌة
Dirassat
دفاتر السٌاسة والقانون
مجلة اإلقتصاد الجدٌد
مجلة علوم اللغة العربٌة وآدابها
معالم
Iles d Imesli
الممارسات اللّغوٌّة
دراسات العدد االقتصادي
ًمجلة االبداع الرٌاض
مجلة اإلقتصاد والتنمٌة البشرٌة
مجلة أنسنة للبحوث والدراسات
Revue Académique de la
Recherche Juridique
المجلة الجزائرٌة لألمن والتنمٌة
مجلة العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة
مجلة عصور الجدٌدة
الموروث
L'entreprise
Revue Etudes en Economie et
Commerce et Finance
Revue Organisation et Travail
أفاق سٌنمائٌة
المجلة الجزائرٌة للعلوم اإلجتماعٌة
واإلنسانٌة
مجلة القانون والمجتمع
المجلة الجزائرٌة للتنمٌة اإلقتصادٌة
المدونة
جمالٌات
مجلة الباحث للدراسات األكادٌمٌة
مجلة الدراسات الحقوقٌة
مجلة الدراسات المالٌة والمحاسبٌة
واإلدارٌة
ًمجلة العلوم اإلنسانٌة لجامعة أم البواق
مجلة صوت القانون
Aleph
الدراسات القانونٌة المقارنة
الرٌادة إلقتصادٌات األعمال
ًالمجلة الجزائرٌة لألمن اإلنسان

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

52
53
54
55
56
57
58

لغة كالم
مجامٌع المعرفة
مجلة إدارة األعمال والدراسات االقتصادٌة
مجلة العلوم النفسٌة والتربوٌة
مجلة االستاذ الباحث للدراسات القانونٌة
والسٌاسٌة
مجلة الجامع فً الدراسات النفسٌة والعلوم
التربوٌة
مجلة قانون العمل والتشغٌل

2437-0746
2437-1106
2437-0525
2437-1173

2600-6308
2602-5329
2602-5078
2588-2473

المركز الجامعً غلٌزان
المركز الجامعً تندوف
جامعة الجلفة
جامعة الوادي

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/176
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/347
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/313
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/105

2015
2015
2015
2015

2507-7295

2661-7684

جامعة المسٌلة

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/457

2016

2507-7414

2602-6368

جامعة المسٌلة

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/309

2016

2437-1157

2661-7382

جامعة مستغانم

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/529

2016

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1479مؤرخ في  12سبتمبر  ،2019يتضمن تحويل مقر الندوة الجيوية
لمجامعات لمنطقة الشرق

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى القانكف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999كالمتضمفالقانكف التكجييي لمتعميـ العالي ،المعدؿ كالمتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة 1كسيرىا ،المعدؿ كالمتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة ،المعدؿ.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  208-01المؤرخ في  2جمادى األكلى عاـ  1422المكافق  23يكليك سنة 2001الذي يحدد صالحيات الييئات الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات كتشكيميا كسيرىا.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1435المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى القرار رقـ  1105المؤرخ في  4ديسمبر سنة  ،2017كالمتضمف تجديد عيدة رئيس الندكة الجيكيةلمجامعات لمنطقة الشرؽ.

يـقـــــرر

المادة األولى :يحكؿ مقر الندكة الجيكية لمجامعات لمنطقة الشرؽ مف جامعة قسنطينة 2إلى جامعة قسنطينة.1

المادة  :2يترأس الندكة الجيكية لمجامعات لمنطقة الشرؽ مدير جامعة قسنطينة.1

المادة  :3تستمر جامعة قسنطينة 2بالتكفل بمصاريف سير الندكة الجيكية لمجامعات لمنطقة الشرؽ إلى غاية 31
ديسمبر سنة .2019

المادة  :4يمغى القرار رقـ  1105المؤرخ في  4ديسمبر سنة  ،2017كالمذككر أعاله.

المادة  :5يكمف مدير الميزانية كالكسائل كمراقبة التسيير كمديري جامعة قسنطينة 2كجامعة قسنطينة ،1كل فيما
يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  12سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-
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قــرار رقم  41مؤرخ في  12سبتمبر  ،2019يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى مديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانيػة عاـ  1427المكافػق  15يكليػك سنة  ،2006المتضمفالقانػػكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية.

 بمقتضى المرسكـ رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتكى الخدمػػات االجتماعي ػػة ككيفيةتمكي ػمػيا.

 بمقتضى المرسكـ رقـ  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عاـ  1402المكافق  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمقبتسييػر الخدمات االجتماعية.

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق لػ  31مارس سنة ،2019يتضمف تعييف أعضاء الحككمة ،المعدؿ.
 بمقتضى المرسكـ التنفيػذي رقـ  15-10المػؤرخ في  12جانفي سنة  ،2010المتضمف إنشاء الديكاف الكطني لمخدماتالجامعية كتنظيمو كعممو ،المعدؿ كالمتمـ بالمرسكـ التنفيذي رقـ  312-03المؤرخ في  14سبتمبر سنة .2003

 بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 بمقتضى القرار الكزاري المشترؾ المؤرخ في  17فيفري سنة  ،2016يعدؿ كيتمـ القرار الكزاري المشترؾ المؤرخفي  22ديسمبر سنة  ،2004المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية كتحديد مقرىا كقائمة اإلقامات
الجامعية التابعة ليا كمشتمالتيا.
ػر لممحضر المؤرخ في  16جكيمية سنة  ،2019المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى
 نظػ ػ ػ امديرية الخدمات الجامعية عنابة كسط.

ُيـقـــرر

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية عنابة كسط.
المـادة  :2تتككف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:
األعضاء الدائمون:
 -01بشاغة كماؿ،
 -04سريعي زىية،
 -07كبير رضا،
األعضاء اإلضافيون :
 -01برجـ عابد،

 -02دريسي خميسي،
 -05رفعي زىرة،
 -08ىركاؿ رضا،

 -03بكتفنكشات حساف،
 -06بف شعباف عبد الكريـ،
 -09بكربيع دمحم،

 -02دمحم عكامري،

 -03سبيحي كماؿ

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنكات ابتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.
المـادة  :4يكمف السيػد مديػر مديرية الخدمات الجامعية عنابة كسط  ،بتنفيذ ىذا القرار ،الذي سينشر في النشر
الرسمية لك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  12سبتمبر 2019
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

صديقي أدمحم دمحم صالح الدين
النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-
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قــرار رقم  28مؤرخ في  12سبتمبر  2019يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات
اإلجتماعية لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عاـ  1427المكافق  15يكليك سنة  ،2006كالمتضمفالقانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية.

 كبمقتضى المرسكـ رقـ  179-82المؤرخ في  21رجب عاـ  1402المكافق  15م ػػايك سنة  ،1982الذي يح ػػددمحتكى الخدمات اإلجتماعية ككيفية تمكيميا ،المتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ رقـ  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عاـ  1402المكافق  11سبتمبر سنة ،1982كالمتعمق بتسيير الخدمات االجتماعية.

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة ،المعدؿ.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  280-92المؤرخ في  05محرـ عاـ  1413المكافق  06يكليك سنة ،1992كالمتضمف إنشاء مركز البحث العممي كالتقني لإللحاـ كالمراقبة ،المعدؿ كالمتمـ.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى المحضر المؤرخ في  23ماي  2019كالمتضمف فرز األصكات الخاصة بانتخاب أعضاء لجنةالخدمات اإلجتماعية لمركز البحث في التكنكلكجيات الصناعية.

ُيـقـــرر
المادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لمركز البحث في التكنكلكجيات الصناعية ،كما يمي:
األعضاء الدائمون:

 قرطكفة رشيد،

 بككزكحة فايزة،

 جامة مصطفى،
 قرماش فاتح،
 حسايف دمحم،

 أقمميف حياة.

األعضاء اإلضافيون:

 أمقراف رشيد،

 حامي سامحة،
 زلكؼ أمينة.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تسري عيدة أعضاء المجنة لثالث ( )3سنكات ابتداء مف التاريخ الذي ال يككف سابقا عف إمضاء ىذا
القرار.

المادة  :3يكمف مدير مركز البحث في التكنكلكجيات الصناعية بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية
لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  12سبتمبر 2019
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي

المدير العام لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
األستاذ :حفيظ أوراق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قــرار رقم  1480مؤرخ في  15سبتمبر ّ ،2019
لكمية العموم اإلسالمية بجامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ رقـ  209-84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة  1984كالمتعّمقالمتمـ.
بتنظيـ جامعة الجزائر 1كسيرىا،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العمكـ اإلسالمية بجامعة بف يكسف بف خدة-المؤرخ في  10جكاف .2019
الجزائر1
ّ

ُيـقـــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمكـ اإلسالمية بجامعة بف يكسف بف خدة-

الجزائر.1

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمكـ اإلسالمية بجامعة بف يكسف بف خدة-
المادة ّ :2
الجزائر ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة بف يكسف بف خدة -الجزائر ،1كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  15سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
ممحـــق بالقــرار رقم  1480المؤرخ في  15سبتمبر  2019الذي ّ
لكمية العموم اإلسالمية بجامعة بن يوسف بن خدة-الجزائر1

الرقم االسم والمقـب
1

سميماف كلد خساؿ

3

يكسف عدار

2
4
5
6
7
8
9

دمحم يعيش

عمراف بكدقزداـ

مراد بمعباس
محمكد مغراكي
منير سعدي

عباسي نكر الديف

لكحل سعيدة

 10بشير باي دمحم
 11يحي سعيدي

 12عبد الغني عكاؾ
 13ركاف عز الديف

الصفـة

مصف األستاذية عف قسـ الشريعة كالقانكف
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذكي
ّ
عميد الكمية

التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
نائب العميد مكّمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ الشريعة كالقانكف
رئيس قسـ العقائد كاألدياف

رئيس قسـ المغة كالحضارة العربية اإلسالمية
رئيس المجنة العممية لقسـ الشريعة كالقانكف
رئيسة المجنة العممية لقسـ العقائد كاألدياف

رئيس المجنة العممية لقسـ المغة كالحضارة العربية اإلسالمية

مصف األستاذية عف قسـ الشريعة كالقانكف
ممثّل األساتذة ذكي
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العقائد كاألدياف
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العقائد كاألدياف
ّ

 15سيد أحمد بف نعماني

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغة كالحضارة العربية اإلسالمية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغة كالحضارة العربية اإلسالمية
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف

 18عمار جيدؿ

مدير مخبر بحث

 19أحمد معبكط

مدير مخبر بحث

 14لخضر حداد

 16عز الديف بمممياني
 17فتحي بكدفمة

 20عمي فيشكش

ممثّل عف األساتذة المساعديف

مسؤكؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قــرار رقم  1481مؤرخ في  15سبتمبر ّ ،2019
لقسم العقائد واألديان بكمية العموم اإلسالمية بجامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ رقـ  209-84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة  1984كالمتعّمقالمتمـ.
بتنظيـ جامعة الجزائر  1كسيرىا،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العقائد كاألدياف بكمية العمكـ اإلسالمية بجامعةالمؤرخ في  10جكاف .2019
بف يكسف بف خدة -الجزائر ّ 1
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ُيـقـــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العقائد كاألدياف بكمية العمكـ اإلسالمية بجامعة بف يكسف
بف خدة -الجزائر.1

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العقائد كاألدياف بكمية العمكـ اإلسالمية بجامعة بف
المادة ّ :2
يكسف بف خدة -الجزائر ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة بف يكسف بف خدة -الجزائر ،1كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  15سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقـ ارر رقـم  1481مؤرخ في  15سبتمبر  2019الذي ّ
لقسم العقائد واألديان بكمية العموم اإلسالمية بجامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر1
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

االسـ كالمقػب

لكحل سعيدة

محمكد مغراكي

الصفػة

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ

دحمكف عبد الرزاؽ

أستاذ

فاطمة الزىراء سكاؽ

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

سباغ عبد الكريـ

أستاذ مساعد قسـ "ب"

دمحم تمزغيف

لخضر دليكـ

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
قــرار رقم  1482مؤرخ في  15سبتمبر ّ ،2019
المغة والحضارة العربية اإلسالمية بكمية العموم اإلسالمي ,بجامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 كبمقتضى المرسكـ رقـ  209-84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة  1984كالمتعمّقالمتمـ.
بتنظيـ جامعة الجزائر 1كسيرىا،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا ،ال ّ
 2003الذي ّ
معدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة كالحضارة العربية اإلسالمية بكمية العمكـالمؤرخ في  10جكاف .2019
اإلسالمية بجامعة بف يكسف بف خدة -الجزائرّ 1

ُيـقـــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة كالحضارة العربية اإلسالمية بكمية العمكـ اإلسالمية
بجامعة بف يكسف بف خدة -الجزائر.1

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة كالحضارة العربية اإلسالمية بكمية العمكـ
المادة ّ :2
اإلسالمية بجامعة بف يكسف بف خدة -الجزائر ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة بف يكسف بف خدة -الجزائر ،1كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  15سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقـرار رقـم  1482المؤرخ في  15سبتمبر  2019الذي ّ
لقسم المغة والحضارة العربية اإلسالمية بكمية العموم اإلسالمية بجامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر1

الرقم

االسم والمقـب

2

منير سعدي

1
3
4
5
6
7

الصفـة

دمحم بشير باي

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

زينب عقباف

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

رئيس القسـ

ياقكت بشير

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

خالد بكصافي

أستاذ مساعد قسـ "ب"

مراد شاعة

دمحم قاضي

أستاذ مساعد قسـ "أ"

أستاذ مساعد قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قــرار رقم  1483مؤرخ في  15سبتمبر ّ ،2019
لقسم الشريعة والقانون بكمية العموم اإلسالمية بجامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ رقـ  209-84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة  1984كالمتعّمقالمتمـ.
بتنظيـ جامعة الجزائر  1كسيرىا،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

526

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الشريعة كالقانكف بكمية العمكـ اإلسالمية بجامعةالمؤرخ في  10جكاف .2019
بف يكسف بف خدة -الجزائر ّ 1

ُيـقـــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الشريعة كالقانكف بكمية العمكـ اإلسالمية بجامعة بف
يكسف بف خدة -الجزائر.1

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الشريعة كالقانكف بكمية العمكـ اإلسالمية بجامعة بف
المادة ّ :2
يكسف بف خدة -الجزائر ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة بف يكسف بف خدة -الجزائر ،1كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  15سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقـرار رقـم  1483المؤرخ في  15سبتمبر  2019الذي ّ
لقسم الشريعة والقانون بكمية العموم اإلسالمية بجامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر1
الرقم

االسم والمقـب

2

بمعباس مراد

1
3
4
5
6
7
8

الصفـة

عباسي نكر الديف

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

دمحم حمكش

أستاذ

عمكاش مسعكدة

رئيس القسـ
أستاذة

عبد الرحمف سنكسي

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أحمد رباج

أستاذ محاضر قسـ "ب"

عبد القادر رحاؿ

سيد عمي غبريد

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1484مؤرخ في  15سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة.،
ك
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسكـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة اإلخكة منتكري-المؤرخ في  27نكفمبر .2018
قسنطينةّ 1

ُيـقـــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة اإلخكة منتكري-

قسنطينة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة اإلخكة منتكري-
قسنطينة ،1كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  15سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

ممحق بالقرار رقم  1484المؤرخ في  15سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
الرقم االسم والمقـب

لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1
الصفـة

1

حميدشي دمحم عبد الحفيع

رئيس المجمس العممي لمكمية

3

ركابح عبد القادر

نائب العميد المكمف بما بعد التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية

مداسي ابراىيـ

رئيس قسـ بيكلكجيا الحيكاف

فرحاتي العيد

رئيس قسـ الميكركبيكلكجيا

2
4
5
6
7
8
9
10

دىيمات العيد

مرايحية جماؿ
نسيب يكسف
باقة مبارؾ

قاسـ شاكش نكر الديف

بدكر ليمى

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

عميد الكمية

نائب العميد المكّمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ الكيمياء الحيكية كالبيكلكجيا الخمكية كالجزيئية

رئيس قسـ البيكلكجيا كعمـ البيئة النباتية

رئيس قسـ البيكلكجيا التطبيقية

رئيسة المجنة العممية لقسـ البيكلكجيا كعمـ البيئة النباتية
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11

ركابح ليمى

رئيسة المجنة العممية لقسـ الكيمياء الحيكية كالبيكلكجيا الخمكية كالجزيئية

12

بكدماغ عالء الديف

رئيس المجنة العممية لقسـ الميكركبيكلكجيا

13

لعالكي قريشي

14

مييكبي الياـ

15

بكبكري كريمة

16

بميل ايناس

17

حممي سياـ

18

تكاتي العيد

19

عالطك جماؿ

20

نكادري الطاىر

رئيس المجنة العممية لقسـ بيكلكجيا الحيكاف

ممثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الميكركبيكلكجيا
ّ
ممثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الميكركبيكلكجيا
ّ

ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ البيكلكجيا التطبيقية
ّ
ممثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ البيكلكجيا التطبيقية
ّ

ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ البيكلكجيا كعمـ البيئة النباتية
ّ
ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ البيكلكجيا كعمـ البيئة النباتية
ّ

ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء الحيكية كالبيكلكجيا الخمكية كالجزيئية
ّ
ممثل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ بيكلكجيا الحيكاف
ّ

21

رزقكف دمحم العربي

22

طبيبل صكرية

23

كمك كماؿ

24

مجركبي دمحم العربي

25

نسيب يكسف

ممثّل عف األستاذة المساعديف

26

خميفي الداكدي

مدير مخبر بحث

27

بف كنانة نعيمة

مديرة مخبر بحث

28

بمعريبي مصطفى

مدير مخبر بحث

29

قاسـ شاكش نكر الديف

مدير مخبر بحث

ممثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ بيكلكجيا الحيكاف
ّ
ممثّل عف األستاذة المساعديف
مدير مخبر بحث

مديرة مخبر بحث

30

أمداح سعاد

31

ساطة دليمة

مديرة مخبر بحث

32

بف السقني عبد الرحمف

مدير مخبر بحث

33

لكحل سميمة

مسؤكلة مكتبة الكمية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوح
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1485
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة سطيف1
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق 31مارس سنة 2019المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  140-89المؤّرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق أكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ ك ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة سطيف ،1طبقا لمجدكؿ أدناه.
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف ّ
الميدان

عمكـ الطبيعة كالحياة
عمكـ كتكنكلكجيا

التخصصات

الشعبة

التنكع البيئي كفيزيكلكجيا النبات

عمكـ بيكلكجية

ىندسة ميكانيكية

بصريات كميكانيؾ الدقة

طبيعة

طاقكية

قياس بصري

أ
أ

ـ

يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة سطيفّ ،1
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوح
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1486
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة سكيكدة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق 31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422المكافق  18سبتمبر سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 272-01ّ
المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة سكيكدة،
2001
ّ
المعدؿ ك ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة سكيكدة ،طبقا لمجدكؿ أدناه.
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف ّ
الميدان

حقكؽ كعمكـ سياسية
عمكـ كتكنكلكجيا

حقكؽ

التخصصات

الشعبة

صناعات ببترككيمياكية

قانكف النشاطات البحرية كالمينائية

طبيعة

تكرير كببترككيمياء

ـ
ـ

يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة سكيكدةّ ،
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوح
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1487
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة تبسة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ

المتضمف
محرـ عاـ  1430المكافق  4يناير سنة 2009
مؤرخ في ّ 7
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ ّ 08-09ّ
إنشاء جامعة تبسة.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية ،2019

ُيـقـــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة تبسة ،طبقا لمجدكؿ أدناه.
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف ّ
الميدان

حقكؽ كعمكـ سياسية

عمكـ انسانية كاجتماعية

حقكؽ

الشعبة

عمكـ اجتماعية  -فمسفة

التخصصات

الجريمة كاألمف العمكمي

طبيعة

فمسفة غربية حديثة ك معاصرة

أ
أ

يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة تبسةّ ،
كل فيما ّ
سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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يتضمن تأىيل الماستر المفتوح
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1488
ّ
ّ
لسنة الجامعية  2020-2019بجامعة تيارت
بعنوان ا ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422المكافق  18سبتمبر سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 271-01ّ
المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة تيارت،
2001
ّ
المعدؿ ك ّ
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة تيارت ،طبقا لمجدكؿ أدناه.
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف ّ
الميدان

عمكـ إنسانية كاجتماعية

الشعبة

عمكـ إنسانية – عمـ المكتبات

التخصصات

تكنكلكجبا كىندسة المعمكمات

طبيعة
أ

يخصو بتطبيق ىذا القرار
كل فيما
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة تيارتّ ،
ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوح
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1489
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة تيزي وزو
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق  1غشت 1989
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 139-89ّ
المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة تيزي كزك،
ّ
المعدؿ ك ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر
السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة تيزي كزك ،طبقا لمجدكؿ أدناه.
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف ّ
الميدان

الشعبة

التخصصات

طبيعة

عمكـ الطبيعة كالحياة

عمكـ بيكلكجية

بيكلكجيا العشائر كالكائنات

أ

يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة تيزي كزكّ ،
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
0حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوح
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1490
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
ضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ
كالمت ّ
المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984المتعمق
 -كبمقتضى المرسكـ رقـ ّ 210-84

المتمـ.
بتنظيـ جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا كسيرىا،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر

لسنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف ا ّ
كالتكنكلكجيا  ،طبقا لمجدكؿ أدناه.
الميدان

عمكـ المادة

عمكـ كتكنكلكجيا
رياضيات كاعالـ آلي

كيمياء

الشعبة

التخصصات

صناعات الكرقية كاعادة التدكير

ـ

تسيير كىندسة الصيانة الصناعية

ـ

ىندسة ميكانيكية

ىندسة التصنيع الميكانيكي

إعالـ آلي

رياضيات كمعمكماتية الق اررات

كيركميكانيؾ

طبيعة
ـ
ـ

كل فيما
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجياّ ،
يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي
ّ
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوح
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1491
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة  1984المتعمق
 كبمقتضى المرسكـ رقـ 212-84ّ

المتمـ.
بتنظيـ جامعة كىراف لمعمكـ كالتكنكلكجيا كسيرىا،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ُيـقـــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة كىراف لمعمكـ كالتكنكلكجيا،
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف ّ
طبقا لمجدكؿ أدناه.
الميدان

الشعبة

طبيعة

التخصصات

عمكـ كتكنكلكجيا

أشغاؿ عمكمية

أشغاؿ عمكمية

ـ

رياضياف كاعالـ آلي

إعالـ آلي

إعالـ آلي كعمكـ المعطيات

ـ

يخصو
كل فيما
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة كىراف لمعمكـ كالتكنكلكجياّ ،
ّ
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوح
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1492
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بالمركز الجامعي لمبيض
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
مؤرخ في  30رمضاف عاـ  1431المكافق  9سبتمبر سنة 2010
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  204-10ال ّالمتضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض.
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر
السنة الجػامعيػة  2020-2019بالمركز الجامعي لمبيض ،طبقا
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف ّ
لمجدكؿ أدناه.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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الميدان
عمكـ كتكنكلكجيا
عمكـ إنسانية كاجتماعية

الشعبة

التخصصات

طبيعة

ري

المكارد المائية

أ

اتصاالت سمكية كال سمكية

شبكات االتصاالت السمكية كال سمكية

أ

عمكـ اجتماعية –عمـ االجتماع

عمـ اجتماع االنحراؼ كالجريمة

أ

يخصو بتطبيق ىذا
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المركز الجامعي لمبيضّ ،
كل فيما ّ
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوح
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1493
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بالمركز الجامعي لغميزان
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019

المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
المتضمف
مؤرخ في  06رجب عاـ  1429المكافق  9يكليك سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ ّ 206-08ّ
إنشاء مركز جامعي بغميزاف.
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بالمركز الجامعي لغميزاف ،طبقا
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف ّ
لمجدكؿ أدناه.
التخصصات

طبيعة

الميدان
عمكـ انسانية كاجتماعية

عمكـ إنسانية  -تاريخ

تاريخ المغرب العربي المعاصر

أ

آداب كلغات أجنبية

لغة انجميزية

لغة كاتصاؿ

أ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الشعبة

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

536

يخصو بتطبيق ىذا
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المركز الجامعي لغميزافّ ،
كل فيما ّ
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوح
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1494
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بالمركز الجامعي لتمنراست
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
مؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة 2005
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  301-05ال ّالمتضمف إنشاء مركز جامعي بتمنراست.
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بالمركز الجامعي لتمنراست ،طبقا
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف ّ
لمجدكؿ أدناه.
الميدان
عمكـ كتكنكلكجيا

طبيعة

الشعبة

التخصصات

طاقات متجددة

طاقات متجددة في اإللكتركتكنيؾ

أ

ىندسة مدنية

ىياكل

أ

يخصو بتطبيق
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المركز الجامعي لتمنراست ّ
كل فيما ّ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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يتضمن تأىيل الماستر المفتوح
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1495
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بالمركز الجامعي لتيبازة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
مؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  265-08ال ّالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
مؤرخ في  22رمضاف عاـ  1432المكافق  22غشت سنة 2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  302-11ال ّالمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة.
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بالمركز الجامعي لتيبازة ،طبقا
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف ّ
لمجدكؿ أدناه.
الميدان

عمكـ كتكنكلكجيا

الشعبة

ىندسة مدنية

ىندسة الطرائق

إلكتركنيؾ

ىياكل

طبيعة

التخصصات

ىندسة الطرائق الصيدالنية

أداتية

أ
أ
أ

يخصو بتطبيق ىذا
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المركز الجامعي لتيبازةّ ،
كل فيما ّ
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوح
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1496
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بالمركز الجامعي لتندوف
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
مؤرخ في  22رمضاف عاـ  1432المكافق  22غشت سنة 2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  303-11ال ّالمتمـ.
المتضمف إنشاء مركز جامعي بتندكؼّ ،
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بالمركز الجامعي لتندكؼ ،طبقا
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف ّ
لمجدكؿ أدناه.
الميدان

لغة كأدب عربي

الشعبة

دراسات أدبية

التخصصات

أدب جزائري

طبيعة
أ

يخصو بتطبيق ىذا
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المركز الجامعي لتندكؼّ ،
كل فيما ّ
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوح
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1497
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة الجزائر1
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111 -19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة  1984المتعمق
 كبمقتضى المرسكـ رقـ 209-84ّ
المعدؿ.
بتنظيـ كتسيير جامعة الجزائر،
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة الجزائر ،1طبقا لمجدكؿ أدناه.
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف ّ
الميدان

رياضيات كاعالـ آلي

الشعبة

عمكـ المادة

رياضيات تطبيقية
كيمياء

التخصصات

بحكث عممياتي
كيمياء تحميمية

طبيعة

أ
أ

يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الجزائرّ ،1
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوح
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1498
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة باتنة1
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
لمؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ  05-99ا ّّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ،
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
ّ
المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق  1غشت سنة 1989
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 136-89ّ
المتمـ.
المتضمف ّإنشاء جامعة باتنة
ك
ّ
المعدؿ ك ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة باتنة ،1طبقا لمجدكؿ أدناه.
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف ّ
الميدان
فنكف

التخصصات

الشعبة
فنكف درامية

اإلخراج المسرحي

طبيعة
أ

يخصو بتطبيق ىذا القرار
كل فيما
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة باتنةّ ،1
ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوح
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1499
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة باتنة2
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436المكافق  11يكليك سنة 2015
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 180-15ّ
المتضمف ّإنشاء جامعة باتنة.2
ّ
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة باتنة ،2طبقا لمجدكؿ أدناه.
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف ّ
الميدان

آداب كلغات أجنبية

رياضيات كاعالـ آلي
عمكـ كتكنكلكجيا

الشعبة

لغة انجميزية

رياضيات تطبيقية
ىندسة ميكانيكية

التخصصات

تعميمية المغات األجنبية

إحصاء كعمـ المعطيات
ىندسة السيارات

طبيعة
أ

ـ
ـ

يخصو بتطبيق ىذا القرار
كل فيما
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة باتنةّ ،2
ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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يتضمن تأىيل الماستر المفتوح
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1500
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة بجاية
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
األكؿ عاـ  1419المكافق  7يكليك سنة 1998
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 218-98ّ
المؤرخ في  13ربيع ّ
المتمـ.
المتضمف ّإنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ ك ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة بجاية ،طبقا لمجدكؿ أدناه.
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف ّ
الميدان

الشعبة

التخصصات

طبيعة

عمكـ إنسانية كاجتماعية

عمكـ إنسانية  -تاريخ

تاريخ المقاكمة كالحركة الكطنية الجزائرية

أ

يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة بجايةّ ،
كل فيما ّ
سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوح
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1501
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة بومرداس
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ111 -19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق 31مارس سنة 2019المعدؿ.
المعدؿ،
لمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
كا
ّ
ّ
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المتضمف
المؤرخ في  7صفر عاـ  1419المكافق  2يكنيكسنة 1998
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ ّ 189-98ّ
المتمـ.
إنشاء جامعة بكمرداس،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر
السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة بكمرداس ،طبقا لمجدكؿ أدناه.
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف ّ
الميدان

الشعبة

التخصصات

طبيعة

عمكـ كتكنكلكجيا

ىندسة ميكانيكية

منشآت معدنية كالتخزيف

ـ

يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة بكمرداسّ ،
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضمن تأىيل الماستر المفتوح
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1502
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة قسنطينة1
بعنوان ّ
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ ّ 213–84المعدؿ كالمت ّمـ.
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
المتضمف مكاءمة التككينات في الماستر المؤىمة بعنكاف
 كبمقتضى القرار رقـ  1319المؤرخ في  09أكت 2016ّ
جامعة قسنطينة 1في ميداف "عمكـ الطبيعة كالحياة".

 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة قسنطينة ،1طبقا لمجدكؿ
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف ّ
أدناه.
الميدان

عمكـ الطبيعة كالحياة

الشعبة

عمكـ بيكلكجية

التخصصات
بيككيمياء

طبيعة
أ

المادة  :2يمغى التخصص "بيككيمياء التغذية" المذككر في ممحق القرار رقـ  1319المؤرخ في  09أكت 2016
ّ
كالمشار إليو أعاله.

يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة قسنطينةّ ،1
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضمن تأىيل الماستر المفتوح
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1503
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة قسنطينة2
بعنوان ّ
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة 2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 401-11ّ
المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة.2
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ُيـقـــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة قسنطينة ،2طبقا لمجدكؿ أدناه.
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف ّ
الميدان

عمكـ انسانية كاجتماعية

الشعبة

عمكـ اجتماعية  -األنثركبكلكجيا

التخصصات

أنثركبكلكجيا اجتماعية كثقافية

طبيعة
أ

يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة قسنطينةّ ،2
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضمن تأىيل الماستر المفتوح
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1504
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة قسنطينة3
بعنوان ّ
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة 2011
 بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 402-11ّ
المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة.3
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة قسنطينة ،3طبقا لمجدكؿ أدناه.
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف ّ
الميدان

فنكف

الشعبة

فنكف العرض

التخصصات

سينكغرافيا العرض المسرحي

طبيعة

أ

يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة قسنطينةّ ،3
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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يتضمن تأىيل الماستر المفتوح
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1505
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة الطارف
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المعدؿ كالمت ّمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
المؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 242-12ّ
المتضمف إنشاء جامعة الطارؼ.
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة الطارؼ ،طبقا لمجدكؿ أدناه.
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف ّ
الميدان

رياضيات كاعالـ آلي

الشعبة

رياضيات

التخصصات

تحميل دالي كحساب عشكائي

طبيعة
أ

يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الطارؼّ ،
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوح
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1506
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة قالمة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422المكافق  18سبتمبر سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 273-01ّ
المتمـ.
2001
المتضمف إنشاء جامعة قالمة ،المعّدؿ ك ّ
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر
السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة قالمة ،طبقا لمجدكؿ أدناه.
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف ّ
الميدان

الشعبة

التخصصات

طبيعة

عمكـ الطبيعة كالحياة

عمكـ بيكلكجيا

بيككيمياء تطبيقية

أ

يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة قالمةّ ،
كل فيما ّ
سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوح
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1507
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة جيجل
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
ّ
المؤرخ في  22جمادى األكلى عاـ  1424المكافق  22يكليك سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 258-03ّ

المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة جيجل،
2003
ّ
المعدؿ ك ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة جيجل ،طبقا لمجدكؿ أدناه.
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف ّ
الميدان

عمكـ الطبيعة كالحياة

الشعبة

التخصصات

بيئة ك محيط

طبيعة

عمـ البيئة األساسي كالتطبيقي

أ

يخصو بتطبيق ىذا القرار
كل فيما
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جيجلّ ،
ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوح
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1508
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة خنشمة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المعدؿ كالمت ّمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
مؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  246-12ال ّ

المتضمف إنشاء جامعة خنشمة.
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر
السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة خنشمة ،طبقا لمجدكؿ أدناه.
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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الميدان

عمكـ كتكنكلكجيا

الشعبة

ىندسة ميكانيكية

التخصصات

ىندسة ميكانيكية متخصصة

طبيعة
ـ

يخصو بتطبيق ىذا القرار
كل فيما
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة خنشمةّ ،
ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوح
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1509
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة المسيمة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422كالمكافق  18سبتمبر سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 274-01ّ

المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
 2001ك
ّ
المعدؿ ك ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة المسيمة ،طبقا لمجدكؿ أدناه.
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف ّ
الميدان

عمكـ كتكنكلكجيا
عمكـ الطبيعة كالحياة

التخصصات

الشعبة

طبيعة

كيركميكانيؾ

أنظمة الميكاتركنيؾ

ـ

عمكـ الغذاء

نكعية المكاد كاألمف الغذائي

ـ

بيئة كمحيط

بيئة حضرية

ـ

يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة المسيمةّ ،
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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يتضمن تأىيل الماستر المفتوح
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1510
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة ورقمة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادى األكلى عاـ  1422المكافق  23يكليك سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 210-01ّ
المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة كرقمة،
2001
ّ
المعدؿ ك ّ
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة كرقمة ،طبقا لمجدكؿ أدناه.
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف ّ
الميدان

الشعبة

التخصصات

طبيعة

عمكـ كتكنكلكجيا

إلكتركنيؾ

أجيزة كأنظمة

ـ

يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة كرقمةّ ،
كل فيما ّ
سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1511
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة الجزائر1
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة  1984المتعمق
 كبمقتضى المرسكـ رقـ 209-84ّ
المعدؿ.
بتنظيـ كتسيير جامعة الجزائر،
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
لمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
كا
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
عدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا ،الم ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة الجزائر ،1طبقا لمجدكؿ
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتكحة بعنكاف ّ
المذككر أدناه.
الميدان

الشعبة

التخصصات

طبيعة

رياضيات كاعالـ آلي

رياضيات تطبيقية

رياضيات تطبيقية

أ

يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الجزائرّ ،1
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1512
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة بجاية
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ

األكؿ عاـ  1419المكافق  7يكليك سنة 1998
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 218-98ّ
المؤرخ في  13ربيع ّ
المتمـ.
المتضمف ّإنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ ك ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
المتضمف تأىيل ليسانس الفركع ذات تسجيل كطني
 كبمقتضى القرار رقـ  1080المؤرخ في  09أكت  2016كّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة بجاية.
المفتكحة بعنكاف ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة بجاية ،طبقا لمجدكؿ أدناه.
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتكحة بعنكاف ّ
الميدان

رياضيات كاعالـ آلي

الشعبة

رياضيات تطبيقية

التخصصات

رياضيات تطبيقية

طبيعة
أ

المادة  :2تمغى جميع أحكاـ القرار رقـ  1080المؤرخ في  09أكت  2016كالمذككر أعاله.
ّ
يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة بجايةّ ،
كل فيما ّ
سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي

حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1513
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة باتنة2
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي ،ال ّ
معدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436المكافق  11يكليك سنة 2015
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 180-15ّ
المتضمف ّإنشاء جامعة باتنة.2
ّ
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جكيمية .2016

ُيـقـــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة باتنة  ،2طبقا لمجدكؿ أدناه.
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتكحة بعنكاف ّ
الميدان

رياضيات كاعالـ آلي

الشعبة

رياضيات تطبيقية

التخصصات

إحصاء كتحميل المعطيات

طبيعة
ـ

يخصو بتطبيق ىذا القرار
كل فيما
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة باتنةّ ،2
ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1514
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة قسنطينة1
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ

المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة 1984
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ ّ 213-84المتمـ.
كالمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة كسيرىا،
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة قسنطينة ،1طبقا لمجدكؿ أدناه.
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتكحة بعنكاف ّ
طبيعة
التخصصات
الشعبة
الميدان
عمكـ كتكنكلكجيا

عمكـ األرض كالككف

ىندسة ميكانيكية

جغرافيا كتييئة اإلقميـ

إدارة اإلنتاج كالخدمات المكجيستكية
تييئة المناظر

ـ
ـ

يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة قسنطينةّ ،1
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ـــــــ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1515
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة قالمة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ

المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422المكافق  18سبتمبر سنة
 بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 273-01ّ
المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة قالمة،
2001
ّ
المعدؿ ك ّ
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة قالمة ،طبقا لمجدكؿ أدناه.
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتكحة بعنكاف ّ
الميدان

عمكـ كتكنكلكجيا

رياضيات كاعالـ آلي

الشعبة

ىندسة ميكانيكية
إعالـ آلي

التخصصات

ميكانيكا صناعية البناء كالصيانة

طبيعة

شبكات كتكنكلكجيات الكيب

ـ
ـ

يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة قالمةّ ،
كل فيما ّ
سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1516
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة مسيمة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422كالمكافق  18سبتمبر سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 274-01ّ
المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
 2001ك
ّ
المعدؿ ك ّ
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر
السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة مسيمة ،طبقا لمجدكؿ أدناه.
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتكحة بعنكاف ّ
الميدان

الشعبة

التخصصات

طبيعة

عمكـ كتكنكلكجيا

طاقات متجددة

طاقات متجددة ك بيئة

ـ

يخصو بتطبيق ىذا القرار
كل فيما
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة مسيمةّ ،
ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1517
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة سكيكدة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422المكافق  18سبتمبر سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 272-01ّ
المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة سكيكدة،
2001
ّ
المعدؿ ك ّ
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة سكيكدة ،طبقا لمجدكؿ أدناه.
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتكحة بعنكاف ّ
الميدان

الشعبة

التخصصات

طبيعة

عمكـ كتكنكلكجيا

نظافة كأمف صناعي

نظافة ،أمف كبيئة في صناعة النفط كالغاز

ـ

يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة سكيكدةّ ،
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1518
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بالمركز الجامعي آلفمو
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المؤرخ في  29ذي القعدة  1437المكافق أكؿ سبتمبر سنة 2016
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 230-16ّ
المتضمف إنشاء مركز جامعي آفمك (كالية األغكاط).
ك
ّ
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر
السنة الجػامعيػة 2020 -2019بالمركز الجامعي آلفمك ،طبقا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتكحة بعنكاف ّ
لمجدكؿ أدناه.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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الميدان

رياضيات كاعالـ آلي
لغة كأدب عربي

الشعبة

إعالـ آلي

دراسات نقدية

التخصصات

نظـ معمكماتية

نقد كدراسات أدبية

طبيعة
أ
أ

يخصو بتطبيق ىذا
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المركز الجامعي آلفمكّ ،
كل فيما ّ
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1519
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بالمركز الجامعي لمبيض
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
مؤرخ في  30رمضاف عاـ  1431المكافق  9سبتمبر سنة 2010
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  204-10ال ّالمتضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض.
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بالمركز الجامعي لمبيض ،طبقا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتكحة بعنكاف ّ
لمجدكؿ أدناه.
الميدان

لغة كأدب عربي

الشعبة

دراسات لغكية

التخصصات

لسانيات عامة

طبيعة
أ

يخصو بتطبيق ىذا
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المركز الجامعي لمبيضّ ،
كل فيما ّ
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1520
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بالمركز الجامعي لتمنراست
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ

مؤرخ في  11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنة 2005
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  301-05ال ّالمتضمف إنشاء مركز جامعي بتمنراست.
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019

ُيـقـــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بالمركز الجامعي لتمنراست ،طبقا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتكحة بعنكاف ّ
لمجدكؿ أدناه.
الميدان

لغة كثقافة أمازيغية

رياضيات كاعالـ آلي

الشعبة

لغة كأدب

إعالـ آلي

التخصصات

آداب كتراث ثقافي ترقي

طبيعة

نظـ معمكماتية

أ
أ

يخصو بتطبيق
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المركز الجامعي لتمنراست ّ
كل فيما ّ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1521
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بالمركز الجامعي إل ليزي
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعدؿ ك ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
مؤرخ في  16رمضاف عاـ 1433المكافق  4غػػشت س ػنػة 2012
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  303-12ال ّالمتضمف إن ػشػاء مركز جامعي بإليزي.
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019ُيـقــــــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بالمركز الجامعي إلليزي ،طبقا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتكحة بعنكاف ّ
لمجدكؿ أدناه.
الميدان

عمكـ اقتصادية كالتسيير كعمكـ تجارية

الشعبة

عمكـ التسيير

التخصصات

إدارة الفنادؽ كالسياحة

طبيعة
ـ

يخصو بتطبيق ىذا
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المركز الجامعي بإليزيّ ،
كل فيما ّ
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار 1522
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بالمركز الجامعي بتيبازة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
مؤرخ في  22رمضاف عاـ  1432المكافق  22غشت سنة 2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  302-11ال ّالمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة.
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019ُيـقــــــرر
السنة الجػامعيػة  2020-2019بالمركز الجامعي بتيبازة ،طبقا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتكحة بعنكاف ّ
لمجدكؿ أدناه.
الميدان

عمكـ الطبيعة كالحياة

الشعبة

بيئة كمحيط

التخصصات
بيئة كمحيط

طبيعة
أ

يخصو بتطبيق ىذا
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المركز الجامعي لتيبازةّ ،
كل فيما ّ
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
قــرار رقم 1523
ّ
المؤرخ في  17سبتمبر  ،2019يت ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة مستغانم
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ

األكؿ عاـ  1419المكافق  7يكليك سنة 1998
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 220-98ّ
المؤرخ في  13ربيع ّ
المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة مستغانـ ،ا ّ
لمعدؿ ك ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019ُيـقــــــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة مستغانـ ،طبقا لمجدكؿ
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتكحة بعنكاف ّ
أدناه.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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الميدان
عمكـ الطبيعة
كالحياة

الشعبة

طبيعة

التخصصات

عمـ األحياء المائية البحرية كالقارية تربية األحياء المائية كاألسماؾ

عمكـ بيكلكجية
عمكـ فالحية

المكاد الطبيعية كمستحضرات التجميل

المشكرة كالمساعدة التقنية في االنتاج النباتي

ـ
ـ
ـ

يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة مستغانـّ ،
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوح
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1524
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بالمركز الجامعي لبريكة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق 31مارس سنة 2019المعدؿ.
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المؤرخ في 17شعباف عاـ  1437المكافق  23مايك سنة 2016
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 146-16ّ
المتضمف ّإنشاء مركز جامعي ببريكة (كالية باتنة).
ك
ّ
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019ُيـقــــــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بالمركز الجامعي لبريكة ،طبقا
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف ّ
لمجدكؿ أدناه.
الميدان

حقكؽ كعمكـ سياسية

الشعبة
حقكؽ

التخصصات

دكلة كمؤسسات

طبيعة
أ

يخصو بتطبيق ىذا
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المركز الجامعي لبريكةّ ،
كل فيما ّ
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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يتضمن تأىيل ليسانس شعبة ذات تسجيل وطني مفتــوحة
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1525
ّ
ّ
السنــة الجـامعيــة  2018-2017بجـامعـة بجاية في ميدان "رياضيات واعالم آلي" عمى سبيل التسوية
بعنــوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في 24رجب عاـ 1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ

األكؿ عاـ  1419المكافق  7يكليك سنة 1998
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 218-98ّ
المؤرخ في  13ربيع ّ
المتمـ.
المتضمف ّإنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ ك ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

المتضمف إنشاء المجنة البيداغكجية الكطنية لمميداف
المؤرخ في  26مارس 2012
 كبمقتضى القرار رقـ 75ّ
ّ
كالمحدد مياميا كتشكيمتيا كتنظيميا كسيرىا.
 بناء عمى محضر المجنة البيداغكجية الكطنية لميداف "رياضيات كاعالـ آلي" المحرر في  14جكيمية .2019ُيـقــــــرر

السنػػة الجػامعيػػة  2018-2017بجػامعػة
ّ
المادة األولـى :تؤىل ليسانس شعبة ذات تسجيل كطني مفتػػكح بعن ػكاف ّ
بجاية في ميداف "رياضيات كاعالـ آلي" ،طبقا لمجدكؿ أدناه عمى سبيل التسكية.
الميدان

الشعبة

رياضيات كاعالـ آلي

إعالـ آلي

تخصص

نظاـ االعالـ

طبيعة

شبكات كأمف

أ
أ

السن ػة الجامعية .2018-2017
السنة األكلى ابتداء مف ّ
المــادة  :2يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في ّ
يخصو بتطبيق ىذا القرار
كل فيما
المــادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة بجايةّ ،
ّ

الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  17سبتمبر  ،2019يتضمن مواءمة الماسترالمفتوح
قــرار رقم 1526
ّ
بعنوان السنة الجامعية  2020 -2019بجامعة مستغانم ،عمى سبيل التسوية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ ك ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019المعدؿ.
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ

المؤرخ في  13ربيع األكؿ عاـ  1419المكافق  7يكليك سنة 1998
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 220-98ّ
المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة مستغانـ،
ك
ّ
المعدؿ ك ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المتضمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة
 كبمقتضى القرار رقـ  320المؤرخ في  07سبتمبر  2010كّ
الجامعية  2011-2010بجامعة مستغانـ.
المتضمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة
 كبمقتضى القرار رقـ  552المؤرخ في  04سبتمبر  2011كّ
الجامعية  2012-2011بجامعة مستغانـ.
المتضمف تأىيل الماستر المفتكحة بعنكاف السنة
 كبمقتضى القرار رقـ  623المؤرخ في  24سبتمبر  2013كّ
الجامعية  2014-2013بجامعة مستغانـ.
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
ىا،المعدؿ.
كصالحياتيا كسير
ّ
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019ُيـقــــــرر
السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مكاءمة الماستر المفتكح بعنكاف ّ
مستغانـ ،طبقا لمجدكؿ أدناه كعمى سبيل التسكية.
الميدان

الشعبة

عمكـ الطبيعة كالحياة

عمكـ فالحية

التخصص

طبيعة

حماية النباتات

أ

إنتاج حيكاني

أ

إنتاج نباتي

أ

المادة  :2ال تسري أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مكاصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر ،كفي
ىذه الحالة ،فإف الكحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة كتحكؿ في المسار الجديد المتّبع
مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لكحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغكجية لتخصصات الماستر
المكجكدة في المؤسسة الجامعية المعنية.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عمكـ الطبيعة كالحياة" ،المؤىمة بعنكاف جامعة مستغانـ ،بمكجب:
 القرار رقـ  320المؤرخ في  07سبتمبر .2010
 القرار رقـ  552المؤرخ في  04سبتمبر .2011
 القرار رقـ  623المؤرخ في  24سبتمبر .2013

ابتداء مف السنة الجامعية .2020-2019
المادة  :4يسري مفعكؿ ىذا القرار
َ
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة مستغانـّ ،
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السنة الجامعية
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1527
ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتــوحة بعنوان ّ
ّ
 2017-2016بجـامعـة وىران ،2في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية" عمى سبيل التسوية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1435المكافق  22سبتمبر سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 261-14ّ
المتضمف إنشاء جامعة كىراف.2
2014
ّ
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019ُيـقــــــرر

المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتػػكحة بعنكاف السنة الجامعية  2017-2016بجػامعػة كىراف  ،2في ميداف "عمكـ
ّ
إنسانية كاجتماعية" ،طبقا لمجدكؿ أدناه عمى سبيل التسكية.
الميدان

الشعبة

تخصص

طبيعة

عمكـ إنسانية كاجتماعية

عمكـ اجتماعية  -األنثركبكلكجيا

أنثركبكلكجيا عامة

أ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يخصو بتطبيق ىذا القرار
المــادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة كىرافّ ،2
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  17سبتمبر  ،2019يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
قــرار رقم 1528
ّ
بعنوان السنة الجامعية  2020-2019بالمركز الجامعي آلفمو ،عمى سبيل التسوية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المؤرخ في  29ذي القعدة  1437المكافق أكؿ سبتمبر سنة 2016
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 230-16ّ
المتضمف إنشاء مركز جامعي آفمك (كالية األغكاط).
ك
ّ
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
ىا،المعدؿ.
كصالحياتيا كسير
ّ
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019ُيـقــــــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بالمركز الجامعي آلفل ،طبقا
المادة األولى :يؤىل الميسانس المفتكحة بعنكاف ّ
لمجدكؿ أدناه كعمى سبيل التسكية.
الشعبة

الميدان

لغة كأدب عربي

دراسات أدبية

دراسات لغكية

حقكؽ كعمكـ سياسية

حقكؽ

آداب كلغات أجنبية

لغة فرنسية

طبيعة

التخصص

أدب عربي

أ

لسانيات عامة

أ

قانكف خاص

أ

قانكف عاـ

لغة فرنسية

أ
أ

يخصو ،بتطبيق ىذا
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المركز الجامعي آلفمكّ ،
كل فيما ّ
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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المؤرخ في  17سبتمبر  ،2019يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
قــرار رقم 1529
ّ
بعنوان السنة الجامعية  2020-2019بالمركز الجامعي لبريكة ،عمى سبيل التسوية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1437المكافق  23مايك سنة 2016
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 146-16ّ
المتضمف ّإنشاء مركز جامعي ببريكة (كالية باتنة).
ك
ّ
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019ُيـقــــــرر
السنة الجػامعيػة  2020-2019بالمركز الجامعي بريكة ،طبقا
المادة األولى :تؤىل الميسانس المفتكحة بعنكاف ّ
لمجدكؿ أدناه كعمى سبيل التسكية.
الميدان

الشعبة

التخصص

طبيعة

آداب كلغات أجنبية

لغة انجميزية

لغة انجميزية

أ

يخصو ،بتطبيق ىذا
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المركز الجامعي لبريكةّ ،
كل فيما ّ
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  17سبتمبر  ،2019يتضمن تأىيل الماستر المفتوح
قــرار رقم 1530
ّ
بعنوان السنة الجامعية  2019-2018بالمركز الجامعي بريكة ،عمى سبيل التسوية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
2016

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1437المكافق  23مايك سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 146-16ّ
المتضمف ّإنشاء مركز جامعي ببريكة (كالية باتنة).
ك
ّ

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
ىا،المعدؿ.
كصالحياتيا كسير
ّ
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019ُيـقــــــرر

السنة الجػامعيػة  2019-2018بالمركز الجامعي بريكة ،طبقا لمجدكؿ
المادة األولى :يؤىل الماستر المفتكح بعنكاف ّ
أدناه كعمى سبيل التسكية.
الميدان

الشعبة

حقكؽ كعمكـ سياسية

حقكؽ

قانكف األعماؿ

طبيعة

التخصص

القانكف الجنائي كالعمكـ الجنائية

أ
أ

السن ػة الجامعية .2019-2018
السنة األكلى ابتداء مف ّ
المـادة  :2يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في ّ
يخصو ،بتطبيق ىذا
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المركز الجامعي بريكةّ ،
كل فيما ّ

القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السنة الجامعية
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1531
ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتــوحة بعنوان ّ
ّ
 2017-2016بالمركز الجامعي لتيبازة ،في ميدان "عموم وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤّرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الميسانس كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  302-11المؤرخ في  22رمضاف عاـ  1432المكافق  22غشت سنة 2011المتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
ىا،المعدؿ.
كصالحياتيا كسير
ّ
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019ُيـقــــــرر

المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتػػكحة بعنكاف السنة الجامعية  2017-2016بالمركز الجامعي بتيبازة في ميداف
ّ
"عمكـ كتكنكلكجيا" ،طبقا لمجدكؿ أدناه كعمى سبيل التسكية.
الميدان
عمكـ كتكنكلكجيا

تخصص

الشعبة

طبيعة

إلكتركنيؾ

إلكتركنيؾ

أ

ىندسة الطرائق

ىندسة الطرائق

أ

ىندسة مدنية

ىندسة مدنية

أ

يخصو بتطبيق ىذا
المــادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمديرالمركز الجامعي بتيبازةّ ،
كل فيما ّ
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السنــة الجـامعيــة
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1532
ّ
يتضمن تأىيل ماستــر مفتــوح بعنــوان ّ
ّ
 2017-2016بجـامعـة تيزي وزو في ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" عمى سبيل التسوية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ

المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق  1غشت 1989
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 139-89ّ
المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة تيزي كزك،
ك
ّ
المعدؿ ك ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الميسانس كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015ك
 كبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
كصالحياتيا كسيرىا.
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جكاف .2016ُيـقــــــرر

السنػػة الجػامعيػػة  2017-2016بجػامعػة تيزي كزك ،طبقا لمجػدكؿ
ّ
المادة األولـى :يؤىل الماستػػر المفتػػكح بعن ػكاف ّ
أدناه كعمى سبيل التسكية.
الميدان

عمكـ اقتصادية كالتسيير
كعمكـ تجارية

الشعبة

عمكـ مالية كمحاسبة

طبيعة

تخصص

أ

مالية كتأمينات

مالية كبنكؾ

تدقيق كمراقبة التسيير
مالية المؤسسة

أ
أ
أ

المــادة  :2يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في السنة األكلى بجامعة تيزي كزك ،بعنكاف

السن ػكات الجامعية  2018-2017 ،2017-2016ك.2019-2018
ّ
يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة تيزي كزكّ ،
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل ليسانس شعبة ذات تسجيل وطني مفتــوحة
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1533
ّ
ّ
السنــة الجـامعيــة  2018-2017بجـامعـة سطيف ،2عمى سبيل التسوية
بعنــوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الميسانس كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ

المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 404-11ّ
المتضمف إنشاء جامعة سطيف.2
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى المنشكر الكزاري رقـ  01المؤرخ في  11رمضاف  1438المكافق  06جكاف  2017كالمتعمق بالتسجيلاألكلي كتكجيو حاممي شيادة البكالكريا بعنكاف السنة الجامعية .2018–2017
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ُيـقــــــرر

السنػػة الجػامعيػػة  2018-2017بجػامعػة
ّ
المادة األولـى :تؤىل ليسانس شعبة ذات تسجيل كطني مفتػػكحة بعن ػكاف ّ
سطيف ،2طبقا لمجدكؿ أدناه ك عمى سبيل التسكية.
الميدان

الشعبة

حقكؽ كعمكـ سياسية

عمكـ قانكنية كادارية

تخصص

طبيعة

إدارة عمكمية

أ

إدارة إلكتركنية

أ

السن ػتيف
السنة األكلى بجامعة سطيف 2بعنكاف ّ
المــادة  :2يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في ّ
الجامعيتيف  2018-2017ك.2019-2018
يخصو بتطبيق ىذا القرار
المــادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة سطيفّ ،2
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  13أكتوبر2015
قــرار رقم  1534المؤرخ في  17سبتمبر  ،2019يعدل ممحق القرار رقم 1049
ّ
السنة الجامعية 2016-2015
والمتضمن تأىيل ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني المفتوحة بعنوان ّ

بجامعة قسنطينة3

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ 1440المكافق 31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الميسانس كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة 2011
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في ّ 3متضمف إنشاء جامعة قسنطينة.3
كال
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل  2015ك
 كبمقتضى الق ارر رقـ 167ّ
ّ
كصالحياتيا كسيرىا.
المؤرخ في  13أكتكبر  2015كالمتضمف تأىيل ليسانس فركع ذات تسجيل كطني
 كبمقتضى القرار رقـ 1049ّ
السنة الجامعية  2016-2015بجامعة قسنطينة.3
المفتكحة بعنكاف ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المتضمف تحديد مدكنة الفركع لميداف "ىندسة معمارية،
المؤرخ في  09أكت  2016ك
 كبمقتضى القرار رقـ 1100ّ
ّ
المعدؿ.
عمراف كميف المدينة" لنيل شيادة الميسانس كالماستر،
ّ
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  26جكيمية .2015ُيـقــــــرر
المؤرخ في  13أكتكبر  2015كالمتضمف تأىيل ليسانس
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ ّ 1049
السنة الجامعية  2016-2015بجامعة قسنطينة ،3طبقا لمجػدكؿ أدناه.
فركع ذات تسجيل كطني المفتكحة بعنكاف ّ
الميدان

الشعبة

ىندسة معمارية
ىندسة معمارية ،عمراف
كميف المدينة

المادة
ّ
المادة
ّ

ميف المدينة
عمراف

التخصص

طبيعة

ىندسة معمارية

أ

قيادة عممياتية لممشاريع

أ

تعمير

أ

تعمير

ـ

السنة الجامعية .2017-2016
 :2يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف ،ابتداء مف ّ
 :3بالنسبة لالختصاص "قيادة عممياتية لممشاريع" ،يسري مفعكؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف بعنكاف
السنتيف الجامعيتيف  2017-2016ك ،2018-2017فقط.

يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة قسنطينةّ ،3
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعدل القرار رقم  1147المؤرخ في  11جويمية 2019
قــرار رقم  1535المؤرخ في  17سبتمبر ّ ،2019
السنة الجامعية 2019-2018
و
المتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ

بالمركز الجامعي آفمو في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ

 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019المعدؿ.
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الميسانس كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المؤرخ في  29ذي القعدة  1437المكافق أكؿ سبتمبر سنة 2016
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 230-16ّ
المتضمف إنشاء مركز جامعي آفمك (كالية األغكاط).
ك
ّ

المتضمف إنشاء المجنة البيداغكجية الكطنية لمميداف
 كبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012كّ
كالمحدد مياميا كتشكيمتيا كتنظيميا كسيرىا.
المتضمف تأىيل الميسانس المفتكحة بعنكاف السنة
 كبمقتضى القرار رقـ  1147المؤرخ في  11جكيمية  2019كّ
الجامعية  2019-2018بالمركز الجامعي آفمك في ميداف "عمكـ إنسانية كاجتماعية".
 كبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغكجية الكطنية لميداف "عمكـ إنسانية ك اجتماعية" المنعقد بتاريخ  11جكاف 2018بجامعة كىراف.1

ُيـقــــــرر

المتضمف تأىيل الميسانس المفتكحة بعنكاف
يعدؿ القرار رقـ  1147المؤرخ في  11جكيمية  2019ك
المادة األولىّ :
ّ
السنة الجامعية  2019-2018بالمركز الجامعي آفمك في ميداف "عمكـ إنسانية كاجتماعية" كالمذككر
أعاله ،طبقا لمجػدكؿ أدناه.
الميدان

عمكـ إنسانية
كاجتماعية

الشعبة

(...بدكف تغيير)...
(...بدكف تغيير)...
عمكـ إنسانية  -تاريخ

(...بدكف تغيير)...

عمكـ اجتماعية – عمكـ التربية

التخصص

(...بدكف تغيير)...
(...بدكف تغيير)...
تاريخ عاـ

(...بدكف تغيير)...

إرشاد كتكجيو

طبيعة
----أ

يخصو ،بتطبيق ىذا
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير المركز الجامعي آفمكّ ،
كل فيما ّ
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1536
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة بومرداس
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ

المؤرخ في  7صفر عاـ  1419المكافق  2يكنيك سنة 1998
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 189-98ّ
المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة بكمرداس،
ك
ّ
المعدؿ ك ّ
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جكيمية .2016ُيـقــــــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة بكمرداس ،طبقا لمجدكؿ أدناه.
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتكحة بعنكاف ّ
طبيعة
التخصصات
الشعبة
الميدان
عمكـ كتكنكلكجيا

بصريات كميكانيؾ الدقة

قياسات ،عمـ القياس كنكعية

ـ

يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة بكمرداسّ ،
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1537
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة وىران1
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ

المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة  1984المتعمق
 كبمقتضى المرسكـ رقـ 211-84ّ
المتمـ.
بتنظيـ جامعة كىراف كسيرىا،
ّ
المعدؿ ك ّ

مؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  265-08ال ّالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جكيمية .2016وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ُيـقــــــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة كىراف ،1طبقا لمجدكؿ أدناه.
ّ
المادة األولـى:تؤىل الميسانس المفتكحة بعنكاف ّ
طبيعة
التخصصات
الشعبة
الميدان
عمكـ كتكنكلكجيا

بصريات كميكانيؾ الدقة

قياسات ،عمـ القياس كنكعية

ـ

يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة كى ارفّ ،1
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1538
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة ورقمة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ

المؤرخ في  2جمادى األكلى عاـ  1422المكافق  23يكليك سنة 2001
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ ّ 210-01المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة كرقمة،
ك
ّ
المعدؿ ك ّ
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13ال ّمؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 كبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  05أكت  2015كالمتضمف مطابقة التككينات في الميسانس المؤىمة بعنكافالمعدؿ.
جامعة كرقمة في ميداف "عمكـ الطبيعة كالحياة"،
ّ

 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  31جكيمية .2019ُيـقــــــرر
السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة كرقمة ،طبقا لمجدكؿ أدناه.
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتكحة بعنكاف ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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الميدان
عمكـ الطبيعة كالحياة

المادة
ّ
المادة
ّ

عمكـ كتكنكلكجيا

الشعبة
عمـ األحياء المائية البحرية كالقارية
بصريات كميكانيؾ الدقة

طبيعة
ـ

التخصصات
إنتاج األحياء المائية

ـ

قياسات ،عمـ القياس كنكعية

المعدؿ
 :2يمغى التخصص "تربية األحياء المائية" المذككر في ممحق رقـ  771المؤرخ في  05أكت 2015
ّ
كالمشار إليو أعاله،
يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي
 :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة قالمةّ ،
كل فيما ّ
سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1539
ّ
ّ
بعنوان ال ّسنة الجامعية  2020-2019بجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ
المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة  1984المتعمق
 كبمقتضى المرسكـ رقـ 212-84ّ
لمتمـ.
بتنظيـ جامعة كىراف لمعمكـ كالتكنكلكجيا كسيرىا،
ّ
المعدؿ كا ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جكيمية .2016ُيـقــــــرر
السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة كىراف لمعمكـ كالتكنكلكجيا،
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتكحة بعنكاف ّ
طبقا لمجدكؿ أدناه.
الميدان

عمكـ كتكنكلكجيا

الشعبة

ىندسة صناعية

التخصصات

صيانة صناعية كتكنكلكجيا السيارات

طبيعة
ـ

يخصو
كل فيما
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة كىراف لمعمكـ كالتكنكلكجياّ ،
ّ
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1540
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة أم البواقي
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ

المتضمف
محرـ عاـ  1430المكافق  4يناير سنة  2009ك
مؤرخ في ّ 7
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ ّ 06-09ّ
إنشاء جامعة أـ البكاقي.
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جكيمية .2016ُيـقــــــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة أـ البكاقي ،طبقا لمجدكؿ
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتكحة بعنكاف ّ
أدناه.
الميدان

الشعبة

التخصصات

طبيعة

عمكـ كتكنكلكجيا

اتصاالت سمكية كال سمكية

شبكات كاتصاالت سمكية كالسمكية

ـ

يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة أـ البكاقي ّ ،
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  17سبتمبر ،2019
قــرار رقم 1541
ّ
ّ
السنة الجامعية  2020-2019بجامعة سطيف1
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419المكافق  4أبريل سنة  1999ك
 بمقتضى القانكف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ.
القانكف التكجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ ك ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ

المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق أكؿ غشت سنة
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 140-89ّ
المتمـ.
المتضمف إنشاء جامعة سطيف،
1989
ّ
المعدؿ ك ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس كشيادة الماستر كشيادة الدكتكراه.
ك
ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

المتضمف إنشاء المجنة الكطنية لمتأىيل كتشكيمتيا
 كبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل 2015ّ
المعدؿ.
كصالحياتيا كسيرىا،
ّ
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جكيمية .2016ُيـقــــــرر

السنة الجػامعيػة  2020-2019بجامعة سطيف ،1طبقا لمجدكؿ أدناه.
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتكحة بعنكاف ّ
طبيعة
التخصصات
الشعبة
الميدان
عمكـ الطبيعة كالحياة

بيكتكنكلكجيا

بيكتكنكلكجيا كصحة

ـ

يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة سطيفّ ،1
كل فيما ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1542مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يتمم القــرار رقم  1434المؤرخ في  21أوت 2019

الدكتوراه
مؤسسات ال ّتعميم العالي لضمان ال ّتكوين لنيل شيادة ّ
تضمن تأىيل ّ
والم ّ
لسنة الجامعية 2020-2019
ّ
ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان ا ّ
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019المعدؿ.
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ

المؤرخ فػي  24جمادى الثّانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة
 كبمقتضى المرسكـ التّنفيذي رقػـ 279-03ّ
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا ،المعدؿ كالمتمـ.
 2003كاّلذي ّ

المؤرخ فػي 11رجب عاـ  1426المكافق  16غشت سنػة 2005
 كبمقتضى المرسكـ التّنفيذي رقـ 299-05ّ
يحدد مياـ المركز الجامعي كالقػكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره.
كاّلذي ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19أكت سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التّنفيذي رقـ 265-08ّ
الدكتكراه.
ك
الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الّميسانس كشيادة الماستر كشيادة ّ
المتضمف نظاـ ّ
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

577

األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التّنفيذي رقػـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
يحدد صالحيات كزير التّعميـ العالي كالبحث العممي.
كاّلذي ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437المكافق  14يكنيك سنة 2016

يحدد القانكف األساسي النمكذجي لممدرسة العميا.
كاّلذي ّ
ِّ
يحدد كيفيات تنظيـ التّككيف في َّ
الطكر الثَّالث
 كبمكجب القرار رقـ 547المؤرخ في  2جكاف سنة  2016كاّلذي ّ
ّ
كشركط إعداد أطركحة الدكتكراه كمناقشتيا.
مؤسسات التّعميـ العالي لضماف
تضمف تأىيل ّ
 كبناء عمى القرار رقـ  1434المؤرخ في  21أكت  ،2019الذي ي ّلسنة الجامعية .2020-2019
الدكتكراه ّ
التّككيف لنيل شيادة ّ
كيحدد عدد المناصب المفتكحة بعنكاف ا ّ
المختصة ل ّمندكات الجيكية كسػط ،شػرؽ ،غرب.
المجاف
 كبناء عػمى محاضر اجتماع ّّ
طكر الثالث المنعقدة بتاريخ  25جكيمية .2019
 كبناء عمى محضر اجتماع المجنة الكطنية لتّأىيل التّككيف في ال ّيــقـــ ّــرر

مؤسسات التّعميـ
تضمف تأىيل ّ
المادة األولى :يتمـ ىذا القرار القرار رقـ  1434المؤرخ في  21أكت  2019كالذي ي ّ
لسنة الجامعية
الدكتكراه
ّ
العالي لضماف التّككيف لنيل شيادة ّ
كيحدد عدد المناصب المفتكحة بعنكاف ا ّ
.2020-2019

لسنة الجامعية
المادة  :2تؤىل المدرسة الكطنية العميا لمفالحة لضماف التّككيف لنيل شيادة ّ
الدكتكراه بعنكاف ا ّ
.2020-2019

مؤسسة كفقا لمممحق المرفق بيذا القرار.
ّ
يحدد عدد المناصب المفتكحة لفائدة ال ّ
لمدة ثالثة ( )03سنكات ابتداء مف تاريخ ّأكؿ تأىيل ،مع مراعاة أحكاـ
الدكتكراه ّ
يؤىل التّككيف في ّ
المادة ّ :3
المؤرخ في  2جكاف سنة  2016المذككر أعاله.
المادتيف  3ك 19مػف القرار رقـ ّ 547

يخصو ،بتنفيذ ىذا
مؤسسة المذككرة أعالهّ ،
كل فيما ّ
المادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ كالتّككيف العالييف كمدير ال ّ
الرسمية لمتّعميـ العالي كالبحث العممي.
القرار اّلذي سينشر في النشرة ّ
حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تضمن تأىيل المدرسة
ممحـق بالقرار رقم  1542المؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يتمم القــرار رقم  1434المؤرخ في  21أوت  ،2019والم ّ
لسنة الجامعية 2020-2019
الدكتوراه
ّ
الوطنية العميا لمفالحة لضمان ال ّتكوين لنيل شيادة ّ
ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان ا ّ
Postes ouverts
par spécialité
2019-2020

Spécialité

3

Zootechnie

3

Nutrition et Sciences des Aliments

3

Foresterie

3

Protection des Végétaux: Bioagresseurs

3

Phytopathologie

3

Développement Agricole et
Agroalimentaire

Responsable
Total
)de la filière (Filière

18

BOUZNAD
ZOUAOUI

Type de
formation
)(H/R1/R2

H

Filière

SCIENCES
AGRONOMIQUES

Domaine

SEGC

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قــرار رقم  1543مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم البيولوجيا بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  157المؤرخ في  16مارس  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالبيكلكجيا بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيكلكجيا بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعةالمؤرخ في  28فيفري .2019
جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
ُيـقــــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيكلكجيا بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة جياللي
ليابس-سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيكلكجيا بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة جياللي
ليابس -سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحــق بالقــرار رقم  1543المؤرخ في  18سبتمبر  ،2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4

لقسـم البيولوجيا بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

االسم والمقـب

نكرية حرير

الصفـة

الرحماف
مختار بف عبد ّ

أستاذة ،رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ

مميكة بف دحماف

أستاذة

ثكرية زحزاح

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أستاذة
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5

دمحم بف عمي

7

مصطفى ضياؼ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

مصطفى عالّـ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

6
8
9

سميرة مزياني

أميرة غزالف دراع

أستاذ

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1544مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم العموم الفالحية بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمكـ الفالحية بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياةالمؤرخ في  28فيفري .2019
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
ّ
ُيـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ الفالحية بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة

جياللي ليابس-سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ الفالحية بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة
جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحــق بالقــرار رقم  1544المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم العموم الفالحية بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

2

مصطفى حداد

رئيس القسـ

1
3
4
5
6
7
8

نضيرة عياد

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

بف حسايني الياشمي

أستاذ

زكاكي حازـ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

أحمد رضا بممامكف
عبد هللا مرسي

دمحم مختار رقيق
أحمد مالليح

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1545مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم عموم المحيط بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمكجب القرار رقـ  156المؤرخ في  16مارس  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـعمكـ المحيط بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمكـ المحيط بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعةالمؤرخ في  28فيفري .2019
جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
ُيـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمكـ المحيط بكمّيػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة جياللي

ليابس-سيدي بمعباس.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمكـ المحيط بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة
جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

ممحــق بالقــرار رقم  1545المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

لقسـم عموم المحيط بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

االسم والمقـب

فكزية بف عمي

الصفـة

أستاذة ،رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ

دمحم عمي بكزيدي

رئيس القسـ

عمي لطرش

أستاذ

زىير محدادي
يكسف عمار

أستاذ
أستاذ

حضرية آماؿ بف شيرة

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

شريف خديجة

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

حبيب ممياني
دمحمية شفيق

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1546مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكّمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 كبمكجب القرار رقـ  158المؤرخ في  16مارس  2016الذي ّلكّمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس.

 -كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة جياللي ليابس-

المؤرخ في  28فيفري .2019
سيدي بمعباس ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة  2003العممي ،المع ّدؿ ك ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس لكّمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة جياللي ليابس-

سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة جياللي ليابس-
سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

ممحــق بالقــرار رقم  1546المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
الرقم االسم والمقـب
1

عمار
يكسف ّ

3

باركدي مترفي

2
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

لكّمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس

دمحم بف يحي

نكر الديف منادي

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ عمكـ المحيط
ّ
عميد الكمية

نائب العميد مكّمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة

مختار بف عبد الرحمف

التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ البيكلكجيا

دمحم عمي بكزيدي

رئيس قسـ عمكـ المحيط

عياد نضيرة
ّ
بف عمي فكزية

رئيسة الّمجنة العممية لقسـ العمكـ الفالحية

حدد
مصطفى ّ
نكرية حرير

محمد بف عمي
ّ
مزياني سميرة

أحمد رضا بممامكف
زىير محدادي

خديجة شريف

دمحم مختار رقيق

رئيس قسـ العمكـ الفالحية

رئيسة الّمجنة العممية لقسـ البيكلكجيا

رئيسة الّمجنة العممية لقسـ عمكـ المحيط
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ البيكلكجيا
ّ

ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ البيكلكجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ الفالحية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ عمكـ المحيط
ّ
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث

دمكش عباسية
ّ
عائشة مغربي (ـ) بف عمي

مدير مخبر بحث

عبكني بكزياف

مدير مخبر بحث

لطرش عمي
دمحم رمدكـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

مدير مخبر بحث
مسؤكلة المكتبة
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قــرار رقم  1547مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم اإللكتروتقني بكّميـة اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 قرار بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  165المؤرخ في  16مارس  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـاإللكتركتقني بكّميػة اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكتركتقني بكّميػة اليندسة الكيربائية بجامعةالمؤرخ في  25فيفري .2019
جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
ُيـقــــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتركتقني بكّميػة اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي
ليابس-سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتركتقني بكّميػة اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي
ليابس-سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالج ازئر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1547المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم اإللكتروتقني بكّميـة اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

2

سايح ىكاري

رئيس القسـ

1
3
4

عكسة كسيـ

زيدي سيد أحمد

خثير دمحم

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
أستاذ

أستاذ
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5

معصكـ أحمد

7

رزكؽ دمحم

6
8
9

أستاذ

بف طاع هللا عبد الرحيـ

أستاذ

جبيمك مختارية

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

معمر دمحم

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1548مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسـم االتصاالت السمكية والالسمكية بكّميـة اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  164المؤرخ في  16مارس  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـاالتصاالت السمكية كالالسمكية بكّميػة اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ االتصاالت السمكية كالالسمكية بكّميػة اليندسةالمؤرخ في  25فيفري .2019
الكيربائية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االتصاالت السمكية كالالسمكية بكّميػة اليندسة الكيربائية
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االتصاالت السمكية كالالسمكية بكّميػة اليندسة
الكيربائية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحــق بالقــرار رقم  1548المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم االتصاالت السمكية والالسمكية بكّميـة اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

األحمر سيد أحمد

سقاؿ سيدي دمحم

الصفـة

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ

جبار أحمد بكزيدي

أستاذ

جباري عمي

أستاذ

بمكلة كماؿ

فاسي بف عتك

بركات عبد المطيف

أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ محاضر قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1549مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم األوتوماتيك بكّميـة اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ األكتكماتيؾ بكّميػة اليندسة الكيربائية بجامعةالمؤرخ في  25فيفري .2019
جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
ُيـقــــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األكتكماتيؾ بكّميػة اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي

ليابس-سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األكتكماتيؾ بكّميػة اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي
ليابس -سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحــق بالقــرار رقم  1549المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم األوتوماتيك بكّميـة اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

حمداكي حبيب
ثابت دراز ىند

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ

ميناف نكر الديف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

عزايز أحمد

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أككمي ميمكنة

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

طكلبي بالؿ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

2
3
4
5
6
7
8

بف خمكؽ قدكر

أستاذ مساعد قسـ "أ"

زاطمة ىشاـ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1550مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم اإللكترونيك بكّميـة اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  166المؤرخ في  16مارس  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـاإللكتركنيؾ بكّميػة اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكتركنيؾ بكمّيػة اليندسة الكيربائية بجامعةالمؤرخ في  25فيفري .2019
جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
ُيـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتركنيؾ بكّميػة اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي

ليابس -سيدي بمعباس.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

587

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتركنيؾ بكّميػة اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي
ليابس-سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

ممحــق بالقــرار رقم  1550المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

لقسـم اإللكترونيك بكّميـة اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

االسم والمقـب

الصفـة

شاللي دمحم

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

كاشة أرسالف حاتـ

رئيس القسـ

عبيد حمزة

أستاذ

محجكب زكبير

أستاذ

طالب نصر الديف

أستاذ

خضراكي دمحم

أستاذ محاضر قسـ "أ"

شيكر المزكار ميمكد

أستاذ محاضر قسـ "أ"

خريس صميحة

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

عز الديف صميحة

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1551مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكّمية اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 كبمكجب القرار رقـ  167المؤرخ في  16مارس  2016الذي ّلكّمية اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس-المؤرخ في  03مارس .2019
سيدي بمعباس ّ

ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة  2003العممي،
ّ
المعدؿ ك ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس لكّمية اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس-

سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس-سيدي
بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

ممحــق بالقــرار رقم  1551المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
الرقم االسم والمقـب
1
2

ميمكى فريد

حجري سمير

لكّمية اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اإللكتركتقني
ّ
عميد الكمية

نائب العميد مكّمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة

3

ختير دمحم

4

عناني معاشك

5

سايح ىكاري

التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ اإللكتركتقني

6

سقاؿ سيد أحمد

رئيس قسـ االتصاالت السمكية كالالسمكية

7

كاشة أرسالف حاتـ

رئيس قسـ اإللكتركنيؾ

8

ثابت دراز ىند

رئيسة قسـ األكتكماتيؾ

9

شاللي دمحم

10

األحمر سيد أحمد

رئيس الّمجنة العممية لقسـ اإللكتركنيؾ

رئيس الّمجنة العممية لقسـ االتصاالت السمكية كالالسمكية

12

حمداكي حبيب

13

بكنكة عبد الناصر

رئيس الّمجنة العممية لقسـ األكتكماتيؾ

14

شاكر ىشاـ

15

بمكلة كماؿ

11

عكسة كسيـ

16

فاسي بف عتك

17

ناصكر كماؿ

18

عزايز أحمد

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيس الّمجنة العممية لقسـ اإللكتركتقني

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اإللكتركنيؾ
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اإللكتركنيؾ
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ االتصاالت السمكية كالالسمكية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ االتصاالت السمكية كالالسمكية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اإللكتركتقني
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ األكتكماتيؾ
ّ
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ميناف نكر الديف

عز الديف صميحة

غزاؿ فتيحة

طالب نصر الديف

خضراكي دمحم

بف عمارة زينب
جباري عمي

تيمماتيف عمار
عبيد دمحم

براىامي مصطفى
عبيد حمزة

محجكب زكبير
عمار حميمة

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ األكتكماتيؾ
ّ
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث

مديرة مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث

مسؤكلة المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1552مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسـم اليندسة المدنية واألشغال العمومية بكّميـة التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  153المؤرخ في  16مارس  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـاليندسة المدنية كاألشغاؿ العمكمية بكمّيػة التكنكلكجيا بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية كاألشغاؿ العمكمية بكّميػةالمؤرخ في  24فيفري .2019
التكنكلكجيا بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
ُيـقــــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية كاألشغاؿ العمكمية بكّميػة التكنكلكجيا
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية كاألشغاؿ العمكمية بكّميػة التكنكلكجيا
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

ممحــق بالقــرار رقم  1552المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

لقسـم اليندسة المدنية واألشغال العمومية بكّميـة التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
االسم والمقـب

الصفـة

فحصي بكعزة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

بف رحك قكيدر حميـ

أستاذ

بكشافع عمي

تكنسي عبد الكاحد

مفتاح سيد أحمد

بشير بكيجرة دمحم

بكرعدة دمحم

داكد سيدي دمحم

حمحامي مكلكد

رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ
أستاذ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1553مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسـم التعميم األساسي لمعموم والتكنولوجيا بكّميـة التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  154المؤرخ في  16مارس  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالتعميـ األساسي لمعمكـ كالتكنكلكجيا بكّميػة التكنكلكجيا بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لمعمكـ كالتكنكلكجيا بكّميػةالمؤرخ في  26فيفري .2019
التكنكلكجيا بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ُيـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لمعمكـ كالتكنكلكجيا بكّميػة التكنكلكجيا
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لمعمكـ كالتكنكلكجيا بكّميػة التكنكلكجيا
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحــق بالقــرار رقم  1553المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم التعميم األساسي لمعموم والتكنولوجيا بكّميـة التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

حاكـ عمي

ضيفي أحمد

طيبكف فاطمة
قعفكر يكسف

محي الديف عبد الرحيـ

زلماط شريفة

سالـ مراد

الصفـة

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ
أستاذة

أستاذ محاضر قسـ "ب"

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1554مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم اليندسة الميكانيكية بكّميـة التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمكجب القرار رقـ  151المؤرخ في  16مارس  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـاليندسة الميكانيكية بكّميػة التكنكلكجيا بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكّميػة التكنكلكجيا بجامعةالمؤرخ في  25فيفري .2019
جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
ُيـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكّميػة التكنكلكجيا بجامعة جياللي

ليابس-سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكّميػة التكنكلكجيا بجامعة جياللي
ليابس -سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1554المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم اليندسة الميكانيكية بكّميـة التكنولوجيا بجامعة جيال لي ليابس -سيدي بمعباس

الرقم االسم والمقـب
1
2
3
4
5
6
7
8

الصفـة

بكشكيشة بف عتك

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

سرير بكعالـ

أستاذ

بكتابكت بف عمي
بف قدياب دمحم

ميمكى الحاج
دمحمية رشيد

لحسف عبد القادر

مجدكب سيدي دمحم

رئيس القسـ
أستاذ

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1555مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم الطاقويات وىندسة الطرائق بكّميـة التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الطاقكيات كىندسة الطرائق بكّميػة التكنكلكجياالمؤرخ في  25فيفري .2019
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
ُيـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطاقكيات كىندسة الطرائق بكّميػة التكنكلكجيا بجامعة

جياللي ليابس -سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطاقكيات كىندسة الطرائق بكّميػة التكنكلكجيا بجامعة
جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحــق بالقــرار رقم  1555المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم الطاقويات وىندسة الطرائق بكّميـة التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

رمضاني نادية

2

قمة سفياف

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ

3

خالفي عمي

أستاذ

4

بف كيس خديجة

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

5

لعكج سمير

أستاذ محاضر قسـ "أ"

رئيس القسـ

6

مجاىدي مميكة

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

7

مييدة بدرة

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

8

دراع رفيق أرسالف

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قــرار رقم  1556مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم الحقوق بكّميـة الحقوق والعموم السياسية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  898المؤرخ في  27جكيمية  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالحقكؽ بكّميػة الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقكؽ بكّميػة الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعةالمؤرخ في ّأكؿ جكيمية .2019
جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقكؽ بكّميػة الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة جياللي

ليابس-سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقكؽ بكمّيػة الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة
جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحــق بالقــرار رقم  1556المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3

لقسـم الحقوق بكّميـة الحقوق والعموم السياسية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

االسم والمقـب

الصفـة

قاسـ عبد القادر

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

كماؿ بكمديف

أستاذ

بكشكيرؼ نكاؿ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيس القسـ
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4

قادة بف بف عمي

6

بف تركية ليندة أديبة

أستاذ محاضر قسـ "ب"

بف قراش كمثكـ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

5
7
8

بشير دمحم األميف

باي عمر راضية

أستاذ

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1557مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم العموم السياسية بكّميـة الحقوق والعموم السياسية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  899المؤرخ في  27جكيمية  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالعمكـ السياسية بكّميػة الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمكـ السياسية بكّميػة الحقكؽ كالعمكـ السياسيةالمؤرخ في ّأكؿ جكيمية .2019
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ السياسية بكّميػة الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة

جياللي ليابس-سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ السياسية بكّميػة الحقكؽ كالعمكـ السياسية
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحــق بالقــرار رقم  1557المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

لقسـم العموم السياسية بكّميـة الحقوق والعموم السياسية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
االسم والمقـب

الصفـة

إدريس خكجة نضيرة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

عبار عمر

أستاذ محاضر قسـ "ب"

تابري مختار
ضبع عامر

رئيس القسـ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

برقكؽ يكسف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

بكزيدي يحي

أستاذ مساعد قسـ "أ"

إدريس عمي

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1558مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكّمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 كبمكجب القرار رقـ  900المؤرخ في  27جكيمية  2016الذي ّلكّمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعةالمؤرخ في ّأكؿ جكيمية .2019
جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة  2003العممي،
ّ
المعدؿ ك ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس لكّمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة جياللي
ليابس -سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة جياللي ليابس-
سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1558المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
الرقم االسم والمقـب
1

مكمكل بكزياف

3

بكلكـ دمحم األميف

2
4
5
6
7
8
9

كراجي مصطفى

تابري مختار

رئيس قسـ العمكـ السياسية

بكشكيرؼ نكاؿ

قاسـ العيد عبد القادر
إدريس خكجة نضيرة

محي الديف عبد المجيد

12

بمحسيني حمزة

14
15
16

مصف األستاذية عف قسـ الحقكؽ
رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذكي
ّ
عميد الكمية

طيب إبراىيـ كيس

10

13

الصفـة

نائب العميد مكّمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ

دىار دمحم

11

لكّمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس

قصاب سميماف

رحالي دمحم

رئيسة قسـ الحقكؽ

رئيس الّمجنة العممية لقسـ الحقكؽ
رئيسة الّمجنة العممية لقسـ العمكـ السياسية

مصف األستاذية عف قسـ الحقكؽ
ممثّل األساتذة ذكي
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ السياسية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ السياسية
ّ

ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف

شايب صكرية

مديرة مخبر بحث

لناني مياجي

مسؤكؿ المكتبة

برداف رشيد

مدير مخبر بحث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1559مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم

العموم االقتصادية بكّميـة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمكجب القرار رقـ  89المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالعمكـ االقتصادية بكّميػة العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمكـ االقتصادية بكمّيػة العمكـ االقتصاديةالمؤرخ في  06فيفري .2019
كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
ُيـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ االقتصادية بكمّيػة العمكـ االقتصادية كالتجارية
كعمكـ التسيير بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ االقتصادية بكّميػة العمكـ االقتصادية كالتجارية
كعمكـ التسيير بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار  1559المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسـم العموم االقتصادية بكّميـة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس
الرقم

االسم والمقـب

2

ناصكر عبد القادر

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ

جميل عبد الجميل

أستاذ محاضر قسـ "أ"

طالب سكمية شييناز

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

قمكش عبد هللا

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

1
3
4
5
6
7
8
9

رشاش عباسية

رديف مصطفى

لعكج زكاكي

زياف (ـ) جرفيل زىرة

حمكش جميمة

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1560مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم

العموم التجارية بكّميـة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  88المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالعمكـ التجارية بكمّيػة العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمكـ التجارية بكّميػة العمكـ االقتصادية كالتجاريةالمؤرخ في  07فيفري .2019
كعمكـ التسيير بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
ُيـقــــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ التجارية بكّميػة العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ

التسيير بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ التجارية بكّميػة العمكـ االقتصادية كالتجارية
كعمكـ التسيير بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحــق بالقــرار رقم  1560المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم العموم التجارية بكّميـة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الصفـة

االسم والمقـب

اليكاري جماؿ

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

صالح إلياس

أستاذ

رئيس القسـ

شييدي دمحم

أستاذ

لبيق دمحم البشير

أستاذ

داني الكبير معاشك

قازي أكؿ دمحم شكري

أستاذ محاضر قسـ "أ"

عابد عبد الكريـ غريسي

أستاذ مساعد قسـ "أ"

حمادي مميكة

صالح سميرة شيرزاد

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
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قــرار رقم  1561مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم

عموم التسيير بكّميـة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  87المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـعمكـ التسيير بكّميػة العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمكـ التسيير بكّميػة العمكـ االقتصادية كالتجاريةالمؤرخ في  06فيفري .2019
كعمكـ التسيير بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ

ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمكـ التسيير بكمّيػة العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ

التسيير بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمكـ التسيير بكّميػة العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ
التسيير بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحــق بالقــرار رقم  1561المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم
عموم التسيير بكّميـة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس

الرقم
1
2
3

االسم والمقـب

الصفـة

عمراني عبد النكر قمار

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

بكرحمة عالؿ

أستاذ

يحياكي سميماف

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيس القسـ
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4

صحراكي بف شيحة

أستاذ

6

كاممي دمحم

أستاذ محاضر قسـ "أ"

5
7
8
9

أكناف بكمديف

أستاذ

بف شيحة قادة ىشاـ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

شايدة ىجيرة

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

بف بكريتي سكمية

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1562مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكّمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989تمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ كالم ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية
 كبمكجب القرار رقـ  90المؤرخ في  16فيفري  2016الذي ّالعمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسييرالمؤرخ في  10فيفري .2019
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ

ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة  2003العممي،
ّ
المعدؿ ك ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس لكّمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة
جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ممحــق بالقــرار رقم  1562المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكّمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

بف سعيد دمحم

2

جميل عبد الجميل

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ التجارية
ّ
عميد الكمية

3

زيداف لخضر

نائب العميد مكّمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة

4

بمقركيصات رشيد

5

ناصكر عبد القادر

التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ العمكـ االقتصادية

6

شييدي دمحم

رئيس قسـ العمكـ التجارية

7

يحياكي سميماف

رئيس قسـ عمكـ التسيير

8

رشاش عباسية

9

اليكاري جماؿ

رئيسة الّمجنة العممية لقسـ العمكـ االقتصادية

10

عمراني عبد النكر قمار

11

رديف مصطفى

رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمكـ التسيير

12

طالب سكمية شييناز

13

عمي شريف مكسى

14

بحيح عبد القادر

15

كىاب دمحم

رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمكـ التجارية

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ االقتصادية
ّ
ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ االقتصادية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ التجارية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ عمكـ التسيير
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ عمكـ التسيير
ّ

16

عابد عبد الكريـ غريسي

17

شايد ىجيرة

ممثّل عف األساتذة المساعديف

18

بكرحمة عالؿ

مدير مخبر بحث

19
20

صحراكي بف شيحة

بالسيني دمحم

ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث

مسؤكؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1563مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسـم المغة العربية وآدابيا بكّميـة اآلداب والمغات والفنون بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمكجب القرار رقـ  735المؤرخ في  22جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالمغة العربية كآدابيا بكّميػة اآلداب كالمغات كالفنكف بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة العربية كآدابيا بكّميػة اآلداب كالمغات كالفنكفالمؤرخ في  16جكاف .2019
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ

ُيـقــــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية كآدابيا بكّميػة اآلداب كالمغات كالفنكف بجامعة
جياللي ليابس -سيدي بمعباس.

المادة  :02تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية كآدابيا بكّميػة اآلداب كالمغات كالفنكف
بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :03يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1563المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم المغة العربية وآدابيا بكّميـة اآلداب والمغات والفنون بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
1

عكاد عبد القادر

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

3

عمارة بكجمعة

أستاذ

مبارؾ عبد القادر

أستاذ

بف عائشة عباس

أستاذ محاضر قسـ "ب"

2
4
5
6
7
8

سعيد عكاشة
لرفاس سميرة

عقاؽ قادة

عجكج عبد القادر

رئيس القسـ
أستاذة

أستاذ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1564مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم المغة الفرنسية بكّميـة اآلداب والمغات والفنون بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.،
 كبمكجب القرار رقـ  737المؤرخ في  22جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالمغة الفرنسية بكمّيػة اآلداب كالمغات كالفنكف بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكّميػة اآلداب كالمغات كالفنكفالمؤرخ في  13جكاف .2019
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ

ُيـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكّميػة اآلداب كالمغات كالفنكف بجامعة

جياللي ليابس-سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكّميػة اآلداب كالمغات كالفنكف بجامعة
جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحــق بالقــرار رقم  1564المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم

لقسـم المغة الفرنسية بكّميـة اآلداب والمغات والفنون بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

االسم والمقـب

الصفـة

1

عثماف يحي عبد الجبار

2

بمحاح عبد الكريـ

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ

3

ميسكري بمعباس

أستاذ

4

بكتفميقة أمينة

أستاذة

5

باغمي فريدة

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

6

الككرطي نعيمة

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

7

بف حدك خيرة

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

8

جيدي حبيب

أستاذ مساعد قسـ "أ"
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قــرار رقم  1565مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم المغة األلمانية بكّميـة اآلداب والمغات والفنون بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  888المؤرخ في  27جكيمية  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالمغة األلمانية بكّميػة اآلداب كالمغات كالفنكف بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة األلمانية بكّميػة اآلداب كالمغات كالفنكفالمؤرخ في  13جكاف .2019
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
ّ

ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة األلمانية بكمّيػة اآلداب كالمغات كالفنكف بجامعة

جياللي ليابس-سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة األلمانية بكمّيػة اآلداب كالمغات كالفنكف بجامعة
جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحــق بالقــرار رقم  1565مؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3

لقسـم المغة األلمانية بكّميـة اآلداب والمغات والفنون بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس

االسم والمقـب

نكالي غكتي
بمكد كردة

مدغار عبد الكريـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

رئيسة القسـ

أستاذ محاضر قسـ "أ"
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4

دكيؾ فتيحة

6

بكرقبة دمحم

5
7
8

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

بكشناقي كفاء سياـ نينا

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

حمداني زىرة

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

بكنكالة فطيمة

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1566مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم الفنــــون بكّميـة اآلداب والمغات والفنون بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس ،الم ّ
عدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  734المؤرخ في  22جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالفن ػ ػ ػ ػ ػػكف بكّميػة اآلداب كالمغات كالفنكف بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفن ػ ػ ػ ػ ػػكف بكّميػة اآلداب كالمغات كالفنكف بجامعةالمؤرخ في  16جكاف .2019
جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفن ػ ػ ػ ػ ػػكف بكّميػة اآلداب كالمغات كالفنكف بجامعة جياللي

ليابس-سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفن ػ ػ ػ ػ ػػكف بكّميػة اآلداب كالمغات كالفنكف بجامعة
جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحــق بالقــرار رقم  1566المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3

لقسـم الفنــــون بكّميـة اآلداب والمغات والفنون بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

االسم والمقـب

الصفـة

ديف اليناني أحمد

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

دريس قرقكى

أستاذ

شرقي نكرية

رئيسة القسـ

4

بحري قادة

أستاذ محاضر قسـ "أ"

5

معركؼ حناف

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

6

صالي عباس

أستاذ محاضر قسـ "ب"

7

خركاع تكفيق

8

عمكش عبد الرحماف

أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1567مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم الفيزياء بكّميـة العموم الدقيقة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989متمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ كال ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  729المؤرخ في  22جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالفيزياء بكمّيػة العمكـ الدقيقة بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء بكّميػة العمكـ الدقيقة بجامعة جيالليالمؤرخ في  25جكاف .2019
ليابس -سيدي بمعباس ّ

ُيـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكّميػة العمكـ الدقيقة بجامعة جياللي ليابس-

سيدي بمعباس.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكّميػة العمكـ الدقيقة بجامعة جياللي ليابس-
سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحــق بالقــرار رقم  1567المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

لقسـم الفيزياء بكّميـة العموم الدقيقة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

االسم والمقـب

بكفادي فاطيمة الزىراء
شقركف دمحم زىير

بكحفص بشير
عبار بكسيف

زاكي عمي

عامري دمحم

مكالي نكر الديف

تبكف كسيمة

الصفـة

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ
أستاذ

أستاذ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1568مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم الموارد والتنمية المستدامة بكّميـة العموم الدقيقة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  733المؤرخ في  22جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالمكارد كالتنمية المستدامة بكّميػة العمكـ الدقيقة بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المكارد كالتنمية المستدامة بكّميػة العمكـ الدقيقةالمؤرخ في  30جكاف .2019
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المكارد كالتنمية المستدامة بكّميػة العمكـ الدقيقة بجامعة

جياللي ليابس-سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المكارد كالتنمية المستدامة بكّميػة العمكـ الدقيقة بجامعة
جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحــق بالقــرار رقم  1568المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

لقسـم الموارد والتنمية المستدامة بكّميـة العموم الدقيقة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
االسم والمقـب

خشعي ىكاري

متاجر نجاة

الصفـة

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ

بف ختك نكر الديف

أستاذ

حيرش ىكاري

أستاذ

بيبي تريكي (ـ) بف ددكش زىيرة

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

شاىد عباس

بكقبريف فكزية

أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1569مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم الرياضيات بكّميـة العموم الدقيقة بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 -كبمكجب القرار رقـ  731المؤرخ في  22جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ

الرياضيات بكّميػة العمكـ الدقيقة بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكّميػة العمكـ الدقيقة بجامعة جيالليالمؤرخ في  26جكاف .2019
ليابس -سيدي بمعباس ّ

ُيـقــــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكّميػة العمكـ الدقيقة بجامعة جياللي ليابس-

سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكّميػة العمكـ الدقيقة بجامعة جياللي
ليابس -سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحــق بالقــرار رقم  1569المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

لقسـم الرياضيات بكّميـة العموم الدقيقة بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس

االسم والمقـب

الصفـة

بف شيرة مكفق

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

بف ديمراد (ـ) باغمي سممى

أستاذة

بكىند سعيد

رئيس القسـ

بف عيسى عباس
برىكف فريدة
لزرؽ جماؿ الديف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

شياب فريدة

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

يكنس إسمى
مكيمح شيخ

أستاذ

أستاذة

أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1570مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم اإلعالم اآللي بكّميـة العموم الدقيقة بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
لمتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
كا
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  732المؤرخ في  22جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـاإلعالـ اآللي بكّميػة العمكـ الدقيقة بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكّميػة العمكـ الدقيقة بجامعةالمؤرخ في  27جكاف .2019
جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ

ُيـقــــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكّميػة العمكـ الدقيقة بجامعة جياللي

ليابس-سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكّميػة العمكـ الدقيقة بجامعة جياللي
ليابس -سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحــق بالقــرار رقم  1570المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم

لقسـم اإلعالم اآللي بكّميـة العموم الدقيقة بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس

االسم والمقـب

الصفـة

بككمي حسف سفياف

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

3

فرعكف كماؿ دمحم

أستاذ

4

البريشي زكرياء

أستاذ

5

يكسف عبد الرحماف

أستاذ

1
2

بف حمكدة دمحم

رئيس القسـ

6

عمركف نكر الديف

7

بف نعكـ فراح

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

8

مرابط دمحم

أستاذ مساعد قسـ "أ"

9

ككرتيش عمي

أستاذ مساعد قسـ "أ"

أستاذ
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قــرار رقم  1571مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم االحتماالت واالحصاء بكّميـة العموم الدقيقة بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
كالمتض ّمف تعييف أعضاء الحككمة،
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  904المؤرخ في  27جكيمية  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـاالحتماالت كاالحصاء بكّميػة العمكـ الدقيقة بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ االحتماالت كاالحصاء بكمّيػة العمكـ الدقيقةالمؤرخ في  24جكاف .2019
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ

ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االحتماالت كاالحصاء بكّميػة العمكـ الدقيقة بجامعة

جياللي ليابس-سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االحتماالت كاالحصاء بكّميػة العمكـ الدقيقة بجامعة
جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1571المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3

لقسـم االحتماالت واالحصاء بكّميـة العموم الدقيقة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
الصفـة
االسم والمقـب
مشاب بكبكر

شكاؼ عبد الحق

غريب هللا عبد القادر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
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4

بف عيسى سمير

6

بمعربي مميكة

5
7
8
9

أستاذ

رابحي ابك بكر عباس

أستاذ

حماد مميكة

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

بكركبة آسيا

طمحة سمير

أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1572مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم الكيمياء بكّميـة العموم الدقيقة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  730المؤرخ في  22جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالكيمياء بكّميػة العمكـ الدقيقة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكّميػة العمكـ الدقيقة بجامعة جيالليالمؤرخ في  27جكاف .2019
ليابس -سيدي بمعباس ّ

ُيـقــــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكّميػة العمكـ الدقيقة بجامعة جياللي ليابس-

سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكّميػة العمكـ الدقيقة بجامعة جياللي ليابس-
سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحــق بالقــرار رقم  1572المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم الكيمياء بكّميـة العموم الدقيقة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

الرقم

االسم والمقـب

2

ضباب فايزة

1
3
4
5
6
7
8
9

الصفـة

جمكلي حاجة مباركة

أستاذة ،رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ

حراش (ـ) شطكح جميمة

أستاذة

زيزي زىية

أستاذة

بف غراز زىرة
ميماف قكسـ

بمبية صحبي

لبعاد بف حفصة دمحم

بكترفاس دمحم

رئيسة القسـ
أستاذة

أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1573مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكّمية العموم الدقيقة بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 كبمكجب القرار رقـ  905المؤرخ في  27جكيمية  2016الذي ّلكّمية العمكـ الدقيقة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية العمكـ الدقيقة بجامعة جياللي ليابس -سيديالمؤرخ في  17جكيمية .2019
بمعباس ّ

ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة  2003العممي،
ّ
المعدؿ ك ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس لكّمية العمكـ الدقيقة بجامعة جياللي ليابس-سيدي

بمعباس.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمكـ الدقيقة بجامعة جياللي ليابس-سيدي
بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحــق بالقــرار رقم  1573مؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
الرقم
1
2
3
4
5
6

االسم والمقـب

برابح جماؿ

لكريب مصطفى

لكّمية العموم الدقيقة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي
ّ
عميد الكمية

يعقكبي عبد القادر

نائب العميد مكّمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
نائبة العميد مكّمفة بما بعد ّ

شكاؼ عبد الحق

رئيس قسـ االحتماالت كاالحصاء

العرباكي خيرة

بكىند سعيد

رئيس قسـ الرياضيات

ضباب فايزة
شقركف دمحم زىير

رئيس قسـ الفيزياء

10

بف حمكدة دمحم

رئيس قسـ اإلعالـ اآللي

12

مشاب بكبكر

7
8
9
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

متاجر نجاة

بف شيرة مكفق
جمكلي حاجة مباركة

رئيسة قسـ الكيمياء

رئيسة قسـ المكارد كالتنمية المستدامة
رئيس الّمجنة العممية لقسـ الرياضيات
رئيس الّمجنة العممية لقسـ االحتماالت كاالحصاء

بكفادي فاطيمة الزىرة

رئيسة الّمجنة العممية لقسـ الكيمياء
رئيسة الّمجنة العممية لقسـ الفيزياء

بككمي حسف سفياف
لزرؽ جماؿ الديف

رئيس الّمجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات
ّ

خشعي ىكاري

بف ختك نادية

رابحي أبك بكر عباس

بف عيسى سمير
قمرة قدكر

سقاؿ ماجدة

عبار بكسيف

صباف مختار

تاجر عبد القادر
ركزاؿ حبيب
عجكج رضا
عالؿ أنيس

طمحة سمير

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيس الّمجنة العممية لقسـ المكارد كالتنمية المستدامة

ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ االحتماالت كاالحصاء
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ االحتماالت كاالحصاء
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء
ّ
ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء
ّ

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المكارد كالتنمية المستدامة
ّ

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المكارد كالتنمية المستدامة
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
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30

بف عيسى عباس

مدير مخبر بحث

31

ىالؿ دمحم

مدير مخبر بحث

32

غريب هللا عبد القادر

مدير مخبر بحث

33

مصمي عبد الرزاؽ

مدير مخبر بحث

34

طالب صافية

مديرة مخبر بحث

35

مكفق بف عمي

مدير مخبر بحث

36

بف غراز زىرة

37

بكحفص بشير

38
39

زاكي عمي

عامري دمحم

مديرة مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث

40

بف ختك نكر الديف

مدير مخبر بحث

41

شاىد عباس

مدير مخبر بحث

42

حيرش ىكاري

مدير مخبر بحث

43

باسك غكتي

مدير مخبر بحث

44

يكسفات عبد الرحماف

مدير مخبر بحث

45

بكزكينة عبد المجيد

مسؤكؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1574مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسـم العموم اإلنسانية بكّميـة العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  168المؤرخ في  16مارس  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالعمكـ اإلنسانية بكّميػة العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمكـ اإلنسانية بكمّيػة العمكـ اإلنسانيةالمؤرخ في  30أفريل .2019
كاالجتماعية بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ّ
ُيـقــــــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ اإلنسانية بكّميػة العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية
بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ اإلنسانية بكّميػة العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية
بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1574المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم العموم اإلنسانية بكّميـة العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب

الصفـة

عساؿ نكر الديف

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

بكشنافي دمحم

أستاذ

تيزي ميمكد

رئيس القسـ

لكنيسي إبراىيـ

أستاذ

زايدي عز الديف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

عشاش نكريف

أستاذ مساعد قسـ "أ"

األحمر قادة

جميل بف عتك

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1575مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسـم العموم االجتماعية بكّميـة العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019

المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 1989كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمكجب القرار رقـ  169المؤرخ في  16مارس  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالعمكـ االجتماعية بكمّيػة العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمكـ االجتماعية بكّميػة العمكـ اإلنسانيةالمؤرخ في  30أفريل .2019
كاالجتماعية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ

ُيـقــــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ االجتماعية بكّميػة العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية
بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ االجتماعية بكمّيػة العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية
بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1575المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم العموم االجتماعية بكّميـة العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب

بكعناني إبراىيـ

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

صديقي عبد النكر

رئيس القسـ

بف ديدة مختار

أستاذ

حباؿ ياسيف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

قدكسي دمحم

بمعجاؿ فكزية

شعدك كريـ

بييف عبد الحميد

أستاذ

أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1576مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكّمية العموم اإل نسانية واالجتماعية بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 كبمكجب القرار رقـ  170المؤرخ في  16مارس  2016الذي ّلكّمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة جيالليالمؤرخ في  19ماي .2019
ليابس-سيدي بمعباس ّ

ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة  2003العممي،
ّ
المعدؿ ك ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس لكّمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة جياللي

ليابس-سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة جياللي ليابس
-سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحــق بالقــرار رقم  1576المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

االسم والمقـب

لكّمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

شخكـ سعدي

مجاكد دمحم

كلد النبية كريـ

مكحمي دمحم

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ اإلنسانية
ّ
عميد الكمية

نائب العميد مكّمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة

صديقي عبد النكر

التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيسة قسـ العمكـ االجتماعية

بكعناني إبراىيـ

رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمكـ االجتماعية

تيزي ميمكد

عساؿ نكر الديف

سحكلي بشير
قدكسي دمحم

تممساني فاطمة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيس قسـ العمكـ اإلنسانية

رئيسة الّمجنة العممية لقسـ العمكـ اإلنسانية
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ اإلنسانية
ّ

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ االجتماعية
ّ
ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ االجتماعية
ّ
النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-
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12

شعدك كريـ

14

ىاليمي حنيفي

مدير مخبر بحث

ممياني بف عتك

مسؤكؿ المكتبة

13
15
16

ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف

عشاش نكريف

مدير مخبر بحث

بمعربي خالد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1577مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم الطــــب بكّميـة الطـــــب بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  728المؤرخ في  22جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالطػ ػػب بكّميػة الط ػ ػػب بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الطػ ػػب بكّميػة الط ػ ػػب بجامعة جياللي ليابس-المؤرخ في  11جكاف .2019
سيدي بمعباس ّ

ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطػ ػػب بكّميػة الط ػ ػػب بجامعة جياللي ليابس-سيدي
بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطػ ػػب بكّميػة الط ػ ػػب بجامعة جياللي ليابس -سيدي
بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحــق بالقــرار رقم  1577المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم الطــــب بكّميـة الطـــــب بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

الرقم

االسم والمقـب

2

مربكح دمحم أميف

1
3
4
5
6
7
8
9

الصفـة

الحبشي بكمديف

أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

بف صابر كسيني

أستاذ استشفائي جامعي

رئيس القسـ

بكجمعة عبد القادر

أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ"

تيتساكي جميمة

أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ"

قندكسي شيرزاد

أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ"

ثابت دراز نرجس فرياؿ

أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ"

مكلسيكؿ فتحي دمحم رضا

أستاذ مساعد استشفائي جامعي

عمكر مختارية صكرية

أستاذ مساعد استشفائي جامعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1578مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم المغة العربية وآدابيا بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة الشاذلي بن جديد -الطارف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  242-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة الطارؼ.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  1446المؤرخ في  15أكت  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالمغة العربية كآدابيا بكّمية اآلداب كالمغات بجامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼ.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة العربية كآدابيا بكّمية اآلداب كالمغات بجامعةالمؤرخ في  27جكاف .2019
الشاذلي بف جديد – الطارؼ ّ

ُيـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
لمتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ كا ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية كآدابيا بكمّية اآلداب كالمغات بجامعة

الشاذلي بف جديد –الطارؼ.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية كآدابيا بكّمية اآلداب كالمغات بجامعة
الشاذلي بف جديد –الطارؼ ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼ ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1578المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

لقسـم المغة العربية وآدابيا بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف

االسم والمقـب

ىشاـ فركـ

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

بركاني دمحم رضا

رئيس القسـ

صالح جديد

أستاذ

حميـ رشيد

أستاذ

عبد المطيف حني

أستاذ

سميرة ديف

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

نكار عبيدي

عطركش عبد المطيف

بكيمة عبد الكىاب

أستاذ

أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1579مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم المغة الفرنسية بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة الشاذلي بن جديد -الطارف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  242-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة الطارؼ.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  1447المؤرخ في  15أكت  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالمغة الفرنسية بكمّية اآلداب كالمغات بجامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼ.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكّمية اآلداب كالمغات بجامعةالمؤرخ في  27جكاف .2019
الشاذلي بف جديد – الطارؼ ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكّمية اآلداب كالمغات بجامعة الشاذلي بف

جديد –الطارؼ.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكّمية اآلداب كالمغات بجامعة الشاذلي
بف جديد – الطارؼ ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼ ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1579المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم المغة الفرنسية بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف

الرقم

االسم والمقـب

2

نجالء بكساحة

أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ

تقيدة عبمة

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

1
3
4
5
6
7
8

صكاـ شيرزاد

بكدشيش نكاؿ

الصفـة

أستاذة

حمداكي أيمف

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

عمكاني جميمة

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

جديد ابتساـ

تشرفيكت سمير

أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1580مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكّمية اآلداب والمغات بجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  242-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة الطارؼ.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 كبمكجب القرار رقـ  1445المؤرخ في  15أكت  2016الذي ّلكّمية اآلداب كالمغات بجامعة الشاذلي بف جديد – الطارؼ.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية اآلداب كالمغات بجامعة الشاذلي بف جديد –المؤرخ في  14جكيمية 2019
الطارؼ ّ

ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة  2003العممي،
ّ
المعدؿ ك ّ
إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس لكّمية اآلداب كالمغات بجامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼ.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب كالمغات بجامعة الشاذليبف جديد –الطارؼ،
كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼ ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ممحــق بالقــرار رقم  1580المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكّمية اآلداب والمغات بجامعة الشاذلي بن جديد – الطارف
الرقم االسم والمقـب
 1نكار عبيدي

الصفـة
صف األستاذية عف قسـ المغة العربية كآدابيا
رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذكي م ّ

 2حساف عجمي

عميد الكمية

 3عبد الحكيـ سحالية

نائب العميد مكّمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة

 5بركاني دمحم رضا

التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
نائبة العميد مكّمفة بما بعد ّ
رئيس قسـ المغة العربية كآدابيا

 4بمعباس زليخة
 6نجالء بكساحة

رئيسة قسـ المغة الفرنسية

 7فؤاد جديد

رئيس قسـ المغة االنجميزية

 8ىشاـ فركـ

رئيس الّمجنة العممية لقسـ المغة العربية كآدابيا

 9شيرزاد صكاـ
 10حميـ رشيد
 11نكاؿ بكدشيش
 12بدرة مكالفي
 13برزاف آسيا
 14عبد المطيف عطركش

رئيسة الّمجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغة العربية كآدابيا
ّ
ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغة الفرنسية
ّ
ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغة الفرنسية
ّ
ممّثمة عف األساتذة المساعديف

ممّثمة عف األساتذة المساعديف

ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قــرار رقم  1581مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم البيولوجيا بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  242-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة الطارؼ.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  1441المؤرخ في  15أكت  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالبيكلكجيا بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼ.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيكلكجيا بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعةالمؤرخ في  16ماي .2019
الشاذلي بف جديد – الطارؼ ّ
ُيـقــــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيكلكجيا بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة الشاذلي بف

جديد –الطارؼ.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيكلكجيا بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة الشاذلي
بف جديد –الطارؼ ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼ ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1581المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4

لقسـم البيولوجيا بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعة الشاذلي بن جديد – الطارف

االسم والمقـب
العزلي أماؿ

الصفـة

أستاذة ،رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ

يسرية قاسمي

رئيس القسـ

بكشكر عبد النكر

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

نصري ىشاـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أستاذ
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5

حسيني نسريف

7

بكمدريس زيف الديف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

رقيكع نكاؿ

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

6
8
9

بحركف صكفيا
بمدي منصف

أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1582مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم عموم البحار بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  242-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة الطارؼ.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  1444المؤرخ في  15أكت  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـعمكـ البحار بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼ.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمكـ البحار بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعةالمؤرخ في  23ماي .2019
الشاذلي بف جديد – الطارؼ ّ

ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمكـ البحار بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة الشاذلي
بف جديد –الطارؼ.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمكـ البحار بكمّيػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة
الشاذلي بف جديد –الطارؼ ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼ ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحــق بالقــرار رقم  1582المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

لقسـم عموم البحار بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف

االسم والمقـب

الصفـة

عائشة جابك ربي

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ

كيميا خاطي

أستاذ

بكجمعة بكغ اررة
نكاؿ جباري

رئيس القسـ

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

مرجاء تحري

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

أمينة طانية دىاؿ

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

نبيمة بف صافية

أستاذ مساعد قسـ "أ"

منيرة راشدي

زىية غرس هللا

أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1583مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم العموم البيطرية بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  242-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة الطارؼ.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  1442المؤرخ في  15أكت  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالعمكـ البيطرية بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼ.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمكـ البيطرية بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياةالمؤرخ في  02جكاف .2019
بجامعة الشاذلي بف جديد – الطارؼ ّ
ُيـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ البيطرية بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة

الشاذلي بف جديد – الطارؼ.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ البيطرية بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة
الشاذلي بف جديد –الطارؼ ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼ ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحــق بالقــرار رقم  1583المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

لقسـم العموم البيطرية بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف

االسم والمقـب

بكزيد رياض

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

رزيق فتح الديف

رئيس القسـ

طاجيف عائشة

أستاذة

عسنكف زاىدة

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

عكف ليمى

بف نخمة أحمد

أستاذة

أستاذ

معطى هللا فكزي

أستاذ محاضر قسـ "ب"

حسيف عبد الرزاؽ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

لعرابة اسالـ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1584مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم العموم الفالحية بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  242-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة الطارؼ.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  1443المؤرخ في  15أكت  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالعمكـ الفالحية بكمّيػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼ.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمكـ الفالحية بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياةالمؤرخ في  16ماي .2019
بجامعة الشاذلي بف جديد – الطارؼ ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ الفالحية بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة

الشاذلي بف جديد –الطارؼ.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ الفالحية بكّميػة عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة
الشاذلي بف جديد –الطارؼ ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼ ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1584المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

لقسـم العموم الفالحية بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف

االسم والمقـب

حكد كيينة

الصفـة

بكلحباؿ رؤكؼ

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ

بكدشيش لمياء

أستاذة

بكطبية لمياء

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

سميماني عمي

بكخريس رفيق
عميات أماؿ

بف شيخ أماؿ

سمار دمحم فكزي

أستاذ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1585مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكّمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  242-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة2012المتضمف إنشاء جامعة الطارؼ.
ك
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 كبمكجب القرار رقـ  1440المؤرخ في  15أكت  2016الذي ّلكّمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼ.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة الشاذلي بف جديدالمؤرخ في  21جكيمية .2019
–الطارؼ ّ

ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة  2003العممي،
ّ
المعدؿ ك ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس لكّمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة الشاذلي بف

جديد – الطارؼ.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة الشاذلي بف جديد –
الطارؼ ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼ ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

ممحــق بالقــرار رقم  1585مؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب

لكّمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف
الصفـة

سميماني عمي

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ الفالحية
ّ
عميد الكمية

عمراني أمينة

التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
نائبة العميد مكّمفة بما بعد ّ
رئيسة قسـ البيكلكجيا

نصري ىشاـ
ديب لبنى

قاسمي يسرية

نائبة العميد مكّمفة بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة

بكغ اررة بكجمعة

رئيس قسـ عمكـ البحار

رزيق فتح الديف

رئيس قسـ العمكـ البيطرية

بكلحباؿ رؤكؼ

10

جابك ربي عائشة

رئيسة الّمجنة العممية لقسـ البيكلكجيا
رئيسة الّمجنة العممية لقسـ عمكـ البحار

12

بكزيد رياض

رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمكـ البيطرية

9
11
13
14

لعزلي أماؿ

رئيس قسـ العمكـ الفالحية

حكد كيينة

جبالي نصيرة

بكشكر عبد النكر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيسة الّمجنة العممية لقسـ العمكـ الفالحية
ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ البيكلكجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ البيكلكجيا
ّ
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15

ميركد كماؿ

17

بكخريس رفيق

16
18
19
20
21

ىادؼ أحمد

كيميا خاطي

لعرابة اسالـ

بمدي منصف

الفاطمي أماؿ

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ البيطرية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ البيطرية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ الفالحية
ّ

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ عمكـ البحار
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مسؤكلة المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1586مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم عمم االجتماع بكّميـة العموم االجتماعية واالنسانية بجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  242-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة الطارؼ.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  442المؤرخ في  09ماي  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـعمـ االجتماع بكمّيػة العمكـ االجتماعية كاالنسانية بجامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼ.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكّميػة العمكـ االجتماعية كاالنسانيةالمؤرخ في  16أفريل .2019
بجامعة الشاذلي بف جديد – الطارؼ ّ

ُيـقــــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمّيػة العمكـ االجتماعية كاالنسانية بجامعة

الشاذلي بف جديد –الطارؼ.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمّيػة العمكـ االجتماعية كاالنسانية
بجامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼ ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼ ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحــق بالقــرار رقم  1586المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

لقسـم عمم االجتماع بكّميـة العموم االجتماعية واالنسانية بجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف

االسم والمقـب

الصفـة

بميل عبد الكريـ

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

لياس شرفة

أستاذ محاضر قسـ "أ"

كشيشيب مراد
سارة زكيتي

رئيس القسـ

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

أـ ىاني بكخاري

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

مراد سبرطعي

أستاذ محاضر قسـ "ب"

مريـ عثماف

إدريس لعبيدي

مناعي كسيمة

أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1587مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكّمية العموم االجتماعية واالنسانية بجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  242-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة الطارؼ.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية
 كبمكجب القرار رقـ  443المؤرخ في  09ماي  2016الذي ّالعمكـ االجتماعية كاالنسانية بجامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼ.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية العمكـ االجتماعية كاالنسانية بجامعة الشاذليالمؤرخ في  17أفريل .2019
بف جديد –الطارؼ ّ

ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة  2003العممي،
ّ
المعدؿ ك ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس لكّمية العمكـ االجتماعية كاالنسانية بجامعة الشاذلي
بف جديد– الطارؼ.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمكـ االجتماعية كاالنسانية بجامعة الشاذلي بف
جديد –الطارؼ ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼ ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحــق بالقــرار رقم  1587مؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
الرقم االسم والمقـب

لكّمية العموم االجتماعية واالنسانية بجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف
الصفـة

رئيسة المجمس العممي لمكّمية ،ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع
ّ
عميد الكمية

1

بكزياف راضية

3

العابد عبد المطيف

نائب العميد مكّمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
نائبة العميد مكّمفة بما بعد ّ

بميل عبد الكريـ

رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع
ّ

2
4
5
6
7
8
9

تريكي حساف

بف كىيبة نكرة

كشيشب مراد

عماد بف تركش
إدريس لعبيدي

زعرة غكماري

 10كماؿ بشاشحية

رئيس قسـ عمـ االجتماع

ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مسؤكؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1588مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم

العموم االقتصادية بكّميـة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  242-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة2012المتضمف إنشاء جامعة الطارؼ.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمكجب القرار رقـ  1449المؤرخ في  15أكت  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالعمكـ االقتصادية بكّمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼ.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمكـ االقتصادية بكّمية العمكـ االقتصاديةالمؤرخ في  22ماي .2019
كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة الشاذلي بف جديد – الطارؼ ّ
ُيـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ االقتصادية بكّمية العمكـ االقتصادية كالتجارية
كعمكـ التسيير بجامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼ.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ االقتصادية بكّمية العمكـ االقتصادية كالتجارية
كعمكـ التسيير بجامعة الشاذلي بف جديد – الطارؼ ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼ ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1588المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم العموم االقتصادية بكّمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

نكري سميحة

أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

2

تحري صبيحة

رئيسة القسـ

3

سنكسي سعيدة

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

4

سالـ راضية

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

5

عمكي اسماعيل

أستاذ محاضر قسـ "ب"

6

بف حمزة ياسيف

أستاذ مساعد قسـ "أ"

7

بكسيف سيد أحمد

أستاذ مساعد قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1589مؤرخ في  18سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكّمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  242-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة الطارؼ.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسييرالمؤرخ في  16جكاف .2019
بجامعة الشاذلي بف جديد – الطارؼ ّ

ُيـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة  2003العممي،
ّ
المعدؿ ك ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس لكّمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير
بجامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼ.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة
الشاذلي بف جديد –الطارؼ ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼ ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحــق بالقــرار رقم  1589المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكّمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف

الرقم االسم والمقـب
1

خنفر مانع

3

قاسمي شاكر

2
4
5
6
7
8
9

بحري بكبكر

عتركس سيف الديف

عامر ىشاـ

رئيس قسـ عمكـ التسيير

تحري صبيحة
نكري سميحة

قحايرية سيف الديف

خكلكفي كىيبة

10
12

قاسمي شاكر

13

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ االقتصادية
ّ
عميد الكمية

نائب العميد مكّمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ

تكمي سكمية

11

الصفـة

مزياف عبد الغفكر

جناف دنيا

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيسة قسـ العمكـ االقتصادية

رئيسة الّمجنة العممية لقسـ العمكـ االقتصادية
رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمكـ التسيير

ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ عمكـ التسيير
ّ
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث

مسؤكلة المكتبة
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يحـدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قــرار رقـم  1590مؤرخ في  18سبتمبر ّ ،2019
لجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  242-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة الطارؼ.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 كبمكجب القرار رقـ 1448المؤرخ في  15أكت  2016الذي ّ
ّ
لجامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼ.
المؤرخ في 03
 كبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼّ
جكيمية .2019
ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  20مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼ.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼ ،كفقا لمجدكؿ الممحق
بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة الشاذلي بف جديد –الطارؼ ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػ ػػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

يحدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي
ممحق بالقرار رقـم  1590المؤرخ في  18سبتمبر  2019الذي ّ
لجامعة الشاذلي بن جديد –الطارف

الرقم االسم والمقـب
1

باش خزناجي عبد المميؾ

2

جديد صالح

3

حمدي صالح

4

عكف ليمى

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي لمجامعة

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتككيف العالي في الطكر األكؿ كالثاني كالتككيف المتكاصل كالشيادات
كالتككيف العالي في التدرج

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتككيف العالي في الطكر الثالث كالتأىيل الجامعي كالبحث العممي
كالتككيف العالي فيما بعد التدرج
نائب مدير الجامعة مكّمفة بالعالقات الخارجية كالتعاكف كالتنشيط كاالتصاؿ كالتظاىرات العممية
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5

جمكؿ راضية

7

رضكاني لكصيف

عميد كمية العمكـ كالتكنكلكجيا

تريكي حساف

عميد كمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية

6
8
9

نصري ىشاـ

عجمي حساف

10

بحري بكبكر

12

سميماني عمي

11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

غريب مكنية

نائب مدير الجامعة مكّمفة بالتنمية كاالستشراؼ كالتكجيو
عميد كمية عمكـ الطبيعة كالحياة

عميد كمية اآلداب كالمغات

عميد كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير

عميد كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية

رئيس المجمس العممي لكمية عمكـ الطبيعة كالحياة

بكشارب فكزية

رئيس المجمس العممي لكمية العمكـ كالتكنكلكجيا

بكزياف راضية

رئيس المجمس العممي لكمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية

بف نخمة أحمد

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف كمية عمكـ الطبيعة كالحياة
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف كمية عمكـ الطبيعة كالحياة
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف كمية العمكـ كالتكنكلكجيا
ّ

عبيدي نكار

خنفر مانع

ىنكني سياخف

طبيب كسيمة

بركاني دمحم رضا

حني عبد المطيف

بف كىيبة نكرة
دفكف دمحم

قاسمي شاكر
خمكفي كىيبة

بمدي منصف

رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب كالمغات

رئيس المجمس العممي لكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف كمية العمكـ كالتكنكلكجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف كمية اآلداب كالمغات
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف كمية اآلداب كالمغات
ّ

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف كمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير
ّ

ممّثمة عف األساتذة المساعديف

جقريف فاركؽ

ممّثمة عف األساتذة المساعديف

شماـ مبركؾ

أستاذ بجامعة  08ماي  -1945قالمة

غرس مختار

أستاذ بجامعة باجي مختار -عنابة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  42مؤرخ في  22سبتمبر  ، 2019يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى المركز الجامعي النعامة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عاـ  1427المكافق  15يكليك سنة ،2006المتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية.
 بمقتضى المرسكـ رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتكى الخدمػػات االجتماعي ػػة ككيفيةتمكيػػميا.

 بمقتضى المرسكـ رقـ  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عاـ  1402المكافق  11سبتمبر سنة ،1982المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية.

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق لػ  31مارس سنة ،2019يتضمف تعييف أعضاء الحككمة ،المعدؿ.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 بمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  80-15المؤرخ في  08مارس سنة  ،2015يعدؿ كيتمـ المرسكـ التنفيذي رقـ 205-10المؤرخ في  09سبتمبر  2010المتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة.

 نظ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  19فيفري سنة  ،2019المتضمف فرز األصكات اإلنتخاب لممثمي األساتػذة الباحثيفكالمستخدميف اإلدارييف كالتقنييف كأعكاف المصالح في لجنػة الخدمات اإلجتماعية لدى المركز الجامعي النعامة.

ػر لممحضر المؤرخ في  14مارس سنة  ،2019المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى
 نظػ ػ ػ االمركز الجامعي النعامة.

ُيـقــــــرر

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المركز الجامعي النعامة.

المـــــادة  :2تتككف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:
األعضاء الدائمون:

 -01سعيدي جمعة،

 -04بكزركاطة مصطفى،
 -07سمغكني زكريا،
األعضاء اإلضافيون:
 -01رافعي ربيع،

 -02بمعبدلي دمحم بف براىـ،

 -03شيبكب أحمد،

 -08عقكف مصطفى،

 -09رحماني حبيب،

 -05سعيدي مباركة،

 -02حيدار زكبير،

 -06دخساف عبد الجميل،

 -03بكضياؼ دمحم الصالح،

المـــــادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنكات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المـــــادة  :4يكمف مدير المركز الجامعي النعامة ،بتنفيذ ىػذا القػرار ،الذي سينشػر في النشرة الرسمية لك ازرة التعميػـ
العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  22سبتمبر 2019
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1591مؤرخ في  23سبتمبر  ،2019يعدل القرار رقم  737المؤرخ في  14ماي 2019
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في العموم التطبيقية بالجزائر

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة ،المعدؿ.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي ك البحث العممي.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437المكافق  14يكنيك سنة 2016الذي يحدد القانكف األساسي النمكذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منو.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرس ػ ػػكـ التنفيػ ػ ػ ػػذي رقـ 303-17المؤرخ في  18صفر عاـ  1439المكاف ػ ػ ػ ػػق  22أكتكبر سنة 2017كالمتضمف تحكيل المدرسة التحضيرية في العمكـ كالتقنيات بالجزائر ،إلى مدرسة عميا في العمكـ التطبيقية ،السيما

المادة  4منو.

 كبمقتضى القرار رقـ  737المؤرخ في  14ماي  2019الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسةالعميا في العمكـ التطبيقية بالجزائر.

ُيـقــــــرر

المادة األولى :يعدؿ الجدكؿ الممحق بالقرار رقـ  737المؤرخ في  14ماي  ، 2019كالمذككر أعاله ،كما ىك محدد
بالجدكؿ الممحق بيذا القرار.

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

بالجزائر في  23سبتمبر 2019

وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في العموم التطبيقية بالجزائر

 -1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

الصفة

القطاع

عضك

ممثمة الكزير المكمف بالمالية،

عضك

ممثل الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف،

 -بف عمي شريف نكر الديف

رئيسا

 -بكعزة بكبكر الصديق

عضك

 -بف ساسي قدكر

عضك

 -جرماف صبيحة

 بالر كريـ طاىر لكصفاف خالد حباش فتيحة -بري افريقيا

عضك
عضك
عضك

 -تكدرت عبد الكريـ

عضك

 -مييكبي لياس

عضك

 -صالحي كسيمة

عضك

ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي،

ممثل الكزير المكمف بالتربية الكطنية،

ممثل السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية كاإلصالح اإلداري.

ممثل الكزيرة المكمفة بالصناعة كالمناجـ،
ممثمة الكزير المكمف بالطاقة،

ممثمة الكزيرة المكمفة بالبيئة كالطاقات المتجددة،
ممثل عف الغرفة الجزائرية لمتجارة كالصناعة،

ممثمة عف الشركة الجزائرية لمكيرباء كالغاز،
ممثل عف شركة المياه كالتطيير بالجزائر.

".................................والباقي بدون تغيير.".......................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1592مؤرخ في  23سبتمبر  ،2019يعدل القرار رقم  81المؤرخ في  4فيفري 2018
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في عموم التسيير بعنابة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة ،المعدؿ.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437المكافق  14يكنيك سنة 2016الذي يحدد القانكف األساسي النمكذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  88-17المؤرخ في  18جمادى االكلى عاـ  1438المكافق  15فبراير سنة 2017كالمتضمف تحكيل المدرسة التحضيرية في العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بعنابة  ،الى مدرسة
عميا في عمكـ التسيير.

 كبمقتضى القرار رقـ  81المؤرخ في  4فيفري  ،2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسةالعميا في عمكـ التسيير بعنابة ،المعدؿ.

ُيـقــــــرر

المادة األولى :يعدؿ الجدكؿ الممحق بالقرار رقـ  81المؤرخ في  4فيفري  ،2018المعدؿ ،كالمذككر أعاله ،كما ىك
محدد بالجدكؿ الممحق بيذا القرار.

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

بالجزائر في  23سبتمبر 2019

وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -1األعضاء المعينون:

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في عموم التسيير بعنابة

االسم والمقب

 -قكاسمية عبد الكريـ

الصفة

القطاع

رئيسا

ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي،

 -بف عريكة عبد المجيد

عضك

ممثل الكزير المكمف بالمالية،

 -صدقة عزالديف

عضك

ممثل الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف،

 -بمحكة رابح

عضك

 عياشي احمد -شكعيب دمحم

عضك
عضك

 -ديبكف ساحل دمحم

عضك

 -بكنكر مختار

عضك

 -جكادي عزالديف

 -غيمكز عبد الرشيد

عضك
عضك

ممثل الكزيرة المكمفة بالتربية الكطنية،

ممثل السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية كاإلصالح اإلداري،

ممثل الكزير المكمف بالتجارة،

ممثل الكزير المكمف بالصناعة كالمناجـ،

ممثل عف الغرفة الجزائرية لمتجارة كالصناعة،

ممثل عف مؤسسة فرتياؿ،

ممثل عف شركة األشغاؿ العمكمية كالري(  SNCغيمكز كشركائو).

"....................................والباقي بدون تغيير."........................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1593مؤرخ في  23سبتمبر  ، 2019يعدل قرار رقم  1743المؤرخ في  08ديسمبر 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة ،المعدؿ.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  220-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429المكافق  14يكليك سنة 2008كالمتضمف تحكيل المعيد الكطني لمتككيف في اإلعالـ اآللي إلى مدرسة خارج الجامعة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي ك البحث العممي.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437المكافق  14يكنيك سنة 2016الذي يحدد القانكف األساسي النمكذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منو.

 كبمقتضى القرار رقـ  1743المؤرخ في  08ديسمبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة الكطنية العميا لالعالـ اآللي ،المعدؿ كالمتمـ.

ُيـقــــــرر

المادة األولى :يعدؿ الجدكؿ الممحق بالقرار رقـ  1743المؤرخ في  08ديسمبر  ،2016المعدؿ كالمتمـ ،كالمذككر
أعاله ،كما ىك محدد بالجدكؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  23سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

 -1األعضاء المعينون:

االسم والمقب

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
الصفة القطاع

 -بف عمي شريف نكر الديف

رئيسا ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي،

 -بكعالـ هللا دمحم

عضك ممثل الكزيرة المكمفة بالتربية الكطنية،

 خنكؼ عزالديف -عيكني زينب

عضك ممثل الكزير المكمف بالمالية،

عضك ممثمة الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف،

 -قندكزي جازية

عضك ممثمة السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية كاإلصالح اإلداري،

 -عمكاني اكرـ

عضك ممثل الكزير المكمف بالطاقة،

 -لحاـ مكلكد

عضك ممثل الكزيرة المكمفة بالبريد كالمكاصالت السمكية كالالسمكية كالتكنكلكجيات كالرقمنة،

عضك ممثل الكزير المكمف بالصناعة كالمناجـ،

 -جبيمي دمحم

عضك ممثل الكزير المكمف بالتجارة،

 -بمعيفة فؤاد

 -تيفكري ادمحم

عضك ممثل الكزير المكمف بالفالحة كالتنمية الريفية كالصيد البحري.

"........................................والباقي بدون تغيير."..........................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1594مؤرخ في  24سبتمبر  2019بتضمن إنشاء لجنة مكمفة

بانتقاء المترشحين لمنصب مسؤولي مؤسسات التعميم العالي والبحث العممي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة ،المعدؿ.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  188-90المؤرخ في أكؿ ذي الحجة عاـ  1410المكافق  23يكنيك سنة 1990الذي يحدد ىياكل اإلدارة المركزية كأجيزتيا في الك ازرات.

األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع ّيحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  78-13المؤرخ في  18ربيع ّكالمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي ،المعدؿ.
ُيـقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار الى إنشاء لجنة مكمفة بانتقاء المترشحيف لمنصب مسؤكلي مؤسسات التعميـ العالي
كالبحث العممي ،كتدعى في صمب النص "المجنة".

المادة  :2تكمف المجنة ،السيما بما يأتي:

 -اقتراح معايير انتقاء المترشحيف لشغل مناصب مسؤكلي مؤسسات التعميـ العالي كالبحث العممي،

 تقييـ الممفات العممية كالبيداغكجية لممترشحيف لمناصب مسؤكلي مؤسسات التعميـ العالي كالبحث العممي، -استقباؿ كاالستماع لممترسحيف لمتأكد مف مؤىالتيـ في مجاؿ التسيير،

 اقتراح الى السيد الكزير قائمة المترشحيف المؤىميف لمناصب مسؤكلي مؤسسات التعميـ العالي كالبحث العممي، -مرافقة المترشحيف الذيف تـ اختيارىـ عمى التحكـ في التسيير كتحسيف أدائيـ.

المادة  :3يترأس المجنة األميف العاـ ،كتتشكل مف:
 المفتشة العامة لمبيداغكجيا ،نائبة الرئيس، -المفتش العاـ عضكا،

 المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف ،عضكا، المدير العاـ لمبحث العممي كالتطكر التكنكلكجي ،عضكا، مدير الدراسات القانكنية كاألرشيف ،عضكا، -مكمف بالدراسات كالتمخيص ،عضكا،

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة طبقا لمممحق المرفق بيذا القرار.

المادة  :4تجتمع المجنة كمما دعت الحاجة لذلؾ بطمب مف رئيسيا أك مف نائبة الرئيس ،كترسل استدعاءات فردية
يحدد فييا جدكؿ األعماؿ الى األعضاء قبل ثمانية ( )8أياـ عمى األقل مف التاريخ المقرر لالجتماع.

المادة  :5تدكف مداكالت المجنة في محاضر كتسجل في سجل خاص يرقمو كيؤشر عميو كيرقعو رئيس المجنة
كاألعضاء.

المادة  :6تضمف أمانة المجنة مف طرؼ مصالح المفتشية العامة لمبيداغكجيا.

المادة  :7يكمف األميف العاـ بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  24سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحق القرار رقم  1594المؤرخ في  24سبتمبر  ،2019المتضمن إنشاء لجنة مكمفة
بانتقاء المترشحين لمنصب مسؤولي مؤسسات التعميم العالي والبحث العممي

أعضاء المجنة:
 -شريفي ويزة

مفتشة عامة لمبيداغوجيا ،نائبة الرئيس،

 -صابة دمحم الشريف

مفتش عام ،عضوا،

 -أوراق حفيظ

مدير عام لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ،عضوا،

 -شاىد العربي

مدير عام لمتعميم والتكوين العاليين ،عضوا،

 -بوك ار إدريس

مدير الدراسات القانونية واألرشيف ،عضوا،

 -صاغور سعيد

مكمف بالد ارسات والتمخيص ،عضواـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1595مؤرخ في  24سبتمبر  ،2019يعدل القرار رقم  1223المؤرخ في  18جويمية 2019
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا ،المعدؿ كالمتمـ ،السيما المادة  12منو.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  401-11المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433المكافق  28نكفمبر سنة ،2011المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة  2السيما المادة  2منو.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  1223المؤرخ في  18جكيمية  2019الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة قسنطينة.2
ُيـقــــــرر
المادة األولى :يعدؿ الجدكؿ الممحق بالق ارر رقـ  1223المؤرخ في  18جكيمية  ،2019كالمذككر أعاله ،كما ىك
محدد في الجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  24سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة2

 -1األعضاء المعينون:
اإلسم والمقب

 -بكراس أحمد

الصفة

القطاع

عضك

ممثمة الكزير المكمف بالمالية،

عضك

ممثل الكزير المكمف بالتربية الكطنية،

رئيس

 -مسيخ كريمة

 -ليمكر زناتي رحيمة

عضك

 -حمدي عكاطف

عضك

 -بكىالي دمحم

 -عركسي سميماف

عضك

 -زىاني ريـ

عضك

 -عمكرة فكزي

عضك
عضك

 -سيافي ياسيف

عضك

 عريبي زيتكني -زكاري مميكة

عضك

ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي،

ممثمة الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف،
ممثمة الكزير المكمف بالعمل كالتشغيل كالضماف االجتماعي،
ممثل السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية كاإلصالح اإلداري،

ممثل الكزير المكمف بالتجارة،

ممثمة الكزيرة المكمفة بالبريد كالمكاصالت السمكية كالالسمكية كالتكنكلكجيات كالرقمنة،
ممثل الكزير المكمف بالشباب كالرياضة،

ممثل الكزيرة المكمفة بالثقافة،

ممثمة الكالي.

"........................................والباقي بدون تغيير."..........................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1596مؤرخ في  24سبتمبر  ،2019يعدل القرار رقم  224المؤرخ في  21فيفري 2017
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة خنشمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا ،المعدؿ كالمتمـ ،السيما المادة  12منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة ،2012كالمتضمف إنشاء جامعة خنشمة ،السيما المادة  2منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى القرار رقـ  224المؤرخ في  21فيفري  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة خنشمة ،المعدؿ.

ُيـقــــــرر

المادة األولى :يعدؿ الجدكؿ الممحق بالقرار رقـ  224المؤرخ في  21فيفري  ،2017المعدؿ كالمذككر أعاله ،كما
ىك محدد في الجدكؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  24سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة خنشمة

 -1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

الصفة

القطاع

 -صمادي حساف

رئيس

ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي،

 -قادري عبد العزيز

عضك

ممثل الكزير المكمف بالمالية،

 -جرمكني عبد الكريـ

عضك

ممثل الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف،

 -بكدكنت عبد السالـ

عضك

ممثل الكزيرة المكمفة بالتربية الكطنية،

 -أغا رابح

عضك

ممثل الكزير المكمف بالعمل كالتشغيل كالضماف االجتماعي،

 -تميكانت أحمد

عضك

ممثل السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية كاإلصالح اإلداري،

 -حمزاكي جماؿ

عضك

ممثل الكزير المكمف بالتجارة،

 -ككاشي عشي

عضك

ممثمة الكزير المكمف بالصناعة كالمناجـ،

 -بكغقاؿ عبد العالي

 -جغالب عبد القادر

عضك
عضك

ممثل الكزير المكمف بالفالحة كالتنمية الريفية كالصيد البحري،

 -قاسي عمي

عضك

ممثل الكزير المكمف بالتييئة العمرانية كالسياحة كالصناعة التقميدية،

 -قب تامر

عضك

ممثل الكالي.

عضك

 -حمدكش دمحم

ممثل الكزير المكمف بالعدؿ،

ممثمة الكزير المكمف بالثقافة،

"......................................والباقي بدون تغيير."........................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1597مؤرخ في  24سبتمبر  ،2019يعدل القرار رقم  513المؤرخ في  17ماي 2017
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة أم البواقي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا ،المعدؿ كالمتمـ ،السيما المادة  12منو،
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  06-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430المكافق  4يناير سنة ،2009كالمتضمف إنشاء جامعة أـ البكاقي ،المعدؿ كالمتمـ ،السيما المادة  2منو،
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  513المؤرخ في  17ماي  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة أـ البكاقي ،المعدؿ.
ُيقــــــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :يعدؿ الجدكؿ الممحق بالقرار رقـ  513المؤرخ في  17ماي  ،2017المعدؿ كالمذككر أعاله ،كما
ىك محدد في الجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  24سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

 -1األعضاء المعينون:
اإلسم والمقب

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة أم البواقي
الصفة

القطاع

عضك

ممثل الكزير المكمف بالمالية،

 -قكجيل كماؿ

عضك

ممثل الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف،

 -داسة مصطفى

عضك

 -بازيف عبد الحق

عضك

 -بكدالعة عمار

رئيس

 -عزكد دمحم

عضك

 -شيباني خالد

 -لعرج دمحم

 -بكخاتـ كماؿ

عضك
عضك

 -محقكف دمحم الصديق

عضك

 -بعابشة نكر الديف

عضك

 -بكسناف عبد الكىاب

عضك

 -جغادر عبد الجميل

عضك

 -بخكش نجيب

عضك

 بف طكباؿ عمي -بكزكالغ عمي

عضك
عضك

ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي كالبحث العممي،

ممثل الكزيرة المكمفة بالتربية الكطنية،

ممثل الكزير المكمف بالعمل كالتشغيل كالضماف االجتماعي،

ممثل السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية كاإلصالح اإلداري،
ممثل الكزير المكمف بالعدؿ،

ممثل الكزير المكمف بالتجارة،

ممثل الكزير المكمف بالصناعة كالمناجـ،

ممثل الكزير المكمف بالداخمية كالجماعات المحمية كالتييئة العمرانية،
ممثل الكزير المكمف بالسكف كالعم ارف كالمدينة،

ممثل الكزير المكمف باإلتصاؿ،

ممثل الكزير المكمف بالشباب كالرياضة،
ممثل الكزير المكمف بالمكارد المائية،

ممثل الكالي.

"........................................والباقي بدون تغيير."..........................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قــرار رقم  1598مؤرخ في  24سبتمبر ّ ،2019
لقسم المغة واألدب العربي بكّمية اآلداب والّمغات بجامعة عبـاس لغـرور-خنشمـة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة خنشمة.
ك
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 573المؤرخ في  05جكاف  2016الذي ّ
ّ
المغة كاألدب العربي بكّمية اآلداب كالّمغات بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة كاألدب العربي بكّمية اآلداب كالّمغاتالمؤرخ في  12ماي .2019
بجامعة عباس لغركر -خنشمة ّ
ُيـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة كاألدب العربي بكّمية اآلداب كالّمغات بجامعة عباس

لغركر-خنشمة.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة كاألدب العربي بكّمية اآلداب كالّمغات بجامعة
المادة ّ :2
عباس لغركر-خنشمة ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عباس لغركر-خنشمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  24سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  1598المؤرخ في  24سبتمبر  2019الذي ّ
لقسم المغة واألدب العربي بكّمية اآلداب والّمغات بجامعة عبـاس لغـرور -خنشمـة

االسم والمقـب

الصفـة

الرقم
1

قري مجيد

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

2

جدي كليد

رئيس القسـ

3

لطرش يكسف

أستاذ

4

عيالف عمر

أستاذ

5

بحري نكارة

أستاذة

6

قركي سميرة

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

7

تكمي ىشاـ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

8

مزيتي خميسة

أستاذ مساعد قسـ "أ"

9

عريف حميمة

أستاذة مساعدة قسـ "ب"
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قــرار رقم  1599مؤرخ في  24سبتمبر ّ ،2019
لقسم اآلداب والّمغـة الفرنسية بكّمية اآلداب والّمغات بجامعة عبـاس لغـرور -خنشمـة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة خنشمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013

يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 574المؤرخ في  05جكاف  2016الذي ّ
ّ
اآلداب كالّمغػة الفرنسية بكمّية اآلداب كالّمغات بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اآلداب كالّمغػة الفرنسية بكّمية اآلداب كالّمغاتالمؤرخ في  12ماي .2019
بجامعة عباس لغركر -خنشمة ّ

ُيـقــــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب كالّمغػة الفرنسية بكّمية اآلداب كالّمغات بجامعة

عباس لغركر-خنشمة.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب كالّمغػة الفرنسية بكّمية اآلداب كالّمغات بجامعة
المادة ّ :2
عباس لغركر-خنشمة ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عباس لغركر-خنشمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  24سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  1599المؤرخ في  24سبتمبر  2019الذي ّ
الرقم
1
2
3
4

لقسم اآلداب والّمغـة الفرنسية بكّمية اآلداب والّمغات بجامعة عبـاس لغـرور -خنشمـة
االسم والمقـب

قجيبة عبد الناصر

بف حفصي دليمة

شبمي سمية

بكسعد آماؿ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيسة القسـ

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

أستاذة محاضرة قسـ "ب"
النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

649

5

لكصيف بدر الديف

7

بكشماؿ جميمة

6
8

أستاذ محاضر قسـ "ب"

حشاني صالح الديف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

بكزاىر حناف

أستاذة مساعدة قسـ "ب"

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قــرار رقم  1600مؤرخ في  24سبتمبر ّ ،2019
لقسم اآلداب والّمغـة اإلنجميزيـة بكّمية اآلداب والّمغات بجامعة عبـاس لغـرور -خنشمـة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة خنشمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013

يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 575المؤرخ في  05جكاف  2016الذي ّ
ّ
اآلداب كالّمغػة اإلنجميزيػة بكمّية اآلداب كالّمغات بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اآلداب كالّمغػة اإلنجميزيػة بكّمية اآلداب كالّمغاتالمؤرخ في  12ماي .2019
بجامعة عباس لغركر -خنشمة ّ
ُيـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب كالّمغػة اإلنجميزيػة بكمّية اآلداب كالّمغات بجامعة
عباس لغركر-خنشمة.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب كالّمغػة اإلنجميزيػة بكّمية اآلداب كالّمغات بجامعة
المادة ّ :2
عباس لغركر-خنشمة ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عباس لغركر-خنشمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  24سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  1600المؤرخ في  24سبتمبر  2019الذي ّ
لقسم اآلداب والّمغـة اإلنجميزيـة بكّمية اآلداب والّمغات بجامعة عبـاس لغـرور -خنشمـة

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

بغػزك صبرينػة

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ

2

قػرزة عمػر

3

دغبكش نادية

أستاذة

4

سميـ أكنػيس

أستاذ محاضر قسـ "ب"

5

كفالي كليد

أستاذ مساعد قسـ "أ"

6

بضياؼ عبد الغفكر

أستاذ مساعد قسـ "أ"

7

عتيق إيماف

رئيس القسـ

أستاذة مساعدة قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قــرار رقم  1601مؤرخ في  24سبتمبر ّ ،2019
لكّميـة اآلداب والّمغـات بجامعة عبـاس لغـرور-خنشمـة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة خنشمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 كبمكجب القرار رقـ 576المؤرخ في  05جكاف  2016الذي ّ
ّ
لكّمية اآلداب كالّمغات بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية اآلداب كالّمغات بجامعة عباس لغركر -خنشمةالمؤرخ في  12فيفري .2019
ّ

ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب كالّمغات بجامعة عباس لغركر-خنشمة.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب كالّمغات بجامعة عباس لغركر-خنشمة ،كفقا
المادة ّ :2
لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عباس لغركر-خنشمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  24سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
ممحـــق بالقـــرار رقم  1601المؤرخ في  24سبتمبر  2019الذي ّ
لكّميـة اآلداب والّمغـات بجامعة عبـاس لغـرور -خنشمـة

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

طاىير كماؿ

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغة كاألدب العربي
ّ

2

خالؼ بدر الديف

3

مصاص جمعة

عميد الكّمية

4

بكجالؿ حساف

5

جدي كليد

نائب العميد مكّمف بما بعد التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
رئيسة قسـ المغة كاألدب العربي

6

بف حفصي دليمة

رئيسة قسـ اآلداب كالمغة الفرنسية

7

قرزة عمر

نائب العميد مكّمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة

رئيس قسـ اآلداب كالمغة االنجميزية

8

قري مجيد

رئيس المجنة العممية لقسـ المغة كاألدب العربي

9

قجيبة عبد الناصر

رئيس المجنة العممية لقسـ اآلداب كالمغة الفرنسية

10

بغزك صبرينة

رئيسة المجنة العممية لقسـ اآلداب كالمغة االنجميزية

11

قركي سميرة

12

شبمي سمية

13

دغبكش نادية

ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغة كاألدب العربي
ّ
ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اآلداب كالمغة الفرنسية
ّ

14

سكاكي راضية

15

مزيتي خميسة

ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اآلداب كالمغة االنجميزية
ّ
ممّثمة عف األساتذة المساعديف

مباركية طارؽ

مسؤكؿ المكتبة

16

ممّثمة عف األساتذة المساعديف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قــرار رقم  1602مؤرخ في  24سبتمبر ّ ،2019
لقسم الحقوق بكّمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة عبـاس لغـرور -خنشمـة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة خنشمة.
ك
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يح ّدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 555المؤرخ في  05جكاف  2016الذي ّ
ّ
الحقكؽ بكّمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقكؽ بكّمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعةؤرخ في  30أفريل .2019
عباس لغركر -خنشمة الم ّ

ُيـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة  ،2003الم ّ
عدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقكؽ بكّمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة عباس
لغركر-خنشمة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقكؽ بكّمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة عباس
المادة ّ :2
لغركر -خنشمة ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عباس لغركر-خنشمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  24سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  1602المؤرخ في  24سبتمبر  2019الذي ّ
لقسم الحقوق بكّمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة عبـاس لغـرور-خنشمـة

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

سعادنة العيد

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

2

دماف ذبيح عماد

رئيس القسـ

3

قصكري رفيقة

أستاذة

4

مالكية نبيل

أستاذ محاضر قسـ "أ"

5

أكشف حناف

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

6

عبابسة دمحم

أستاذ محاضر قسـ "أ"

7

شنة دمحم

أستاذ محاضر قسـ "ب"

8

عبد الحي صالح

أستاذ مساعد قسـ "أ"

9

بمقاسـ حبيب

أستاذ مساعد قسـ "ا"
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قــرار رقم  1603مؤرخ في  24سبتمبر ّ ،2019
لقسم العموم السياسية بكّمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة عبـاس لغـرور -خنشمـة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة خنشمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013

يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 554المؤرخ في  05جكاف  2016الذي ّ
ّ
العمكـ السياسية بكّمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمكـ السياسية بكّمية الحقكؽ كالعمكـ السياسيةالمؤرخ في  30أفريل .2019
بجامعة عباس لغركر -خنشمة ّ
ُيـقــــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ السياسية بكّمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة
عباس لغركر-خنشمة.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ السياسية بكمّية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة
المادة ّ :2
عباس لغركر-خنشمة ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عباس لغركر-خنشمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  24سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  1603المؤرخ في  24سبتمبر  2019الذي ّ
لقسم العموم السياسية بكّمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة عبـاس لغـرور-خنشمـة

الرقم
1
2
3
4

االسم والمقـب

بالة عمار

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

حفظاكي السعيد

رئيس القسـ

لكصيف عبد الكىاب

أستاذ مساعد قسـ "أ"

سميماني مباركة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أستاذة محاضرة قسـ "أ"
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5

نكري عزيز

7

صالحي نضيرة

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

مكمف عكاطف

أستاذة مساعدة قسـ "ا"

6
8
9

طرشي ياسيف

كاية ريمة

أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قــرار رقم  1604مؤرخ في  24سبتمبر ّ ،2019
السياسيـة بجامعة عبـاس لغـرور-خنشمـة
لكّمية الحقـوق والعمـوم ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة خنشمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية
 كبمكجب القرار رقـ 572المؤرخ في  05جكاف  2016الذي ّ
ّ
الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة عباسالمؤرخ في  30أفريل .2019
لغركر -خنشمة ّ

ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
السياسيػة بجامعة عباس لغركر-
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقكؽ كالعمػكـ ّ

خنشمة.

السياسيػة بجامعة عباس لغركر-
المادة ّ :2
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقكؽ كالعمػكـ ّ
خنشمة ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عباس لغركر-خنشمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  24سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
ممحـــق بالقــرار رقم  1604مؤرخ في  24سبتمبر  ،2019الذي ّ
السياسيـة بجامعة عبـاس لغـرور -خنشمـة
لكّمية الحقوق والعمـوم ّ

الرقم

االسم والمقـب

1

بكقرة اسماعيل

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

زكاقري الطاىر

الصفـة

مصف األستاذية عف قسـ الحقكؽ
رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذكي
ّ
عميد الكّمية

عرشكش سفياف

نائب العميد مكّمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة

دماف ذبيح عماد

رئيس قسـ الحقكؽ

بككماش دمحم
حفظاكي سعيد
سعادنة العيد
بالة عمار

نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
رئيس قسـ العمكـ السياسية

رئيس المجنة العممية لقسـ الحقكؽ
رئيس المجنة العممية لقسـ العمكـ السياسية

تافركنت الياشمي

مصف األستاذية عف قسـ الحقكؽ
ممثّل األساتذة ذكي
ّ
ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ السياسية
ّ

بكشربي مريـ

ممّثمة عف األساتذة المساعديف

سميماني مباركة
بالة عبد العالي

ممثّل عف األساتذة المساعديف

قصكري رفيقة

مديرة مخبر بحث

عطاء هللا مراد

مسؤكؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
قــرار رقم  1605مؤرخ في  24سبتمبر ّ ،2019
العموم االقتصادية بكّمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة عبـاس لغـرور-خنشمـة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة خنشمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013

يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 560المؤرخ في  05جكاف  2016الذي ّ
ّ
العمكـ االقتصادية بكّمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة عبػاس لغػركر-خنشمػة.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمكـ االقتصادية بكّمية العمكـ االقتصاديةالمؤرخ في  30أفريل .2019
كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة عباس لغركر -خنشمة ّ

ُيـقــــــرر

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المعدؿ كالمت ّمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ االقتصادية بكّمية العمكـ االقتصادية كالتجارية
كعمكـ التسيير بجامعة عباس لغركر-خنشمة.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ االقتصادية بكّمية العمكـ االقتصادية كالتجارية
المادة ّ :2
كعمكـ التسيير بجامعة عباس لغركر-خنشمة ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عباس لغركر-خنشمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  24سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  1605المؤرخ في  24سبتمبر  2019الذي ّ
لقسم العموم االقتصادية بكّمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة عبـاس لغـرور -خنشمـة
الرقم

الصفـة

االسم والمقـب

1

بف عباس شامية

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

2

تككاشت عماد

رئيس القسـ

3

بف منصكر ليميا

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

4

عجالي دالؿ

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

5

زعيمي رمزي

أستاذ محاضر قسـ "ب"

6

نصراكي دنيا زاد

أستاذ مساعد قسـ "أ"

7

سكالمي فييمة

أستاذة مساعدة قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم
قــرار رقم  1606مؤرخ في  24سبتمبر ّ ،2019
التجارية وعموم التسيير بكّمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة عبـاس لغـرور-خنشمـة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة خنشمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 561المؤرخ في  05جكاف  2016الذي ّ
ّ
العمكـ التجارية كعمكـ التسيير بكّمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمكـ التجارية كعمكـ التسيير بكمّية العمكـالمؤرخ في  30أفريل .2019
االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة عباس لغركر-خنشمة ّ

ُيـقــــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ التجارية كعمكـ التسيير بكّمية العمكـ االقتصادية

كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة عباس لغركر-خنشمة.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ التجارية كعمكـ التسيير بكمّية العمكـ االقتصادية
المادة ّ :2
كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة عباس لغركر-خنشمة ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عباس لغركر-خنشمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  24سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  1606المؤرخ في  24سبتمبر  2019الذي ّ
لقسم العموم التجارية وعموم التسيير بكّمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة عبـاس لغـرور-خنشمـة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

الصفـة

العايب احسف

أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

بمقيدكـ صباح

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

ىباؿ عبد النكر

أستاذ محاضر قسـ "أ"

سميماني عصاـ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

عمي خنافر

مانع سبرينة

عظيمي دالؿ

مصباح عماد الديف
دريدي صفية

رئيس القسـ

أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

أستاذة مساعدة قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قــرار رقم  1607مؤرخ في  24سبتمبر ّ ،2019
لكّميـة العمـوم االقتصاديـة وال ّتجاريـة وعمـوم ال ّتسييـر بجامعة عبـاس لغـرور -خنشمـة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة خنشمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية
 كبمكجب القرار رقـ 562المؤرخ في  05جكاف  2016الذي ّ
ّ
العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسييرالمؤرخ في  30أفريل .2019
بجامعة عباس لغركر -خنشمة ّ
ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمكـ االقتصادية كالتّجارية كعمكـ التّسيير
بجامعة عباس لغركر-خنشمة.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمكـ االقتصادية كالتّجارية كعمكـ التّسيير بجامعة
المادة ّ :2
عباس لغركر-خنشمة ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عباس لغركر-خنشمةّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  24سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
ممحـــق بالقـــرار رقم  1607المؤرخ في  24سبتمبر  2019الذي ّ
لكّميـة العمـوم االقتصاديـة والّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعة عبـاس لغـرور-خنشمـة

الرقم االسم والمقـب
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الصفـة

رئيسة المجمس العممي لمكّمية ،ممثّمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ التجارية كعمكـ التسيير
بمقيدكـ
ّ
دربكش دمحم الطاىر عميد الكّمية

نائب العميد مكّمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة
أكنيسي بالؿ
بالدراسات فيما بعد التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
جباري عبد الجميل نائب العميد مكّمف ّ

تككاشت عماد
خنافر عمي

بف عباس شامية
احسف العايب

بف الطاىر حسيف

رئيس قسـ العمكـ االقتصادية

رئيس قسـ العمكـ التجارية كعمكـ التّسيير
رئيس المجنة العممية لقسـ العمكـ االقتصادية

رئيس المجنة العممية لقسـ العمكـ التجارية كعمكـ التّسيير
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ االقتصادية
ّ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ االقتصادية
 10بمعيدي عبد هللا
ّ
 11زديرة شرؼ الديف ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ العمكـ التجارية كعمكـ التّسيير
ّ
 12مصباح عماد الديف ممثّل عف األساتذة المساعديف
 13عقاب نكر الديف
 14جرماف الربعي
 15عمامري فريدة

ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مسؤكلة المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قــرار رقم  1608مؤرخ في  24سبتمبر ّ ،2019
لقسم العموم الفالحية بكّمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة عبـاس لغـرور-خنشمـة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة خنشمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013

يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 578المؤرخ في  05جكاف  2016الذي ّ
ّ
العمكـ الفالحية بكّمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمكـ الفالحية بكّمية عمكـ الطبيعة كالحياةبجامعة عباس لغركر -خنشمة المؤّرخ في  30أفريل .2019
ُيـقــــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ الفالحية بكّمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة عباس

لغركر -خنشمة.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ الفالحية بكّمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة
المادة ّ :2
عباس لغركر-خنشمة ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عباس لغركر-خنشمة ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  24سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  1608المؤرخ في  24سبتمبر  2019الذي ّ
لقسم العموم الفالحية بكّمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة عبـاس لغـرور -خنشمـة

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

ىاممي صكفيا

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ

2

مناصري عمار

رئيس القسـ

3

خبثاف عبد الحميد

أستاذ محاضر قسـ "أ"

4

ازرايب عز الديف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

5

عكيداف العايش

أستاذ محاضر قسـ "ب"

6

عبايدية عبد الغفكر

أستاذ مساعد قسـ "أ"

7

زيتكني كسيمة

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قــرار رقم  1609مؤرخ في  24سبتمبر ّ ،2019
لقسم البيئة والمحيط بكّمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة عبـاس لغـرور -خنشمـة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة2012المتضمف إنشاء جامعة خنشمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 577المؤرخ في  05جكاف  2016الذي ّ
ّ
البيئة كالمحيط بكمّية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيئة كالمحيط بكّمية عمكـ الطبيعة كالحياةالمؤرخ في  30أفريل .2019
بجامعة عباس لغركر -خنشمة ّ
ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيئة كالمحيط بكّمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة عباس

لغركر-خنشمة.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيئة كالمحيط بكّمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة
المادة ّ :2
عباس لغركر-خنشمة ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عباس لغركر-خنشمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  24سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  1609المؤرخ في  24سبتمبر  2019الذي ّ
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

لقسم البيئة والمحيط بكّمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة عبـاس لغـرور -خنشمـة
الصفـة

االسم والمقـب

دالي نكاؿ

أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ

بكزك مراد

رئيس القسـ

حكحة بمقاسـ

أستاذ

بكلعبايز محرز

أستاذ محاضر قسـ "ب"

حالسي اسمياف

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

لرباع رابح

أستاذ محاضر قسـ "ب"

بركاني شريفة

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

كناس ميادة

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قــرار رقم  1610مؤرخ في  24سبتمبر ّ ،2019
لقسم البيولوجيا الجزيئية والخموية بكّمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة عبـاس لغـرور -خنشمـة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة خنشمة.
ك
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013

يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ 579المؤرخ في  05جكاف  2016الذي ّ
ّ
البيكلكجيا الجزيئية كالخمكية بكّمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيكلكجيا الجزيئية كالخمكية بكّمية عمكـ الطبيعةالمؤرخ في  30أفريل .2019
كالحياة بجامعة عباس لغركر -خنشمة ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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ُيـقــــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة  ،2003الم ّ
عدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيكلكجيا الجزيئية كالخمكية بكّمية عمكـ الطبيعة كالحياة
بجامعة عباس لغركر-خنشمة.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيكلكجيا الجزيئية كالخمكية بكّمية عمكـ الطبيعة
المادة ّ :2
كالحياة بجامعة عباس لغركر-خنشمة ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عباس لغركر-خنشمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  24سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

الدكتور :بوزيد الطيب

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  1610المؤرخ في  24سبتمبر  2019الذي ّ
لقسم البيولوجيا الجزيئية والخموية بكّمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة عبـاس لغـرور -خنشمـة

الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

حبيباتني سفياف

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

حالسي اسمياف

رئيسة القسـ

صبيحي فاطمة الزىراء

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

بكحميط سميرة

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

يخمف كىيبة

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

بكفنارة سييل

كرديش فكزية
لعمى نسيمة

مسعي عميمة

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قــرار رقم  1611مؤرخ في  24سبتمبر ّ ،2019
لكّميـة عمـوم الطبيعـة والحيـاة بجامعة عبـاس لغـرور-خنشمـة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433المكافق  4يكنيك سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة خنشمة.
ك
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية
 كبمكجب القرار رقـ 580المؤرخ في  05جكاف  2016الذي ّ
ّ
عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة عباس لغركر-المؤرخ في  30أفريل .2019
خنشمة ّ

ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة  ،2003المع ّدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة عباس لغركر -خنشمة.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة عباس لغركر-
المادة ّ :2
خنشمة ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة عباس لغركر-خنشمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  24سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
ممحـــق بالقــرار رقم  1611المؤرخ في  24سبتمبر  2019الذي ّ
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

لكّميـة عمـوم الطبيعـة والحيـاة بجامعة عبـاس لغـرور -خنشمـة
الصفـة

خبثاف عبد الحميد

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ البيئػة كالمحيػط
ّ
عميد الكّمية

دالع ياسمينة

مناصري عمار

نائبة العميد مكّمفة بالدراسات العميا كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
رئيس قسـ العمكـ الفالحية

حالسي اسمياف

رئيسة قسـ البيكلكجيا الخمكية كالجزيػئػيػة

حماـ سفياف منيف

لرباع رابح

بكزك مراد

نائب العميد مكّمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة

رئيس قسـ البيئػة كالمحيػط

لعالكي عبد الحميـ

رئيس قسـ الجذع المشترؾ

10

دالي نكاؿ

رئيسة المجنة العممية لقسـ البيئػة كالمحيػط

12

حكحة بمقاسـ

8
9

11
13
14
15
16
17

ىاممي صكفية

حبيباتني سفياف

بكفنارة سييل

رئيسة المجنة العممية لقسـ العمكـ الفالحية
رئيس المجنة العممية لقسـ البيكلكجيا الخمكية كالجزيئػيػة

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ البيئػة كالمحيػط
ّ
ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ البيكلكجيا الخمكية كالجزيئػيػة
ّ

عبايدية عبد الغفكر

ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف

مالكية الشافعي

مسؤكؿ المكتبة

كناس ميادة
قاضي كنزة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

مديرة مخبر بحث
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قــرار رقم  1612مؤرخ في  24سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم الصيدلة بكّميـة الطـــــب بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 1989كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ

 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 -كبمكجب القرار رقـ  901المؤرخ في  27جكيمية  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ

الصيدلة بكّميػة الط ػ ػػب بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الصيدلة بكّميػة الط ػ ػػب بجامعة جياللي ليابس-المؤرخ في  11جكاف .2019
سيدي بمعباس ّ

ُيـقــــــرر

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

المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكّميػة الط ػ ػػب بجامعة جياللي ليابس-سيدي
بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكّميػة الط ػ ػػب بجامعة جياللي ليابس -سيدي
بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  24سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

ممحــق بالقــرار رقم  1612المؤرخ في  24سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4

االسم والمقـب

لقسـم الصيدلة بكّميـة الطـــــب بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس
الصفـة

يكسفي نكر الديف

أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

طالب (ـ) مختاري الياـ نكاؿ

أستاذة

سمكة دمحم عادؿ

يقرك جميمة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيس القسـ

أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ"
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5

غكماري كىيبة ايماف

أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ"
أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "ب"

6

عاشكري دمحم ياسيف

7

شمغكـ مصطفى

8

شنافة أماؿ

أستاذ مساعد استشفائي جامعي

9

بف حدك عبد الحق اسماعيل

أستاذ مساعد استشفائي جامعي

أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1613مؤرخ في  24سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكّمية الطــــــــب بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019

المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 1989كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 كبمكجب القرار رقـ  903المؤرخ في  27جكيمية  2016الذي ّلكّمية الطػ ػ ػ ػػب بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية الطػ ػ ػ ػػب بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباسالمؤرخ في  12جكاف .2019
ّ

ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة  2003العممي،
ّ
المعدؿ ك ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس لكّمية الطػ ػ ػ ػػب بجامعة جياللي ليابس -سيدي

بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الطػ ػ ػ ػػب بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس،
كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  24سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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ممحــق بالقــرار رقم  1613المؤرخ في  24سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
الرقم
1
2
3

االسم والمقـب

لكّمية الطــــــــب بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

قندكزي الطيب

بابا أحمد عبد الرزاؽ
عاشكري دمحم ياسيف

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الطب
ّ
عميد الكمية
نائب العميد مكّمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة

4

غكماري كىيبة ايماف

5

مربكح دمحم أميف

التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
نائبة العميد مكّمفة بما بعد ّ
رئيس قسـ الطب

6

سمكة دمحم عادؿ

رئيس قسـ الصيدلة

7

بمحاج ليمى

8

الحبشي بكمديف

9

يكسفي نكر الديف

10

حاج حبيب دمحم

رئيسة قسـ طب األسناف
رئيس الّمجنة العممية لقسـ الطب

رئيس الّمجنة العممية لقسـ الصيدلة

11

بف عيسى فاطمة الزىرة

12

شنافة أماؿ

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الطب
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ طب األسناف
ّ

13

مكلسيكؿ فتحي دمحم رضا

14

قندكسي عبد الكريـ بدر الديف

ممثّل عف األساتذة المساعديف

15

سنكسي عبد القادر

ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث

مسؤكؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1614مؤرخ في  24سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم الرّي بكّميـة التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019

المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 1989كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 -كبمكجب القرار رقـ  152المؤرخ في  16مارس  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ

الر ّي بكّميػة التكنكلكجيا بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الر ّي بكّميػة التكنكلكجيا بجامعة جياللي ليابس-المؤرخ في  25فيفري .2019
سيدي بمعباس ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

667

ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الر ّي بكّميػة التكنكلكجيا بجامعة جياللي ليابس-سيدي
بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الر ّي بكّميػة التكنكلكجيا بجامعة جياللي ليابس-سيدي
بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  24سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1614المؤرخ في  24سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم الرّي بكّميـة التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الصفـة

االسم والمقـب

أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

باحمد جمكؿ
عمكي زىكر

رئيس القسـ

رابح دمحم

أستاذ

دريس دمحم األميف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

قريشي خالد

أستاذ محاضر قسـ "أ"

شيكخ ناجي

حمكش بشير

معرؼ نكر الديف

محفكظ زكريا

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1615مؤرخ في  24سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكّمية التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019

المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنةالمتمـ.
 1989كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 كبمكجب القرار رقـ  155المؤرخ في  16مارس  2016الذي ّلكّمية التكنكلكجيا بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية التكنكلكجيا بجامعة جياللي ليابس-سيديالمؤرخ في  28فيفري .2019
بمعباس ّ
ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة  2003العممي،
ّ
المعدؿ ك ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس لكّمية التكنكلكجيا بجامعة جياللي ليابس-سيدي

بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية التكنكلكجيا بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس،
كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  24سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحــق بالقــرار رقم  1615المؤرخ في  24سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
الرقم االسم والمقـب
1

بف قدياب دمحم

3

لحسف عبد القادر

2
4
5
6
7
8
9

بكخمدة فاركؽ عالؿ

لكّمية التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية
ّ
عميد الكمية

نائب العميد مكّمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة

بف عطاء هللا دمحم عطيف

التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية

ضيفي سيد أحمد

رئيس قسـ التعميـ األساسي لمعمكـ كالتكنكلكجيا

قمة سفياف

رئيس قسـ الطاقكيات كىندسة الطرائق

بكتابكت بف عمي

بكشافع عمي

لبيكض زىكر

رئيس قسـ اليندسة المدنية كاألشغاؿ العمكمية

رئيس قسـ الري

 10بكشكيشة بف عتك

رئيس الّمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية

 12حاكـ عمي

رئيس الّمجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لمعمكـ كالتكنكلكجيا

 11فحصي بكعزة
 13باحمد جمكؿ

 14رمضاني نادية
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيس الّمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية كاألشغاؿ العمكمية

رئيس الّمجنة العممية لقسـ الري
رئيس الّمجنة العممية لقسـ الطاقكيات كىندسة الطرائق
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 15فكيريني حميدة
 16بف رحك حميـ قكيدر
 17بف يكسف سمير

 18دريس دمحم األميف
 19قريشي خالد

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية كاألشغاؿ العمكمية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية كاألشغاؿ العمكمية
ّ

مصف األستاذية عف قسـ الري
ممثّل األساتذة ذكي
ّ
مصف األستاذية عف قسـ الري
ممثّل األساتذة ذكي
ّ

 21بف سمير خديجة

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الطاقكيات كىندسة الطرائق
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ الطاقكيات كىندسة الطرائق
ّ

 23برماكي حمزة

ممثّل عف األساتذة المساعديف

 25مزاري دمحم

مدير مخبر بحث

 20لعكج سمير

 22محفكظ زكرياء

ممثّل عف األساتذة المساعديف

 24سرير بكعالـ

مديرة مخبر بحث

 26مقني عبد القادر

مدير مخبر بحث

 27بشير بكيجرة دمحم

مدير مخبر بحث

 28عباد ىشاـ

مدير مخبر بحث

 29بكرعدة دمحم

مدير مخبر بحث

 30بف زينة يحي

مسؤكلة المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1616مؤرخ في  24سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم المغة اإلنجميزية بكّميـة اآلداب والمغات والفنون بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمكجب القرار رقـ  736المؤرخ في  22جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالمغة اإلنجميزية بكّميػة اآلداب كالمغات كالفنكف بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس.

 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكّميػة اآلداب كالمغات كالفنكفؤرخ في  13جكاف .2019
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس الم ّ
ُيـقــــــرر
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

670

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424المكافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ ك ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكّميػة اآلداب كالمغات كالفنكف بجامعة

جياللي ليابس -سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكّميػة اآلداب كالمغات كالفنكف بجامعة
جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  24سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدكتور :بوزيد الطيب

ممحــق بالقــرار رقم  1616المؤرخ في  24سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـم المغة اإلنجميزية بكّميـة اآلداب والمغات والفنون بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

كراد بمعباس

2

كلياصي عزيز عبد اإللو

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ

3

ممكؾ دمحم

أستاذ

4

قركج نكر الديف

أستاذ

5

بجاكي فكزية

أستاذة

6

زكليـ حجمة

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

7

بكعجاج سيدي دمحم فاركؽ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1617مؤرخ في  24سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكّمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409المكافق ّأكؿ غشت سنة 1989المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ ك ّ
 -كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنة

المتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 كبمكجب القرار رقـ  889المؤرخ في  27جكيمية  2016الذي ّلكّمية اآلداب كالمغات كالفنكف بجامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس.
 كبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية اآلداب كالمغات كالفنكف بجامعة جيالليلمؤرخ في  25جكاف .2019
ليابس -سيدي بمعباس ا ّ

ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43ك 44مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا
عاـ  1424المكافق  23غشت سنة  2003العممي،
ّ
المعدؿ ك ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس لكّمية اآلداب كالمغات كالفنكف بجامعة جياللي

ليابس-سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب كالمغات كالفنكف بجامعة جياللي ليابس-
سيدي بمعباس ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمدير جامعة جياللي ليابس-سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  24سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

ممحــق بالقــرار رقم  1617المؤرخ في  24سبتمبر  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
الرقم االسم والمقـب
1

عمارة بكجمعة

3

عركسي دمحم مراد

2
4

لكّمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

عقاؽ قادة

رفاس سميرة

5

سعيد عكاشة

6

كلياصي عزيز عبد اإللو

7

بمحاج عبد الكريـ

8

دكيؾ فتيحة

9

شرقي نكرية

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغة العربية كآدابيا
ّ
عميد الكمية

نائب العميد مكّمف بالدراسات كالمسائل المرتبطة بالطمبة

التدرج كالبحث العممي كالعالقات الخارجية
نائبة العميد مكّمفة بما بعد ّ
رئيس قسـ المغة العربية كآدابيا
رئيس قسـ المغة اإلنجميزية
رئيس قسـ المغة الفرنسية
رئيسة قسـ المغة األلمانية
رئيسة قسـ الفنػ ػ ػ ػػكف

 10عكاد عبد القادر

رئيس الّمجنة العممية لقسـ المغة العربية كآدابيا

 12عثماف يحي عبد الجبار

رئيس الّمجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية

 14ديف اليناني أحمد

رئيس الّمجنة العممية لقسـ الفنػ ػ ػ ػػكف

 11كراد عباس
 13نكالي الغكثي
 15تيرش ىشاـ
 16بكحص بف عيسى فكزية
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

رئيس الّمجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية
رئيس الّمجنة العممية لقسـ المغة األلمانية

ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغة العربية كآدابيا
ّ
ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغة اإلنجميزية
ّ
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 17بجاكي فكزية
 18ميسكري بمعباس
 19كلد النبية الككرتي نعيمة
 20بكخمكشة إلياس
 21براىيمي اسماعيف
 22شعباني دمحم

ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغة اإلنجميزية
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغة الفرنسية
ّ
ممّثمة األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغة الفرنسية
ّ
مصف األستاذية عف قسـ الفنػ ػ ػ ػػكف
ممثّل األساتذة ذكي
ّ
مصف األستاذية عف قسـ الفنػ ػ ػ ػػكف
ممثّل األساتذة ذكي
ّ
ممثّل األساتذة ذكي
مصف األستاذية عف قسـ المغة األلمانية
ّ

 23بف يمس ليندة شييناز

ممّثمة عف األساتذة المساعديف

 25صبار نكر الديف خمميش

مدير مخبر بحث

 26بمبشير لحسف

مدير مخبر بحث

 27قرقكى ادريس

مدير مخبر بحث

 28دكيؾ كريمة

مسؤكلة المكتبة

 24برمانة سنية سامية

ممّثمة عف األساتذة المساعديف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  26فيفري  2018الذي
يعدل القرار رقم 183
قــرار رقم  1618مؤرخ في  24سبتمبر ّ ،2019
ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المعمارية بكمية اليندسة المعمارية واليندسة
المدنية بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف -وىران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ رقـ  212-84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404المكافق  18غشت سنة  1984كالمتعمقالمتمـ.
بتنظيـ جامعة كىراف لمعمكـ كالتكنكلكجيا كسيرىا،
ّ
المعدؿ ك ّ
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019المعدؿ.
المتضمف تعييف أعضاء الحككمة،
ك
ّ
ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت سنةالمتمـ.
يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ ك ّ
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 كبمكجب القرار رقـ  183المؤرخ في  26فيفري  2018الذي ّاليندسة المعمارية بكمية اليندسة المعمارية كاليندسة المدنية بجامعة العمكـ كالتكنكلكجيا دمحم بكضياؼ-كىراف.
المؤرخ في  18جكيمية .2018
 كبناء عمى جامعة العمكـ كالتكنكلكجيا دمحم بكضياؼ -كىراف رقـ 96ّ
ُيـقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية
اليندسة المعمارية كاليندسة المدنية بجامعة العمكـ كالتكنكلكجيا دمحم بكضياؼ -كىراف.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية اليندسة المعمارية كاليندسة
المدنية بجامعة العمكـ كالتكنكلكجيا دمحم بكضياؼ -كىراف ،كفقا لمجدكؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف كمديرة جامعة العمكـ كالتكنكلكجيا دمحم بكضياؼ -كىراف ،كل
فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  24سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المؤرخ في  26فيفري 2018
يعدل القرار رقم 183
ممحــق بالقـرار رقـم  1618المؤرخ في  24سبتمبر  2019الذي ّ
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المعمارية بكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية
ّ
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب

بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف-وىران
الصفـة

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ

قاسي مميكة

رئيس القسـ

ربيع مكلكد

بف ابادجي نكر الديف

أستاذ

مكعزيز نجاة

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

أستاذ محاضر قسـ "أ"

فالح جابر مخيمف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

رحاؿ فريد

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

بف خدة مريـ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

مباركي عبد الخالق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم  1619مؤرخ في  26سبتمبر  ،2019يتضمن تعيين أعضاء المجمس الوطني
لتقييم البحث العممي والتطوير التكنولوجي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة 2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة ،المعدؿ.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  35-10المؤرخ في  5صفر عاـ  1431المكافق  21يناير سنة  2010الذييػ ػح ػ دد مياـ المجمس الكطني لتقييـ البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي كتشكيمتو ككيفيات سيره ،ال سيما الػ ػم ػ ػادة
 6منو.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى القرار رقـ  131المؤرخ في  13مارس  2015كالمتضمف تعييف أعضاء المجمس الكطني لتقييـ البحثالعممي كالتطكير التكنكلكجي ،المعدؿ.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ُيـقــــــرر
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  6مف المرسكـ التنفيذي رقـ  35-10المؤرخ في  5صفر عاـ  1431المكافق
 21يناير سنة  ،2010الذي يحدد مياـ المجمس الكطني لتقييـ البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي
كتشكيمتو ككيفيات سيره ،ييدؼ ىذا القرار إلى تعييف أعضاء المجمس الكطني لتقييـ البحث العممي

كالتطكير التكنكلكجي.

المادة  :2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس الكطني لتقييـ البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي في ممحق ىذا
القرار.

المادة  :3تمغى أحكاـ القرار رقـ  131المؤرخ في  13مارس  ،2015المعدؿ كالمذككر أعاله.
المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  26سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

ممحق القرار رقم  1619المؤرخ في  26سبتمبر  2019والمتضمن القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس الوطني
لتقييم البحث العممي والتطوير التكنولوجي

 بعنوان رؤساء المجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو:
 -آيت عبد هللا بكبكر

السكف كالتعمير كالبناء كالنقل كاألشغاؿ العمكمية،

 -بمعربي ياسيف

القانكف اإلقتصاد كالمجتمع،

 -مريبعي شريف

 -ياسع نكر الديف

العمكـ اإلنسانية كالتاريخ،
المكاد األكلية كالطاقة،

 -قريدش عبد الحميد

التربية ،الثقافة كاالتصاؿ،

 -بعداش نجيب

العمكـ األساسية،

 -حراث زكبير

مراد غكتي نجـ الديف
 ّ مكرسي سكندر -لخضاري فطكـ

الصحة كعمكـ األحياء،
التكنكلكجيا كالصناعة،

الفالحة المكارد المائية كالصيد البحري،

التييئة اإلقميمية ،البيئة كالمخاطر الكبرى.

 بعنوان المجان القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي:
 -خربكش فريد

ك ازرة الثقافة،

 -حريدي نكر الديف

ك ازرة التجارة،

 -زكاني فكزية

ك ازرة الطاقة،

 -محي الديف دمحم

 -بف حداد بكحنيفية

ك ازرة األشغاؿ العمكمية كالنقل،

ك ازرة الدفاع الكطني،

 -جكادي ياسيف منصكر

ك ازرة العمل كالتشغيل كالضماف االجتماعي،

 -بكمي عبد الكىاب

ك ازرة السياحة كالصناعة التقميدية،

 عباد فاطمة زىراء -بميل بكعالـ

 شافعي أحمدوزارة التعميم العالي والبحث العممي

ك ازرة البيئة كالطاقات المتجددة،

ك ازرة الشباب كالرياضة،

ك ازرة العدؿ،
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 -سماتي عبد الكىاب

ك ازرة المكارد المائية،

 -عفرة حميد

ك ازرة السكف كالعمراف كالمدينة،

ك ازرة الفالحة كالتنمية الريفية كالصيد البحري،

 -حركادي فريد

 -بكعزة بكبكر الصديق

ك ازرة التربية الكطنية،

 -إبراىيمي عز الديف

ك ازرة التككيف كالتعميـ المينييف،

ك ازرة المجاىديف،

 -يكف كفاء

 -بف جكدي كادة كيزة

ك ازرة التضامف الكطني ك األسرة كقضايا المرأة،

 -العيساكي صكنيا

ك ازرة االتصاؿ،

ك ازرة العالقات مع البرلماف،

 زككر عبد الحميد -عزكڤ محند

 -آيت مسعكداف دمحم الصديق

ك ازرة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ،

ك ازرة الصحة كالسكاف كاصالح المستشفيات.

 بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي:
 -عزيكف عمار

( مركز البحث في البيكتكنكلكجيا).

 بعنوان مراكز البحث والتنمية لدى المؤسسات العمومية أو الخاصة:

(مركز البحث كالتطكير لمكيرباء كالغاز).

 -صالحي كسيمة

 بعنوان األعضاء الجزائريين الذين يمارسون بصفة رئيسية ميام التعميم والبحث في ىيئة أجنبية لمتعميم العالي:

 -بكريداف أحمد

بريطانيا) ،(Northumbria University

 -بكرناف دمحم

جامعة ستككيكلـ السكيد ).(Stockholm University

 يعالكي فاركؽ جامعة التكنكلكجيا تركيز فرنسا )(Université de Technologie de Troyes بعنوان المجمس الوطني االقتصادي واالجتماعي:
 -كسكري دمحم أميف.

 بعنوان الشخصيات المختارة بحكم كفاءتيا في ميدان العموم والتكنولوجيا واالبداع:
 -خياطي مصطفى

عمكـ طبية( ،جامعة الجزائر 1-بف يكسف بف خدة)،

 -بكيعقكب عبد القادر

الرياضيات( ،جامعة كىراف 1-أحمد بف بمة )،

 -ڤريمس سمير

عمكـ البحر( ،المدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر كتييئة الساحل)،

 -بمبشير حساف

 -تيميكيف حبيب

الرياضيات (جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا -باب الزكار)،
عمكـ اجتماعية( ،جامعة كىراف 2-دمحم بف أحمد )،

االلكتركنيؾ.

 -يكسناج عمي

 بعنوان القطاعات االجتماعية االقتصادية ذات عالقة بنشاطات البحث:
 زركؽ جماؿ الديف -فارة عيسى

أش بي تكنكلكجيا

)،(HB Technologie

المؤسسة الكطنية لميياكل المعدنية كالنحاسية ) .(CR- Metal

 بعنوان المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي:
 -أكراؽ حفيع،

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

المدير العاـ لمبحث العممي كالتطكير التكنكلكجي.
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قــرار رقم  1620مؤرخ في  29سبتمبر  ،2019يتضمن الموافقة عمى مداولة مجمس إدارة جامعة بجاية
المؤرخة في  30مايو  2019والمتضمنة الموافقة عمى إيجار محالت عقارية
تابعة لمجامعة لفائدة متعاممين خواص

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111–19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة ،المعدؿ.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األكؿ عاـ  1419المكافق  7يكليك سنة ،1998كالمتضمف إنشاء جامعة بجاية ،المعدؿ كالمتمـ.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  279–03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المكافق  23غشت ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا ،المعدؿ كالمتمـ ،السيما المادتيف  13ك 19منو.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77–13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1433المكافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
.كبناء عمى محضر مداكلة مجمس إدارة جامعة بجاية المؤرخ في  30مايك ،2019
 كبناء عمى مراسمة ك ازرة المالية رقـ  /5297ك.ـ /أ.ع المؤرخة في  19سبتمبر  2019المتضمنة المكافقة عمىمداكلة مجمس إدارة جامعة بجاية المؤرخة في  30مايك  2019كالمتعمقة بإيجار ىياكل عقارية لفائدة متعامميف
خكاص.
ُيـقــــــرر
المادة األولى :طبقا لمفقرة  1مف المادة  19مف المرسكـ التنفيذي رقـ  279 – 03المؤرخ في  23غشت ،2003
المعدؿ كالمتمـ ،كالمذككر أعاله ،يكافق عمى مداكلة مجمس إدارة جامعة بجاية المؤرخة في  30مايك
 2019كالمتعمقة بإيجار ىياكل عقارية لفائدة متعامميف خكاص.
المادة  :2يترتب عمى المكافقة عمى مداكلة مجمس اإلدارة المذككرة في المادة األكلى أعاله ،منح المتعامل الخاص
رخصة استغالؿ محالت عقارية تابعة لجامعة بجاية ،كفق سندات شغل مؤقتة قابمة لإللغاء.
يؤدي أي تغيير في النشاط الذي منحت عمى أساسو رخصة االستغالؿ ،إلى إلغاء سند الشغل المذككر
أعاله.
المادة  : 3يكمف كل مف مدير الميزانية كالكسائل كمراقبة التسيير كمدير جامعة بجاية ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  29سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػ

قــرار رقم  1621مؤرخ في  29سبتمبر  ،2019يعدل القرار رقم  862المؤرخ في  11جوان 2019
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في المغة والثقافة األمازيغية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432المكافق  24نكفمبر سنةيحدد القانكف األساسي النمكذجي لممؤسسة العمكمية ذات الطابع العممي كالتكنكلكجي ،السيما المادة
 2011كالذي ّ

 13منو.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في 18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  95-17المؤرخ في  29جمادى األكلى عاـ  1438المكافق  26فبراير سنة ،2017كالمتضمف إنشاء مركز البحث في المغة كالثقافة األمازيغية ،السيما المادة  4منو.
 كبمقتضى القرار رقـ  862المؤرخ في  11جكاف  2019الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركزالبحث في المغة كالثقافة األمازيغية ،المعدؿ.
ُيـقــــــرر
المادة األولى :تعدؿ المادة األكلى مف القرار رقـ  862المؤرخ في  11جكاف  ،2019المعدؿ ،كالمذككر أعاله،
كتحرر المادة األكلى كما يأتي:
"المادة األولى(............................:بدون تغيير)...................................
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في المغة كالثقافة األمازيغية ،كمايمي:
 بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي:
 السيدة حاج قاسي فايزة زكجة طارقي."..................................والباقي بدون تغيير.".....................................
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  29سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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قــرار رقم  1622مؤرخ في  30سبتمبر  ،2019يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المدرسة الوطنية العميا لمري
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  111-19المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة ،المعدؿ.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  217-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429المكافق  14يكليك سنة 2008كالمتضمف تحكيل المدرسة الكطنية العميا لمري إلى مدرسة خارج الجامعة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437المكافق  14يكنيك سنة 2016الذي يحدد القانكف األساسي النمكذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  24منو.
ُيـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  24مف المرسكـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
المكافق  14يكنيك سنة  ،2016كالمذككر أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس إدارة المدرسة الكطنية العميا لمري.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الكطنية العميا لمري  ،طبقا لمجدكؿ الممحق بيذا
القرار.

المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  30سبتمبر 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

 -1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمري
الصفة

القطاع

 -بكعدالكي سالـ

عضك

ممثل الكزير المكمف بالمالية،

 -خضركف عمار

عضك

ممثل الكزير المكمف بالتككيف كالتعميـ المينييف،

 -بكزياف دمحم الشريف

عضك

 -جمعي أحمد

عضك

 -بزينة دمحم

 عباس ىجيرة -تكاتي عامر

 عككش عبد المالؾ -لكني فريدة

 -رزكؽ لطفي

 -العطكي عبد الرزاؽ

رئيسا

عضك
عضك
عضك
عضك
عضك
عضك

ممثل الكزير المكمف بالتعميـ العالي ك البحث العممي،

ممثمة الكزير المكمف بالتربية الكطنية،

ممثل السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية كاإلصالح اإلداري،

ممثل الكزير المكمف بالداخمية كالجماعات المحمية كالتييئة العمرانية،

ممثل الكزير المكمف بالطاقة،

ممثل الكزير المكمف بالصحة كالسكاف كاصالح المستشفيات،
ممثمة الكزير المكمف بالمكارد المائية ،

ممثل الكزيرة المكمفة بالصناعة كالمناجـ،

ممثل الكزير المكمف بالفالحة كالتنمية الريفية كالصيد البحري.

 -2األعضاء المنتخبون:
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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االسم والمقب

الصفة

الييئة

 -زركاؿ أيكب

عضك

ممثل منتخب عف األساتذة ،

 -رسكؿ عبد العزيز

عضك

ممثل منتخب عف األساتذة ،

 -تكمي سمير

عضك

ممثل منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب"،

 -يحياكي سمير

عضك

ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف قسـ "ا"،

 -بكزياف معمر

عضك

ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف قسـ "ا"،

 -قميعي جعفر

عضك

ممثل منتخب عف األساتذة المشاركيف،

 -رباحي بكمديف

 -سرير عبد العزيز

عضك
عضك

ممثل منتخب عف المكظفيف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات،

 -عميكة ابتساـ

عضك

ممثمة منتخبة عف الطمبة،

 -زايد كعمي

عضك

ممثل منتخب عف الطمبة.

 -بكفكاف عبد المجيد

عضك

ممثل منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب"،

ممثل منتخب عف المكظفيف اإلدارييف كالتقنييف كعماؿ الخدمات،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ
ــــــــــ
ــــ
ـــ
ــ
ــ
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المؤرخ في  22فيفري 2018
مؤرخ في  14جويمية  ،2019يتضمن إلغاء المقرر رقم 98
ّ
ُمقرر رقم ّ 261
والمتضمن وضع تحت التصرف النقابة المسماة ''االتحادية الوطنية لعمال التعميم العالي والبحث العممي''مبنى

مسمى الفندق ( ،)HOTELتابع لمديوان الوطني لمخدمات الجامعية ،والواقع بمدخل اإلقامات الجامعية بدالي ابراىيم
ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  9ذي القعدة عاـ  1410المكافق  2يكنيك سنة  ،1990كالمتعمّق
 بمقتضي القانكف رقـ 14-90ّ
المتمـ ،السيما المادة  16منو.
بكيفيات ممارسة الحق النقابي،
ّ
المعدؿ ك ّ

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019
 كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
المؤرخ في  21شكاؿ عاـ  1415المكافق  22مارس سنة ،1995
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 84-95ّ
كالمتضمف إنشاء الديكاف الكطني لمخدمات الجامعية ،كتنظيمو كعممو ،المعدؿ كالمتمـ.
المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
المؤرخ في  22فيفري  ،2018كالمتضمف كضع تحت تصرؼ النقابة المسماة االتحادية
 كبمقتضى المقرر رقـ 98ّ
مسمى الفندؽ ( ،)HOTELتابع لمديكاف الكطني لمخدمات
الكطنية لعماؿ التعميـ العالي كالبحث العممي ،مبنى ّ
الجامعية ،كالكاقع بمدخل اإلقامات الجامعية بدالي إبراىيـ.

يــقــــــرر
المؤرخ في  22فيفري  2018المتضمف كضع تحت تصرؼ النقابة
المادة األولى :تمغى أحكاـ المقرر رقـ 98
ّ
مسمى الفندؽ ( ،)HOTELتابع
المسماة االتحادية الكطنية لعماؿ التعميـ العالي كالبحث العممي ،مبنى ّ
لمديكاف الكطني لمخدمات الجامعية ،كالكاقع بمدخل اإلقامات الجامعية بدالي إبراىيـ.

المسمى الفندؽ ( ،)HOTELالتابع لمديكاف،
المادة  :2تؤكؿ إلى الديكاف الكطني لمخدمات الجامعية ،ىياكل المبنى
ّ
كالكاقع بمدخل االقامات الجامعية بدالي ابراىيـ ،المكضكع تحت تصرؼ النقابة المسماة االتحادية الكطنية

المؤرخ في  22فيفري  2018كالمذككر أعاله.
لعماؿ التعميـ العالي كالبحث العممي ،بمكجب المقرر رقـ 98
ّ
المؤرخ في  22فيفري  ،2018كالمذككر في المادة األكلى أعاله ،إعداد
المادة  :3يترتب عف إلغاء المقرر رقـ 98
ّ

جرد كمي كنكعي لمتجييزات كالعتاد المكجكد بالييكل ،تعده طبقا لمتشريع كالتنظيـ السارييف ،لجنة مشتركة
بيف مديرية التنمية كاالستشراؼ ،كالديكاف الكطني لمخدمات الجامعية ،كالنقابة المسماة االتحادية الكطنية

''يتكج الجرد المذككر بإعداد محضر''.
لعماؿ التعميـ العالي كالبحث العمميّ ،
المادة  :4يتكفل الديكاف الكطني لمخدمات الجامعية بكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذا الييكل.
المادة  :5يكّمف كل مف مدير الميزانية كالكسائل كمراقبة التسيير ،كمدير التنمية كاالستشراؼ ،كالمدير العاـ لمديكاف
الكطني لمخدمات الجامعية ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ

العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  14جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب
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مؤرخ في  14جويمية  ،2019يتضمن وضع اليياكل التابعة سابقاً لممدرسة الوطنية العميا
ُمقرر رقم ّ 262
لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي ببن عكنون تحت تصرف جامعة الجزائر ،3والنقابة الوطنية لألساتذة الجامعيين
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  9ذي القعدة عاـ  1410المكافق  2يكنيك سنة  ،1990كالمتعّمق
 بمقتضي القانكف رقـ 14-90ّ
المتمـ ،السيما المادة  16منو.
بكيفيات ممارسة الحق النقابي،
ّ
المعدؿ ك ّ

المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
المؤرخ في  11رجب عاـ  1429المكافق  14جكيمية سنة 2008
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 222-08ّ
كالمتضمف تحكيل المعيد الكطني لمتخطيط كاإلحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة.
المؤرخ في أكؿ صفر عاـ  1434المكافق  15ديسمبر سنة 2012
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 424-12ّ
المتمـ.
كالمتضمف إنشاء جامعة الجزائر ،3
ّ
المعدؿ ك ّ
المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  370-13المؤرخ في  05محرـ عاـ  1435المكافق  09نكفمبر سنة 2013المتضمف نقل مقر المدرسة الكطنية العميا لإلحصاء كاالقتصاد التطبيقي.

 كبمقتضي المقرر رقـ  158المؤرخ في  11أفريل  ،2018كالمتضمف كضع اليياكل التابعة سابقا لممدرسةالكطنية العميا لإلحصاء كاالقتصاد التطبيقي ببف عكنكف ،تحت تصرؼ جامعة الجزائر ،3كالنقابة الكطنية

المسماة االتحادية الكطنية لعماؿ التعميـ العالي كالبحث العممي.
لألساتذة الجامعييف ،كالنقابة
ّ
يــقــــــرر

المادة األولى :تكضع ىياكل المدرسة الكطنية العميا لإلحصاء كاالقتصاد التطبيقي سابقا الكاقعة ببف عكنكف كالية
الجزائر ،المذككرة في الممحق رقـ  1تحت تصرؼ جامعة الجزائر ،3كاليياكل المذككرة في الممحق رقـ

 2تحت تصرؼ النقابة الكطنية لألساتذة الجامعييف.

المادة  :2تتكفل جامعة الجزائر ،3بكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذه اليياكل.

المؤرخ في  11أفريل  2018المتضمف كضع اليياكل التابعة سابقا
المادة : :3تمغى أحكاـ المقرر رقـ 158
ّ
لممدرسة الكطنية العميا لإلحصاء كاالقتصاد التطبيقي ببف عكنكف تحت تصرؼ جامعة الجزائر ،3كالنقابة
الكطنية لألساتذة الجامعييف ،كالنقابة المسماة االتحادية الكطنية لعماؿ التعميـ العالي كالبحث العممي.

المادة  :4يكّمف كل مدير الميزانية كالكسائل كمراقبة التسيير ،كمدير التنمية كاالستشراؼ ،باإلدارة المركزية لك ازرة
التعميـ العالي كالبحث العممي ،كمدير جامعة الجزائر ،3كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر

في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  14جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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مؤرخ في  14جويمية  ،2019المتضمن وضع اليياكل التابعة سابقاً لممدرسة الوطنية
بالمقرر رقم  262ال ّ
ُمـمـــحق (ُ )1
العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي ببن عكنون تحت تصرف جامعة الجزائر ،3والنقابة الوطنية لألساتذة الجامعيين

اليياكل المكضكعة تحت تصرؼ جامعة الجزائر 3تتمثل في:
 الجناح البيداغوجي(:)RDC

  03قاعات التدريس بمساحة حكالي  40ـ.2 02 -مكاتب.

 جناح الماستر

  06مكاتب التدريس بمساحة حكالي  34ـ.2 -قاعة كبيرة.

 الجناح البيداغوجي :A
 قاعة االجتماعات. 20مكتب.

-

 الجناح البيداغوجي :B
  05قاعات التدريس.  03مكاتب لمعيادة. الجناح البيداغوجي :C
  04قاعات التدريس. مكتب لمعيادة. الجناح البيداغوجي :D
 مكتب مع األمانة. 05 -مكاتب.

 مدرجاف مف سعة  100مقعد.  18قاعة لمدراسة مساحة كل منيا 54ـ2( 06منيا لإلعالـ اآللي).

 المكتبة
 قاعة المحاضرات مف سعة  220مقعد. قاعة المطالعة مف سعة  200مقعد. -المخزف يتككف مف قاعتيف.

 مدرج مف سعة  100مقعد.وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 الجناح اإلداري()R+2
 الطابق السفمي:
 مكتبيف مع األمانة لكل منيما. مكتب. مكتب لمكزع الياتف. قاعة اإلعالـ اآللي. قاعة السحب. الطابق األول:
  03مكاتب مع األمانات.  05مكاتب. الطابق الثاني:
 مكتب مع األمانة.  02مكتبيف. قاعة االجتماعات.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  14جويمية  ،2019المتضمن وضع اليياكل التابعة سابقاً لممدرسة الوطنية
بالمقرر رقم 262
ّ
ُمـمـــحق (ُ )2
العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي ببن عكنون تحت تصرف جامعة الجزائر 3والنقابة الوطنية لألساتذة الجامعيين

اليياكل المكضكعة تحت تصرؼ النقابة الكطنية لألساتذة الجامعييف عبارة عف جناح إداري ذك طابق أرضي
مككف مف:
ّ

 مكتب مع األمانة.  03مكاتب. قاعة األرشيف. مخزف. قاعة االجتماعات. قاعة االنتظار.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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مؤرخ في  21أوت  ،2019يتضمن وضع جزء من ىياكل مركز االبتكار والتحويل
ُمقرر رقم ّ 332
التكنولوجي الكائن بالقطب الجامعي تارقة أوزومور بجامعة بجاية ،تحت تصرف
الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم الطبيعة والحياة ،لتوطين مقر ليا

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األكؿ  1419المكافق  7ديسمبر ،1998كالمتضمف إنشاء جامعة بجاية ،المعدؿ كالمتمـ.
المؤرخ في  08ربيع الثاني عاـ  1433المكافق أكؿ مارس سنة ،2012
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ ّ 97-12كالمتضمف إنشاء الككالة المكضكعاتية لمبحث في عمكـ الطبيعة كالحياة ببجاية.
المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1433المكافق  30يناير سنة ،2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
الذي ّ
المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1433المكافق  30يناير سنة ،2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 78-13ّ
كالمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي كسيرىا ،المعدؿ،
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  81-13المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1433المكافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي كالتطكير التكنكلكجي،
يــقــــــرر
المادة األولى :يكضع جزء مف ىياكل مركز االبتكار كالتحكيل التكنكلكجي الكائف بالقطب الجامعي تارقة أكزكمكر
بجامعة بجاية ،تحت تصرؼ الككالة المكضكعاتية لمبحث في عمكـ الطبيعة كالحياة لتكطيف مكاف ليا.
المادة  :2تتكفل الككالة المكضكعاتية لمبحث في عمكـ الطبيعة كالحياة ،بكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذه اليياكل.

المادة  :3يمغى المقرر رقـ  427المؤرخ في  30ديسمبر 2018كالمتضمف كضع جزء مف ىياكل مركز البحث في
تكنكلكجيات التغذية الزراعية بالقطب الجامعي تارقة أكزكمكر ببجاية ،تحت تصرؼ الككالة المكضكعاتية
لمبحث في عمكـ الطبيعة كالحياة ببجاية.

المادة  :4يكّمف كل مف المدير العاـ لمبحث العممي كالتطكير التكنكلكجي ،كمدير الميزانية كالكسائل كمراقبة
التسيير ،كمدير التنمية كاالستشراؼ ،باإلدارة المركزية لك ازرة التعميـ العالي البحث العممي ،كمدير الككالة
المكضكعاتية لمبحث في عمكـ الطبيعة كالحياة ،كمدير جامعة بجاية ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا المقرر
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.
حرر بالجزائر في  21أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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بالمقرر رقم  332المؤرخ في  21أوت  2019ال ُمتضمن وضع جزء من ىياكل مركز
ُمـمـــحق ُ
االبتكار والتحويل التكنولوجي الكائن بالقطب الجامعي تارقة أوزومور بجامعة بجاية،
تحت تصرف الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم الطبيعة والحياة لتوطين مقر ليا

اليياك ػ ػػل المكض ػ ػػكعة تح ػ ػػت تص ػ ػػرؼ الككال ػ ػػة المكض ػ ػػكعاتية لمبح ػ ػػث ف ػ ػػي عم ػ ػػكـ الطبيع ػ ػػة كالحي ػ ػػاة ببجاي ػ ػػة ،عم ػ ػػى
مس ػ ػػتكى الط ػ ػػابق األكؿ ك الث ػ ػػاني ك الجن ػ ػػاح األيم ػ ػػف لمط ػ ػػابق األرض ػ ػػي بمرك ػ ػػز التحكي ػ ػػل كالتط ػ ػػكير التكنكل ػ ػػكجي
بالقطب الجامعي تارقة أكزمكر بجامعة بجاية بمساحة تقدر ب  994.37ـ 2مكزعة عمى النحك التالي:
الطابق الثاني

الجية اليمنى لمطابق األرضي
قاعة

37.40

مكتب

22.78

مكتب

12.04

مكتب

22.43

مكتب

24.00

مكتب

16.10

مكتب

27.37

مكتب

27.50

قاعة الصيانة

27.37

مكتب

23.53

األركقة ك الساللـ

41.60

مكتب

21.24

مكتب

20.15

مكتب

12.04

مكتب

13.34

مكتب

11.21

مكتب

20.67

مكتب

22.43

مكتب

33.20

مكتب

16.10

مكتب

27.37

مكتب

27.50

مكتب

24.80

مكتب

23.53

دكرة المياه رجاؿ

10.00

مكتب

21.24

دكرة المياه نساء

9.00

مكتب

20.15

األركقة ك الساللـ

119.75

مكتب

13.34

مكتب

20.67

مكتب

33.20

مكتب

27.37

مكتب

24.60

دكرة المياه رجاؿ

10.00

دكرة المياه نساء

9.00

األركقة كالساللـ

119.75

الطابق األول

المجموع

2

 993.77م

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مؤرخ في  21أوت  ،2019يتضمن وضع جزء من ىياكل جامعة األغواط،
ُمقرر رقم ّ 333
تحت تصرف مركز البحث في البيوتكنولوجيا لتوطين وحدة البحث في النباتات الطبية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  24رجب عاـ  1440المكافق  31مارس سنة ،2019
 بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 111-19ّ
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  257-99المؤرخ في  08شعباف عاـ  1420المكافق  16نكفمبر سنة ،1999يحدد كيفيات إنشاء كحدات البحث كتنظيميا كسيرىا.

 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  270-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422المكافق  18سبتمبر سنة 2001كالمتضمف إنشاء جامعة األغكاط المعدؿ كالمتمـ.

المؤرخ في  18ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  30يناير سنة 2013
 كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
الذي يحدد صالحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي.
يــقــــــرر
المادة األولى :يكضع جزء مف ىياكل جامعة األغكاط ،المذككرة في ممحق ىذا المقرر ،تحت تصرؼ مركز البحث
في البيكتكنكلكجيا ،لتكطيف كحدة البحث في النباتات الطبية.

المادة  :2يتكفل مركز البحث في البيكتكنكلكجيا ،بكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذه اليياكل.

المادة  :3يكّمف كل مف المدير العاـ لمبحث العممي كالتطكير التكنكلكجي ،كمدير الميزانية كالكسائل كمراقبة
التسيير ،كمدير التنمية كاالستشراؼ ،باإلدارة المركزية لك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي ،كمدير جامعة

األغكاط ،كمدير مركز البحث في البيكتكنكلكجي ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في
النشرة الرسمية لمتعميـ العالي كالبحث العممي.

حرر بالجزائر في  21أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

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

المؤرخ في  21أوت  2019المتضمن وضع جزء من ىياكل جامعة األغواط،
بالمقرر رقم 333
ُمـمـــحق
ّ
ُ
تحت تصرف مركز البحث في البيوتكنولوجيا لتوطين وحدة البحث في النباتات الطبية

اليياكل المكضكعة تحت تصرؼ مركز البحث في البيكتكنكلكجيا ،عبارة عف مبنى يتككف مف طابقيف ()R+1

مساحتيا اإلجمالية قدرىا 2047.65ـ.2
تسمية اليياكل

المساحة الوحدوية م

2

العدد

2

المساحة اإلجمالية م

المالحظة

مخابر وفضاءات تقنية ومستودع
مكتب األساتذة

13.00

16

209.35

قاعة االجتماع

57.50

1

57.50

قاعة كظيفية 1

94.58

1

قاعة كظيفية 2

63.14

1

قاعات كظيفية
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مكتبة

79.05

1

79.05

قاعة العرض

318.00

1

318.00

قاعة السحب

13.20

1

13.20

قاعة النسخ

13.25

1

13.25

مستكدع المكاد الكيماكية

37.75

1

37.75

مستكدع المكاد

42.30

1

42.30

قاعات التحضيرات

37.92

4

152.30

قاعات المناكلة

48.33

10

483.30

قاعة التطيير

14.00

1

14.00

قاعة التجفيف

29.00

1

29.00

قاعة التبريد

14.00

1

14.00

قاعة حاضنة

31.25

1

31.25

قاعة تقطير المياه

50.35

1

50.35

قاعة األتككالؼ

15.65

1

15.65

مخابر

البناية اإلدارية
مكتب المدبر

56.15

1

56.15

مكتب األمانة

18.75

1

18.75

مكتب 01

53.03

1

مكتب 02

13.25

1

مكتب 03

13.25

1

محل تقني

13.25

1

13.25

الممرات كالبيك كدكرة المياه

162.00

-

162.00

المكاتب

المساحة اإلجمالية

79.53

2047.65
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ؤرخ في  01ذو القعدة  1440ىـ ،الموافق  04جويمية 2019
مــنــشــور رقــــــم  02مـــــــ ّ
المتعّمق بالترشح ،والتوجيو ،والتسجيل في دراسات المـاستـر بعنوان السنة الجامعية 2020-2019
المراجع :
 القػرار رقػـ  711المػؤرخ في  03نكفمبػر .2011 القػرار رقػـ  714المػؤرخ في  03نكفمبػر .2011 القػرار رقػـ  363المػؤرخ في  09جػ ػ ػكاف .2014 القػرار رقػـ  272المػؤرخ في  09مػػارس .2011المطبقة في مجاؿ الترشح كالتكجيو كالتسجيل في دراسات الطكر
يػيػدؼ ىػذا المنشػكر إلى تحديد القكاعد العامة
ّ
الثاني لنيل شيػادة الماست ػػر بعنكاف السنة الجامعية  .2020-2019تتَ ّمـ أحكاـ ىذا المنشكر أحكػػاـ القػرار رقػـ

 363الم ػػؤرخ في  09جػ ػ ػكاف .2014

كل المعمكمات الضركرية المتعمقة بعركض التككيف في الماستر كعدد المقاعد البي ػػداغػػكجيػػة المفتكحة بعنكاف السنة
الجامعية  2020 -2019متكفرة عمى صفحة الكاب التالية:
https:/progres.mesrs.dz/webmaster
 .1التــرشــح:
كفقا ألحكاـ القػرار رقػـ  363الم ػػؤرخ في  09جػ ػ ػكاف  ،2014يكتسي االلتحاؽ بالماستر طابعا كطنيا .يفتح
الترشػػح لمماستر لفائدة:
 الحاصميف عمى شيادة الميسانس نظاـ  LMDالممنكحة مف طرؼ ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي ،أك
مف طرؼ مؤسسة تحت الكصاية البيداغكجية ،أك لحاممي شيادة أجنبية معترؼ بمعادلتيا،
 الحاصميف عمى شيادة مف مستكى بكالكريا +أربع سنكات لمنظاـ الكالسيكي الممنكحة مف طرؼ ك ازرة التعميـ
العالي كالبحث العممي ،أك مف طرؼ مؤسسة تحت الكصاية البيداغكجية ،أك لحاممي شيادة أجنبية معترؼ
بمعادلتيا.
يفتح التككيف التكميمي في الماستر الذي تضمنو المدارس العميا لطمبة ىذه المدارس في طكر التككيف طبقا لمشركط
المحددة في القرار رقـ  272المؤرخ في  09مارس  ،2017كالمذككر أعاله .إف االلتحاؽ بالتككيف التكميمي
ّ
لمماستر لممدارس ال يخضع ألحكاـ ىذا المنشكر.
 .2مرئية عروض التكوين:
تمتزـ مؤسسات التعميـ العالي بنشر عف طريق اإلعالف كعمى مكاقعيـ لمكاب المعمكمات التالية:
 مجمل عركض التككيف في مسارات الماستر المفتكحة عمى مدير المؤسسة التأكد مف أف العركض
فعميا،
المنشكرة ىي العركض المؤىمة ّ

 مسارات الميسانس التي تسمح بالتككيف في كل ماستر كما ىي محددة في عرض التككيف،
 عدد المقاعد البيداغكجية المفتكحة بالنسبة لكل تككيف مقترح في الماستر.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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 .3استقبال ومعالجة ممفات الترشح من طرف مؤسسات التعميم العالي لمتسجيل في السنة األولى ماستر.

لمدفعة المتخرجة:
 1.3سيرورة معالجة الترشيحات ّ
معينة.
خريجي دفعة الميسانس لشعبة ّ
تنطمق سيركرة معالجة الترشيحات في الماستر بترتيب مكحد لجميع ّ
محددة في القرار رقـ  711المؤرخ في  03نكفمبر  2011بيذا
تقكـ المجنة المكمفة بالترتيب كالتكجيو كما ىي ّ
الترتيب عمى اساس نتائج المداكالت ،كحسب االستحقاؽ طبقا ألحكاـ القرار رقـ  714المؤرخ في  03نكفمبر

خريج.
 .2011كما ّ
تبيف أيضا في ىذا الترتيب مسار أك مسارات الماستر التي يمكف اختيارىا مف طرؼ كل ّ
في حالة ما إذا كاف االلتحاؽ بماستر معيف مفتكح لمسارات ليسانس تنتمي عمى األقل لشعبتيف أك ميدانيف ،تقكـ
فرقة التككيف ،مسبقا ،بتحديد معايير انتقاء المترشحيف في كنف االحتراـ الصارـ لمبدأ االستحقاؽ .تبمّغ ىذه
المعايير إلى عمـ المترشحيف عف طريق النشر كعبر مكقع الكاب لممؤسسة.

متخصصة ) ميداف /شعبة( عند االقتضاء.
يمكف لّمجنة تنظيـ أشغاليا باالستعانة بمجاف فرعية
ّ
دكف الترتيب المنجز لكل ماستر في محضر ممضى مف طرؼ أعضاء لجنة الترتيب كالتكجيو ،كيبّمغ إلى
يّ
الخريجيف عف طريق اإلعالف كعبر مكقع الكاب لممؤسسة .يمنح أجل  48ساعة كاممة بعد نشر النتائج إليداع
ّ
الطعف مف طرؼ الخريج عمى مستكى نيابة مديرية الجامعة أك المديرية الفرعية المكّمفة بالّدراسات ،كيسّمـ آليا
كصل اإليداع لممعني.

الخريجيف عف طريق اإلعالف كعبر مكقع
عند االنتياء مف معالجة ال ّ
يتـ ضبط الترتيب نيائيا كيبّمغ إلى ّ
طعكفّ ،
الكاب لممؤسسة.
يتـ إدراج ىذا الترتيب النيائي عمى األرضية الكطنية  PROGRESككذا عدد المقاعد البيداغكجية المفتكحة لكل
ّ
تككيف في الماستر المقترح.
ظـ دكرة أكلى لمتكجيو مف طرؼ
تتـ عممية تكجيو المترشحيف في كنف اإلنصاؼ كالشفافية المطمقة ،تن َ
يجب اف ّ
القسـ الذي تنتمي إليو تككينات الماستر مكضكع التكجيو تحت إشراؼ الكمية أك المعيد (ارجع إلى الفقرة  .)4يتـ
ظـ
تأطير ىذه الدكرة مف طرؼ المجنة أك المجاف الفرعية المتخصصة تحت إشراؼ لجنة الترتيب كالتكجيو ،كتن َ

حصة كاحدة لكل شعبة.

كألغراض عممية ،يمكف لمؤسسات التعميـ العالي تنظيـ ،بشكل مسبق ،مرحمة تحضيرية لضماف السير الحسف
لمحصة المخصصة لمتكجيو.
في حالة ما إذا كاف الخريج حائ از عمى ليسانس تعطي لو الحق لمترشح في شعبتيف لمماستر عمى األقل ،ال يسمح
لو الترشح إال في شعبة كاحدة ،كعميو يجب أف يقكـ باختيار شعبة كاحدة قبل بداية حصة التكجيو ،كبالتالي لف
يتكاجد سكى في قائمة احتياطية كاحدة .كل إخالؿ بيذا اإلجراء ينجـ عنو اإللغاء اآللي لترشيحاتو.
تبّمغ الرزنامة كمكاف إجراء ىذه الحصص إلى عمـ المترشحيف عف طريق النشر كعبر مكقع الكاب لممؤسسة

أسبكعا عمى األقل قبل التكاريخ المحددة ليذا الغرض.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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مترشح حسب رغبتو ،باحتراـ:
الدكرة حصرّيا لمتّكجيو اآلني كالمباشر لكل ّ
تخصص ىذه ّ
ّ
 ترتيبو، -الشعبة المسمكح لو بيا،

 -المقاعد البيداغكجية المتكفرة.

كعميو ،يسمح لممترشح األفضل ترتيبا ،أف يككف األكؿ في اختيار تككيف في الماستر مف بيف مسارات الماستر

البيداغكجية المتكفرة بالنسبة
طريقة إلى غاية استنفاذ كل المقاعد
األخرى المسمكح لو بيا .تستمر
العممية بنفس ال ّ
ّ
ّ
آليا.
يتـ قبكليـ ّ
لكل عركض التككيف المفتكحة في الماستر .في حالة تساكي مترشحيف في آخر القائمة ّ
يعد حضكر المترشح لحصة التكجيو المعني بيا إجباريا ،في حالة ظرؼ قاىر يمكف لممترشح أف يككف ممثال مف
ّ
مككل عف طريق ككالة اسمية مصادؽ عمييا .كل غياب عف ىذه الحصة ينجـ عنو اإللغاء اآللي
طرؼ شخص ّ

لمترشح ليذه الدكرة األكلى.

تعد لجنة الترتيب كالتكجيو محض ار ممضى مف طرؼ أعضاءىا ،يتضمف
عند انتياء الدكرة األكلى لمتكجيوّ ،
ظركؼ سير ىذه العممية ،كما يتضمف القكائـ النيائية لممترشحيف المقبكليف حسب كل ماستر .يجب اإلعالف عف
يتـ إدراجيا أيضا عمى أرضية .PROGRES
ىاتو القكائـ كنشرىا عبر مكقع الكاب لممؤسسة .كما ّ
تـ قبكلو تكجييو في حالة ما لـ يقـ بالتسجيل النيائي ،يمكف تنظيـ دكرة تكجيو تكميمية لتعكيض
يفقد كل مترشح ّ
ىؤالء المترشحيف ،تنظـ ىذه الدكرة بنفس الكيفيات التي تمت بيا في الدكرة األكلى.
 .2.3الترشح ومعالجة حصة الفئات األخرى باستثناء فئة المتخرجين الجدد لممؤسسة )  %20عمى األكثر من

المقاعد البيداغوجية(.

طبقا ألحكاـ القرار رقـ  363المؤرخ في  09جكاف  ،2014يمكف لفئات الخريجيف اآلتية الترشح لمتككيف في
البيداغكجية المتكفرة:
الماستر في حدكد  %20مف المقاعد
ّ
 الخريجيف الجدد لنظاـ  LMDلممؤسسات األخرى،
 الخريجيف القدماء لنظاـ  LMDلممؤسسة،

 الخريجيف القدماء لنظاـ  LMDلممؤسسات األخرى،
 خريجي النظاـ الكالسيكي ) بكالكريا ،( 4 +

 الخريجيف العامميف في القطاع االجتماعي كاالقتصادي،
 الحائزيف عمى شيادة أجنبية معترؼ بمعادلتيا.

ترشح لمماستر ليذه الفئة ،حصرّيا عبر أرضية  PROGRESعمى العنكاف اآلتي:
تتـ عممية ال ّ
ّ
) ،(https://progres.mesrs.dz/webmasterكفقا لمسيركرة الكاردة في الفقرة  4أدناه.
ال يسمح لممترشحيف الذيف تـ تكجيييـ في مؤسستيـ األصمية ،المشاركة في ىذه الفئة.

يمكف لممترشحيف لمتككيف في الماستر في ىذه الفئة ،تقديـ اختيار كاحد ) ،(01أك اختياريف ) ،(02أك ثالثة

المحددة لاللتحاؽ بيذه
اختيارات ) ،)03أك أربعة اختيارات ) ،(04أك خمسة اختيارات ) ،(05مع احتراـ الشركط
ّ
التككينات.
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حتى يتسنى لممترشح إيداع طمبو ،يجب عميو إتباع الخطكات اآلتية:

َي مؤسسة لمتعميـ العالي كمعو نسخة مف شيادة البكالكريا كبطاقة التعريف
ّ 
يتقدـ المترشح لمؤسستو األصمية أك أل ّ
لمحصكؿ عمى حساب الدخكؿ.
تمـ اإلجراء المتعمق بالتسجيل (معمكمات شخصية إضافية
ّ 
يعرؼ المترشح بنفسو عمى أرضية  PROGRESكي ّ
كالمسار الجامعي) .يجب أف تككف المعطيات المدرجة في أرضية  PROGRESمف طرؼ المترشح كاضحة
كمطابقة لكثائقو اإلدارية كالبيداغكجية ،ينجـ عف عدـ احتراـ ىذا الحكـ إلغاء تسجيل المترشح بصفة آلية.

تفضيميا.
يعبر المترشح عف اختياراتو بترتيبيا ترتيبا
ّ
ّ 
 تعالج لجنة الترتيب كالتكجيو لممؤسسة ممفات الترشح ،طبقا ألحكاـ القرار رقـ  714المؤرخ في  03نكفمبر .2011

متخصصة ) ميداف /شعبة( عند االقتضاء.
يمكف لّمجنة تنظيـ أشغاليا باالستعانة بمجاف فرعية
ّ
 تقكـ المؤسسة بإيداع قكائـ المترشحيف المقبكليف ،كقائمة االحتياط لكل ماستر عمى أرضية  PROGRESفي
االحتياطية.
المحددة ،يقع عمى عاتق لجنة الترتيب كالتكجيو ،تحديد عدد المترشحيف في القائمة
اآلجاؿ
ّ
ّ
تـ
يتـ التكجيو اآللي لممترشح الذي ّ
تحصل عمى األقل عمى اختياريف مف اختياراتو ،إلى اختياره األفضل .كمف ّ
ّ 
تحكؿ إلى القائمة االحتياطية.
ستمغى مباشرة اختياراتو األخرى ك ّ
 يجب عمى المترشح طبع شيادة القبكؿ المؤقتة.

يتقدـ المترشح لممؤسسة كمعو شيادة قبكلو المؤقتة ،كممف تسجيمو إلتماـ اإلجراءات اإلدارية .ال يصبح تسجيل

المعني فعميا إالّ بعد التحقق مف تطابق ممّفو مع المعمكمات المدرجة عمى األرضية.
 - 4سيرورة معالجة الحصتين
يمخص الجدكؿ أدناه مجمل المراحل المحددة في ىذا المنشكر.

نياية المداكالت كالطعكف لكل مسارات الميسانس التي تسمح االلتحاؽ
بكل مسارات الماستر لمشعبة

الترتيب
% 80

معالجة حصة

الطعكف

نشر عركض التككيف ،القكائـ ،كمسارات الميسانس المسمكح بيا
نشر الرزنامة كمكاف إجراء حصص التكجيو لمدكرة األكلى

الدكرة األكلى لمتّكجيو
نشر قكائـ التكجيو كالمحاضر كادراجيا عمى PROGRES

تقكـ كل مؤسسة بتحديد

الرزنامة الخاصة بيا الحقا

التسجيالت النيائية لممترشحيف المقبكليف
دكرة التكجيو التكميمية

%20

معالجة حصة

تخصيص الحسابات

إدراج االختيارات مف طرؼ المترشحيف
معالجة الترشيحات
نشر النتائج
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 .5الترشح لاللتحاق المباشر بالسنة الثانية ماستر

ظـ الترشح لاللتحاؽ المباشر بالسنة الثانية ماستر بأحكاـ القرار رقـ  363المؤرخ في  09جكاف .2014
ين ّ

 .6قائمة المؤسسات تحت الوصاية البيداغوجية التي تضمن تكوينات في الميسانس والتي تسمح لحاممييا
الترشح لمتكوين في السنة األولى ماستر في مؤسسات التعميم العالي:
-

وزارة الثقافة

-

وزارة السياحة والصناعة التقميدية

-

المدرسة الوطنية لحفظ وترميم الممتمكات الثقافية.
المعيد العالي لمين فنون العرض والسمعي البصري.
المدرسة الوطنية العميا لمسياحة بالجزائر.

 .7قائمة المؤسسات تحت الوصاية التي تضمن تكوينات في الماستر
وزارة األشغال العمومية والنقل

و ازرة السياحة والصناعة التقميدية

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

وزارة الثقافة

-

المدرسة الوطنية العميا لمبحرية.

المدرسة الوطنية العميا لمسياحة بالجزائر.

المدرسة العميا لمضمان االجتماعي.

المدرسة العميا لمفنون الجميمة.

تعميمات:

يطمب مف مدراء مؤسسات التعميـ كالتككيف العالييف اتّخاذ كل التدابير الضركرية لضماف نجاح عممية الترشح،
كالتكجيو كالتسجيل في دراسات الماستر ،ككذا النشر الكاسع لمحتكى ىذا المنشكر.
الصارـ ألحكاـ ىذا المنشكر.
ّإنني أكلي ّ
أىمية قصكى لمتطبيق ّ

حرر بالجزائر في  04جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  07جويمية 2019
مــنــشــور رقــــــم ّ 03
الدكتـوراه وكيفيـاتيـا
يحـدد شــروط مناقشـة أطروحـة ّ
ّ

طمبة المسجميف ابتداء مف السنة
الدكتكراه ككيفياتيا لم ّ
ييدؼ ىذا المنشكر إلى تكضيح شركط مناقشة أطركحة ّ

الدكتكراه تخضع ألحكاـ المرسكـ
أف مناقشة أطركحة ّ
الجامعية  ،2017/2016كفي ىذا اإلطار ينبغي التذكير ّ
المتضمف نظاـ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429المكافق  19غشت سنة  2008ك
التنفيذي رقـ 265-08
ّ
ّ
المؤرخ في  02جكاف
الدكتكراه ،كالقرار رقـ 547
الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الّميسانس كشيادة الماستر كشيادة ّ
ّ
ّ
َّ
الدكتكراه كمناقشتيا.
يحدد كيفيات تنظيـ التّككيف في الطكر الثَّالث كشركط إعداد أطركحة ّ
سنة  2016اّلذي ّ
قابميــة ممف المناقشــة:
أ -شروط ّ
طالب عمى مائة كثمانيف ( )180نقطة مكزعة حسب شبكة التّنقيط المحددة في
 كثيقة تثبت حصكؿ ال ّ
القرار رقـ  547المؤرخ في  02جكاف  2016المذككر أعاله،
يتضمف كثيقتيف:
المقدـ كالذي يجب أف
 تقرير مف المشرؼ
قابمية مناقشة العمل ّ
يتضمف ّ
ّ
ّ
تـ بمكغيا (ممحق رقـ .)1
نكعية العمل كاألىداؼ
ّ
 كثيقة تثبت بأف ّ
المحددة قد ّ

 كثيقة تثبت بأف المنشكر العممي لو عالقة مباشرة مع مكضكع األطركحة (ممحق رقـ .)2
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الدكتكراه (ممحق رقـ ،)3
يقدميا ال ّ
طالب تثبت ّأنو مسجل بانتظاـ في ّ
 كثيقة ّ
الدكتكراه.
 كثيقة تثبت رأي لجنة التّككيف في ّ
ب -ممــف المناقشــة:

 نسخة عف األطركحة،

قابمية مناقشة العمل (ممحق رقـ  1ك،)2
 تقرير المشرؼ
يتضمف ّ
ّ
 المنشكر أك المنشكرات العممية أك كل منتكج عممي آخر ذك عالقة باألطركحة،

كل المعمكمات كالتأشيرات.
الدكتكراه
 دفتر طالب ّ
يتضمف ّ
ّ
الدكتكراه لمؤسسة التسجيل.
كدع ممف المناقشة مف طرؼ المشرؼ عمى األطركحة لدى مصمحة التّككيف في ّ
يَ
حددتيا الّمجنة العممية الكطنية لتأىيل المجالت العممية ،فإ ّف شركط قابمية مناقشة العمل
طبقا لممعايير التي ّ
تتمخص فيما يمي:
منشكر في مجمة مف فئة "ب" عمى األقل،
ا
 بالنسبة لميادين العموم والتكنولوجيا :أف يككف المقاؿ

منشكر في مجمة مف فئة "جػ ".عمى األقل.
ا
 بالنسبة لميادين العموم االجتماعية واإلنسانية :أف يككف المقاؿ

الصدد ،تجدر اإلشارة إلى ما يمي:
كبيذا ّ
الدكتكراه استيفاء الشركط الكاردة في شبكة التّنقيط المتعمقة بقابمية األطركحة لممناقشة
 يجب عمى طالب ّ
المحدد ة في القرار رقـ  547المؤرخ في  02جكاف ( 2016الممحق ،)4
ّ
الد كتكراه عمى رأس القائمة في المنشكر باستثناء المجالت التابعة لممياديف التي
 يجب إدراج اسـ طالب ّ
لمناشريف،
تعتمد التّرتيب األبجدي ّ
رخص ىذا األخير بذلؾ كتابيا،
 يمكف أف ال
يتضمف المنشكر اسـ المشرؼ إذا ّ
ّ
الدكتكراه اسـ مخبر بحث االنتماء كمؤسسة التّسجيل،
 يجب أف
أعده طالب ّ
يتضمف المنشكر الذي ّ
ّ
تحددىا
 ال ت َقبل األعماؿ التي ت َ
نشر في المجالت الكىمية أك لدى الناشريف الكىمييف كفق القائمة التي ّ
سنكيا الّمجنة العممية الكطنية لتأىيل المجالت العممية.

ج -مراحل تقديم ممف المناقشـة:

الدكتكراه لمؤسسة التّسجيل،
 يجب أف يرسل الممف إلى مصمحة التّككيف في ّ
الدكتكراه عمى الييئة العممية المؤىمة لجنة مناقشة كفق أحكاـ القرار رقـ 547
 تقترح لجنة التّككيف في ّ
المؤرخ في  02جكاف  2016المذككر أعاله،

تحدد الييئة العممية المعنية لمكّمية أك المعيد عمى مستكى الجامعة أك المركز الجامعي أك لدى المدرسة

ّ
العميا تشكيمة لجنة المناقشة كيعرضيا عمى مدير المؤسسة،
الدكتكراه ممف المناقشة إلى أعضاء لجنة المناقشة لمتقييـ،
 تبّمِّغ مصمحة التّككيف في ّ

الدكتكراه كيبدكف رأييـ حكؿ اإلنتاج العممي كفق النمكذج
يقيـ أعضاء لجنة المناقشة محتكى أطركحة ّ
ّ 
المرفق (الممحق رقـ ،)5
يعد أعضاء لجنة المناقشة تقارير الخبرة في أجل أقصاه خمسة كأربعكف ( )45يكما ،يبدكف مف خالليا

ّ
الدكتكراه لمكّمية أك المعيد أك
كدع لدى المصمحة المكّمفة بالتّككيف في ّ
رأييـ حكؿ قابمية مناقشة العمل ،كت َ
المدرسة العميا،
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يقدـ تقريره ،كيمنح لمعضك الجديد أجل خمسة كأربعيف ( )45يكما
 عند االقتضاء ي َع َّكض العضك الذي لـ ّ
لتقديـ تقريره،
تضمف مشركع األطركحة تحّفظات جكىرية ،تبمغ إلى المشرؼ مف أجل التكّفل بيا،
 إذا
ّ
 إذا رفض المشرؼ ىذه التّحّفظات ،تعيَّف لجنة مناقشة ثانية كفق اآلليات ِّ
نفسيا ،كيعتبر قرار الّمجنة الثانية
طعف،
نيائيا كغير قابل لم ّ

الشخصي،
ممخصا عف مجمل التّقارير ،زيادة عف تقريره ّ
يقدـ رئيس لجنة المناقشة ّ
ّ 
 بعد مراجعة كل الكثائق ،يرسل عميد الكّمية أك مدير المعيد أك رئيس القسـ بالمدرسة العميا ًّ
ممفا إلى مدير
ّ
يتضمف ما يأتي:
المؤسسة
ّ
المحددة في المالحق  4 ،3 ،2 ،1ك.5
 الكثائق
ّ
 تقارير أعضاء لجنة المناقشة.
 نسخة عف األطركحة.

يتعدى
المقرر
تـ إعداد
المتضمف الترخيص بمناقشة األطركحة مف طرؼ مدير المؤسسة في أجل ال ّ
ّ
ّ
 يّ
خمسة عشر ( )15يكما ابتداء مف تاريخ استالمو الممف كامال،

يحدد رئيس لجنة المناقشة تاريخ المناقشة
المقرر
 إثر صدكر
المتضمف التّرخيص بمناقشة األطركحةّ ،
ّ
ّ
بالتّشاكر مع المشرؼ كرئيس القسـ كأعضاء لجنة المناقشة،

قدمتيا لجنة
يتعيف عمى
ّ
المترشح القياـ بالتّصحيحات الالزمة كفق التّحّفظات التي ّ
 إثر مناقشة األطركحة ّ
المناقشة،
قدمتيا لجنة المناقشة ،يعمف رئيس لجنة المناقشة عف رفع التحّفظات
 بعد التّكّفل بمجمل المالحظات التي ّ
(الممحق رقـ ،)6
ممخص لألطركحة بالّمغتيف الكطنيتيف أك
 تمنح
المؤسسة لمطالب شيادة نجاح َبعد التّ ّ
أكد مف نشر ّ
ّ
بإحد ِّ
ييما ،ككذا بالّمغتيف الفرنسية كاإلنجميزية عمى المكقع االلكتركني لمؤسسة التّسجيل ،كبعد اإليداع
َ
لمؤسسة التّسجيل لمنسخة النيائية
المؤىمة
الدكتكراه أك مف طرؼ المصالح
الرسمي مف طرؼ طالب ّ
ّ
ّ
ّ
لألطركحة لدى مركز البحث في اإلعالـ العممي كالتقني (.)CERIST

د -في حاالت نزاع:

لممؤسسة بصفة تدرجية (الّمجنة العممية لمقسـ ،المجمس العممي لمكّمية
النزاع عمى الييئات العممية
عرض حاالت ّ
ت َ
ّ
النزاع عمى المديرية العامة
ثـ المجمس العممي
عرض ّ
لممؤسسة) ّ
لمدراسة كاقتراح الحمكؿ .كعند االقتضاء ،ي َ
ّ
أك المعيد ّ

لمتّعميـ كالتّككيف العالييف بك ازرة التّعميـ العالي كالبحث العممي.
طكر الثّالث قبل السنة الجامعية  2017/2016ألحكاـ المنشكر رقـ  03المؤرخ
طمبة المسجمكف في ال ّ
يخضع ال ّ

الدكتكراه عمكـ.
في  08مارس  2018المتعّمق بشركط ككيفيات مناقشة أطركحة ّ
أكلي أىمية كبيرة لتّطبيق محتكى ىذا المنشكر الذي يجب نشره عمى نطاؽ كاسع لدى األسرة الجامعية.

حرر بالجزائر في  07جويمية 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

الدكتور :بوزيد الطيب

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

697

المالحق

امللحـ ـق رق ــم 1
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االسم .................................................... :واللقب...................................................... :
اتريخ ومكان االزدايد...................................................................................................... :
العنوان................................................................................................................... :
اهلاتف ............................................. :الربيد االلكرتوين..................................................... :
املؤسسة اليت سلمت شهادة املاسرت.......................................................................................... :
ختصص املاسرت............................................................................................................ :
اتريخ أول تسجيل يف الدكتوراه.............................................................................................. :
التاريخ املتوقع للمناقشة..................................................................................................... :
عنوان األطروحة............................................................................................................ :
...........................................................................................................................
/2بياانت تعريف ادلشرف:
االسـم.................................................................................................................... :
اللـقب.................................................................................................................... :
الرتبـة..................................................................................................................... :
القسم.................................................................................................................... :
العنوان االلكرتوين/اهلاتف الشخصي......................................................................................... :
/3بياانت تعريف خمرب االنتساب:
اسم املخرب................................................................................................................ :
لقب واسم مدير املخرب..................................................................................................... :
العنوان االلكرتوين/اهلاتف................................................................................................... :
تقرير ادلناقشة............................................................................................................ :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
التاريخ............................. :

توقيع ادلشرف
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امللحـ ـق رق ــم 2
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/1معلومات خاصة بطالب الدكتوراه:
اسم ولقب املرتشح....................................................................................................... :
عنوان األطروحة.......................................................................................................... :
...........................................................................................................................
/2بياانت تعريف ادلشرف:
اللـقب................................................................................................................. :
االسـم................................................................................................................. :
/3معلومات حول ادلقال العلمي:1
عنوان اجمللة............................................................................................................. :
ردمك ....................................... :ردمك االلكرتوين........................................................ :
رابط اجمللة/املقال على االنرتانت............................................................................................. :
ج
ب
أ
تصنيف اجمللة:2
قواعد البياانت االنتقائية اليت تنتمي إليها اجمللة (............................................. :)web of sciences, scopus,...
أقدمية اجمللة............................................................................................................... :
سياسة النشر يف اجمللة..................................................................................................... :3
عنوان املقال العلمي........................................................................................................ :
...........................................................................................................................
الرتتيب بني الناشرين...................................................................................................... :4
/4عالقة ادلقال مع موضوع األطروحة..................................................................................... :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
التاريخ............................. :

توقيع ادلشرف

 -1جيب أن يتضمن املنشور الذي أعده طالب الدكتوراه اسم خمرب االنتماء ومؤسسة التسجيل.
 -2اجملالت املصنفة يف الفئة (أ) أو (ب) (ابلنسبة مليادين العلوم والتكنولوجيا) واجملالت املصنفة يف الفئة (أ) أو (ب) أو (ج) (اجملالت اجلزائرية) (ابلنسبة مليادين العلوم االجتماعية
واإلنسانية).
 -3ال تقبل املقاالت اليت تنشر لدى انشرين ومهيني أو يف اجملالت الومهية الواردة القائمة اليت حتددها دوراي اللجنة العلمية الوطنية لتصنيف اجملالت العلمية.
 -4جيب إدراج اسم طالب الدكتوراه على رأس القائمة يف املنشور ابستثناء اجملالت التابعة للميادين اليت تعتمد الرتتيب األجبدي للمؤلفني.
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امللحـ ـق رق ــم 3

شهادة التسجيل املنتظم في الدكتىراه
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الكلية أو ادلعهد................................. :
القسم.......................................... :
/1معلومات خاصة بطالب الدكتوراه:
اسم ولقب املرتشح........................................................................................ :
عنوان األطروحة........................................................................................... :
............................................................................................................
/2بياانت تعريف ادلشرف:
اللـقب.................................................................................................. :
االسـم.................................................................................................. :
الوضعية اإلدارية ادلتعلقة ابلتسجيالت يف الدكتوراه:
سنة التسجيل يف السنة األوىل.................................................. :
سنة التسجيل يف السنة الثانية................................................... :
سنة التسجيل يف السنة الثالثة................................................... :
سنة التسجيل يف السنة الرابعة.................................................. :
سنة التسجيل يف السنة اخلامسة................................................ :

التاريخ............................. :

انئب العميد ادلكلف مبا بعد التدرج
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امللحـ ـق رق ــم 4
ثصنيف املجالت العلميـ ـ ـة
الفئة االستثنائية :اجملالت " "Natureو "."Science
الفئة أ  :+اجملالت العلمية املدرجة يف " "Web of scienceللناشر ( THOMSON REUTERSمع معامل التأثري) والواردة ضمن
العشرة ابملائة ( )10األوائل لكل ختصص.
الفئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أ :راجع القائمة الكاملة على املوقع اإللكرتوين:

www.dgrsdt.dz

الفئ ـ ـ ـة ب :راجع القائمة الكاملة على املوقع اإللكرتوين:

www.dgrsdt.dz

الفئ ـ ـ ـة جـ :راجع القائمة الكاملة على املوقع اإللكرتوين( www.dgrsdt.dz :املرجع :القرار الذي حيدد قائمة اجملالت العلمية الوطنية
من الصنف "ج").

الناشرون الومهيون واجملالت الومهية :راجع القائمة الكاملة على املوقع اإللكرتوين:

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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امللحـ ـق رق ــم 5
استمـارة ثق ــريرخــبرة
السنة اجلامعية................................... :
ادلؤسسة اجلامعية................................ :
الكلية أو ادلعهد................................. :
القسم........................................... :
معلومات خاصة بطالب الدكتوراه:
اسم ولقب املرتشح............................................................................................. :
االتختصا ................................................................................................... :
عنوان االطروحة............................................................................................... :
...............................................................................................................
...............................................................................................................
معلومات خاصة بعضو اللجنة (اخلبري):
االسـم واللـقب.......................................................................................... :
الرتبـة.................................................................................................. :
مكــان العمل........................................................................................... :
يسا
صفة العضو :رئ ً

مشرف

مساعد مشرف

ممتحن

يرجى التقيد يف مناقشة األطروحة ابلنقاط التالية:

.1

اإلشكالية ادلطروحة (السياق ،احلداثة ،أمهية ادلوضوع)

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
.2

ادلنهجية ادلتبعة (تناسب مع ادلوضوع ،منطقية يف العرض)

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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.3

ادلصادر وادلراجع (قدمية ،حديثة ،نقد الطالب ذلا)

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
.4

نتائج البحث (تدقيق يف عرض النتائج ،نقد النتائج)

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
.5

اخلامتة (الدقة العلمية والتوصيات)

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
.6

ادلقال (الدقة العلمية وادلطابقة مع الرسالة)

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
.7

مالحظات إضافية

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
القرار:

قبول املناقشة

رفض املناقشة

يف.................................. :

األستاذ اخلبري( :االسم واللقب واإلمضاء)
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امللحـ ـق رق ــم 6
استم ــارة رفع التحفظات بعد املناقشة
السنة اجلامعية................................... :
ادلؤسسة اجلامعية................................ :
الكلية أو ادلعهد................................. :
القسم.......................................... :
معلومات خاصة بطالب الدكتوراه:
االسم واللقب............................................................................................. :
عنوان األطروحة............................................................................................ :
............................................................................................................
معلومات خاصة برئيس اللجنة (اخلبري):
االسـم واللـقب............................................................................................. :
الرتبـة...................................................................................................... :
مكــان العمل............................................................................................... :
بناء على حمضر مناقشة األطروحة ادلذكورة أعاله ،الذي سجل التحفظات التالية:

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
وبعد متابعة التعديالت والتصحيحات التالية:

...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
أصرح بصفيت رئيس جلنة ادلناقشة ،أن األطروحة ادلذكورة قد استوفت شروط مناقشتها ،وتؤىل صاحبها لتقدمي ملفو
للحصول على شهادة الدّكتوراه.
يف................................ :

رئيس جلنة ادلناقشة( :االسم واللقب واإلمضاء)
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منشور رقم  05مؤرخ في  14ذو الحجة 1440ىـ الموافق  15أوت سنة  ،2019يتمم المنشور

ؤرخ في  15شوال عام  1440ىـ ،الموافق  18جوان سنة  ،2019المتعّمق بالتسجيل
رقــم  01المــ ّ
األولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية  ،2020-2019المعدل والمتمم
ّ
ؤرخ في  15شكاؿ عاـ  1440ىػ ،المكافق  18جكاف سنة  ،2019المتعّمق
طبقا ألحكاـ المنشكر رق ػـ  01الم ػ ّ
األكلي كتكجيو حاممي شيادة البكالكريا بعنكاف السنة الجامعية  ،2020-2019المعدؿ كالمتمـ ،ال سيما
بالتسجيل ّ

في فقرتو رقـ  ،1.7ييدؼ ىذا المنشكر إلى تعريف الحاالت الخاصة المتعمقة بتسجيل حاممي البكالكريا ،ككيفية
معالجتيا كضبط رزنامتيا.

يحدد ىذا المنشكر مختمف الكضعيات التي تخكؿ لمدير المؤسسة الجامعية اقتراح تسجيل أك تغيير تكجيو داخمي أك

خارجي لمطمبة ،بالتصاؿ مع الندكة الجيكية لمجامعات التي تتبع إلييا المؤسسة.

يجدر التذكير ،بأف معالجة الحاالت الخاصة الكاردة في ىذا المنشكر ،تخضع إلزاما ألحكاـ المنشكر رقـ ،01

المعدؿ كالمتمـ كالمذككر أعاله ،كلممعدالت الدنيا لمتكجيو التي أفرزتيا المعالجة المعمكماتية لبطاقات رغبات حاممي
شيادة الباكالكريا باإلضافة إلى األماكف البيداغكجية المتاحة.

كل طمب تسجيل أك تغيير التكجيو بالنسبة لحاممي بكالكريا سنة  ،2019يتـ حصريا عبر الخط بكاسطة األرضية

الكطنية  SORGORPالمتاحة عمى الرابط التالي.

http://progres.mesrs.dz/webetu

في كل الحاالت ،يتـ إعالـ المترشحيف بنتائج طمباتيـ ،عبر نفس األرضية.
 -رزنامة التكفل بالحاالت الخاصة

فتح األرضية المخصصة لمحاالت الخاصة

يكمي  08ك 09سبتمبر 2019

معالجة الطمبات

يكمي  10ك 11سبتمبر 2019

النتائج كالتسجيالت النيائية لمحاالت الخاصة

سبتمبر 2019

كيفيات معالجة الحاالت الخاصة لحاممي شيادة البكالوريا 2019

 -1حامل بكالوريا  2019الذي قام بإجراءات التسجيل

ال يتـ ىذا التغيير إال بعد القياـ بإجراءات التسجيل النيائي في المؤسسة.

 1.1تغيير التوجيو ذاخل المؤسسة نفسيا:

يدرج الطالب ،عبر الخط ،طمبو لتغيير التكجيو ،كيحدد مف خاللو الشعبة المرغكبة ،يعالج ىذا الطمب

حصريا مف طرؼ المؤسسة .تعد مكافقة مدير المؤسسة ضركرية لممصادقة عمى ىذا التغيير.
 1.2تغيير التوجيو نحو مؤسسة تابعة لنفس المدينة الجامعية:

يدرج الطالب ،عبر الخط ،طمب تغيير تكجييو األكلي نحك مؤسسة تابعة لنفس المدينة الجامعية غير مؤسسة

التكجيو األصمية ،في ىذه الحالة ال يشترط تقديـ كثيقة تغيير اإلقامة .تعد مكافقة مديري المؤسستيف ضركرية

لممصادقة عمى ىذا التغيير.
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 1.3تغيير التوجيو نحو مؤسسة أخرى:

ال يعني تغيير التكجيو نحك مؤسسة أخرى سكى حاممي شيادة البكالكريا الذيف غيركا مقر سكناىـ مبرريف ذلؾ

بكثائق رسمية .ال يتـ ىذا التغيير إال بعد القياـ بإجراءات التسجيل النيائي في مؤسسة التكجيو األكؿ.

في ىذه الحالة ،يدرج المعني طمبو مع تحديد المؤسسة المستقبمة المرغكبة ،كما يدرج أيضا الكثائق الثبكتية

عبر البكابة الكطنية  .SORGORPيتـ التحقيق مف صحة الكثائق مف طرؼ المؤسسة المستقبمة أثناء التسجيل

النيائي.

ال يمكف أف يتـ ىذا الطمب إال في نفس التككيف محل التكجيو األكؿ .أما إدا كاف المعدؿ األدنى لاللتحاؽ ال
يسمح بذلؾ ،أك إدا كانت المؤسسة المستقبمة ال تضمف ىذا التككيف ،يمكف ليذه األخيرة تكجيو الطالب نحك

تككيف أخر مسمكح لو بو.

تخضع المصادقة عمى ىذا الطمب لمكافقة مديري المؤسستيف (المؤسسة المستقبمة كالمؤسسة األصمية) .بعد
منح التكجيو عبر  ،SORGORPيقكـ الطالب بطبع بطاقة تغيير التكجيو كالتي بفضميا يقكـ بسحب ممفو مف

المؤسسة األصمية إليداعو في المؤسسة المستقبمة.

ال يمغى التسجيل األكؿ إال بعد السحب الفعمي لمممف مف المؤسسة األصمية .بعد سحب الممف ال يصبح
التكجيو في المؤسسة المستقبمة فعميا إال بعد التسجيل النيائي ،الذي بجب أف يتـ في أجل ال يتعدى ثالثة

( )03أياـ فعمية.
 -2حامل شيادة البكالوريا الذي لم يكمل إجراءات المرحمة  2من التسجيل األولي:
يتعمق األمر بحامل شيادة بكالكريا  2019الذي أخفق في اختبار القبكؿ الخاص ببعض التككينات ،أك الذي
لـ يحصل عمى أي اختيار مف اختياراتو األربعة.

يقكـ المعني بادراج طمب تكجيو عبر الخط ،عمى أساس قائمة مف التككينات تقترح عميو عبر ،SORGORP

ثـ يتقدـ إلى المؤسسة المعنية لمقياـ بتسجيمو النيائي.

كل تسجيل غير مطابق ألحكاـ ىذا المنشكر يعد الغيا.

ينشر ىذا المنشكر في النشرة الرسمية لك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  15أوت 2019
وزير التعميم العالي والبحث العممي
الدكتور :بوزيد الطيب
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* *-القرارات الفردية *-* 1029
قرارات وزارية مشتركة:

 بقرار كزاري مشترؾ مؤرخ في  20جكيمية سنة  ،2019يعيف السيد حفيفة أحمد بصفة مسؤكؿ فرقة البحث

المختمطة المكمفة بإنجاز مشركع البحث المتعمق"بأنظمة تحكم محتممة لعيوب توربينات الغاز" كمشركع

"تشخيص وموثوقية توربينات الغاز" المنشأة لدى جامعة الجمفة.

القرارات:

 بقرار رقـ  1004مؤرخ في  07جكيمية  ،2019يعيف السيد قتال عبد العزيز بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"المقاوالتية وادارة المنظمات" المنشأ لدى جامعة تبسة.
 بقرار رقـ  1005مؤرخ في  07جكيمية  ،2019يعيف السيد قابوسة عمي بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"اإلقتصاد السياسي بين التنمية اإلقتصادية والتحديات السياسية لمدول العربية واإلفريقية" المنشأ لدى جامعة
الكادي.

 بقرار رقـ  1006مؤرخ في  07جكيمية  ،2019يعيف السيد بمخيري رضوان بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"البحث في دراسات اإلعالم والمجتمع" المنشأ لدى جامعة تبسة.
 بقرار رقـ  1007مؤرخ في  07جكيمية  ،2019يعيف السيد طويطي مصطفى بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"التطبيقات الكمية والنوعية لإلرتقاء اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي بالمؤسسات الجزائرية" المنشأ لدى جامعة
غرداية.
 بقرار رقـ  1008مؤرخ في  07جكيمية  ،2019يعيف السيد لونيسي عمي بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"البحث حول داء السكري" المنشأ لدى جامعة تممساف.

 بقرار رقـ  1009مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تعيف السيدة يوسفي أمال بصفتيا مديرة مخبر تحت عنكاف
"اآلليات القانونية لمتنمية المستدامة" المنشأ لدى جامعة بكمرداس.
 بقرار رقـ  1010مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيدة سنياجي أونيسة بصفتيا مديرة مخبر تحت
عنكاف "طرائق األغشية وتقنيات الفصل واإلسترداد" المنشأ لدى جامعة بجاية.
 بقرار رقـ  1011مؤرخ في  07جكيمية  ،2019يعيف السيد بن اعمر دمحم بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"طرائق األغشية وتقنيات الفصل واإلسترداد" المنشأ لدى جامعة بجاية.
 بقرار رقـ  1012مؤرخ في  07جكيمية  ،2019يعيف السيد كشة مولود بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"الميكروبيولوجيا التطبيقي" المنشأ لدى جامعة بجاية.
 بقرار رقـ  1013مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد بن عالوة سعيد بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "الميكروبيولوجيا التطبيقي" المنشأ لدى جامعة بجاية.
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 بقرار رقـ  1014مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد رقيوع توفيق بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "التكنولوجية الصناعية واإلعالم" المنشأ لدى جامعة بجاية.

 بقرار رقـ  1015مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيدة بجو فتيحة بصفتيا مديرة مخبر تحت
عنكاف "البيوتكنولوجيا النباتية وعمم النباتات الطبية" المنشأ لدى جامعة بجاية.

 بقرار رقـ  1016مؤرخ في  07جكيمية  ،2019يعيف السيد سميماني ىاشم بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"المعموماتية الطبية" المنشأ لدى جامعة بجاية.

 بقرار رقـ  1017مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد طاري عبد الكمال بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "المعموماتية الطبية" المنشأ لدى جامعة بجاية.

 بقرار رقـ  1018مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد سعدي نبيل بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "المغات األجنبية لمتخصص في االوساط اإلجتماعية والمينية :العداد لالحتراف" المنشأ لدى جامعة

بجاية.

 بقرار رقـ  1019مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد شموش عز الدين بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "ىندسة المحيط" المنشأ لدى جامعة بجاية.

 بقرار رقـ  1020مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد عكة زكريا بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"اإلتصال والمجتمع" المنشأ لدى جامعة المسيمة.

 بقرار رقـ  1021مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد عماروش أحسن بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التطوير المحمي ،حالة منطقة البويرة" المنشأ لدى جامعة البكيرة.

 بقرار رقـ  1022مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تعيف السيدة بوسواليم عائشة بصفتيا مديرة مخبر تحت عنكاف
"اليندسة المعمارية والبيئة" المنشأ لدى المدرسة المتعددة العمكـ لميندسة المعمارية كالعمراف.

 بقرار رقـ  1023مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيدة شابي شمروك نعيمة بصفتيا مديرة مخبر
بحث تحت عنكاف " اليندسة المعمارية كالبيئة" المنشأ لدى المدرسة المتعددة العمكـ لميندسة المعمارية كالعمراف.

 بقرار رقـ  1024مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد بن ساعد أحمد بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "اإلرشاد النفسي وتطوير أدوات القياس في الوسط المدرسي" المنشأ لدى جامعة األغكاط.

 بقرار رقـ  1025مؤرخ في  07جكيمية  ،2019يعيف السيد صخري دمحم بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"اإلرشاد النفسي وتطوير أدوات القياس في الوسط المدرسي" المنشأ لدى جامعة األغكاط.

 بقرار رقـ  1026مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيدة عتيق مديحة بصفتيا مديرة مخبر تحت
عنكاف "الدراسات المغوية واألدبية" المنشأ لدى جامعة سكؽ أىراس.

 بقرار رقـ  1027مؤرخ في  07جكيمية  ،2019يعيف السيد مشنتل عبد الرحمان بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "الدراسات المغوية واألدبية" المنشأ لدى جامعة سكؽ أىراس.

 بقرار رقـ  1028مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد بوشريكة عماد بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "اإلعالم اآللي والرياضيات" المنشأ لدى جامعة سكؽ أىراس.
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 بقرار رقـ  1029مؤرخ في  07جكيمية  ،2019يعيف السيد بموفي دمحم بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف "اإلعالم
اآللي والرياضيات" المنشأ لدى جامعة سكؽ أىراس.

 بقرار رقـ  1030مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيدة سعيدي فيروز بصفتيا مديرة مخبر تحت
عنكاف "بيوتكنولوجيا البيئة والصحة" المنشأ لدى جامعة البميدة.1

 بقرار رقـ  1031مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد شييدة قادة بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "القانون المقارن" المنشأ لدى جامعة تممساف.

 بقرار رقـ  1032مؤرخ في  07جكيمية  ،2019يعيف السيد بوتومي حسين بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"اليندسة الكيمياوية" المنشأ لدى جامعة البميدة.1

 بقرار رقـ  1033مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد خالف حسين بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"اليندسة الكيمياوية" المنشأ لدى جامعة البميدة.1

 بقرار رقـ  1034مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد بوسالمة ادمحم بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "المواد" المنشأ لدى المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف.

 بقرار رقـ  1035مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد بن حمودة محبوب بصفتو مدير مخبر
تحت عنكاف "الصناعات التقميدية" المنشأ لدى جامعة الجزائر.3

 بقرار رقـ  1036مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد العالوي أحمد بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "تطور الحضارة والسياسة :مثل مدينة وىران" المنشأ لدى جامعة كىراف.2

 بقرار رقـ  1037مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد طفراوي أحمد بصفتو مدير مخبر بحث
تحت عنكاف " مكثكقية اليندسة الميكانيكية" المنشأ لدى جامعة بشار.

 بقرار رقـ  1038مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد بوعرفة عبد القادر بصفتو مدير مخبر
تحت عنكاف "األبعاد القيمية لمتحوالت الفكرية والسياسية في الجزائر" المنشأ لدى جامعة كىراف .2

 بقرار رقـ  1039مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد منصوري عبد الحق بصفتو مدير مخبر
تحت عنكاف "التطور والتربية" المنشأ لدى جامعة كىراف.2

 بقرار رقـ  1040مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيدة دمحمي رياحي رشيدة بصفتيا مديرة مخبر
تحت عنكاف " فمسفة ،عمكـ كتنمية بالجزائر" المنشأ لدى جامعة كىراف.2

 بقرار رقـ  1041مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد غضباني طارق بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "الفضاء الجغرافي والتييئة العمرانية" المنشأ لدى جامعة كىراف.2

 بقرار رقـ  1042مؤرخ في  07جكيمية  ،2019يعيف السيد بوسماحة نصر الدين بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "القانون المجتمع والسمطة" المنشأ لدى جامعة كىراف.2

 بقرار رقـ  1043مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيدة حمدان برصالي ليمى بصفتيا مديرة مخبر
تحت عنكاف "القانون اإلجتماعي" المنشأ لدى جامعة كىراف.2

 بقرار رقـ  1044مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد فاصمة عبد المطيف بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "القانون المجتمع والسمطة" المنشأ لدى جامعة كىراف.2
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 بقرار رقـ  1045مؤرخ في  07جكيمية  ،2019يعيف السيد التاوتي دمحم بن عبد هللا بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "فيزياء وكيمياء المواد" المنشأ لدى جامعة األغكاط.

 بقرار رقـ  1046مؤرخ في  07جكيمية  ،2019يعيف السيد بن سعد دمحم السعيد بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "التراث الثقافي والمغوي واألدبي بالجنوب الجزائري" المنشأ لدى جامعة غرداية.

 بقرار رقـ  1047مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد قيباج عبد الناصر بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "فيزياء وكيمياء المواد" المنشأ لدى جامعة األغكاط.

 بقرار رقـ  1048مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد عاشور سرقمة بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "التراث الثقافي والمغوي واألدبي بالجنوب الجزائري" المنشأ لدى جامعة غرداية.

 بقرار رقـ  1049مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد حميده عميراوي بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "الدراسات األدبية واإلنسانية" المنشأ لدى جامعة األمير عبد القادر لمعمكـ اإلسالمية.

 بقرار رقـ  1050مؤرخ في  07جكيمية  ،2019يعيف السيد سامعي اسماعيل بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"الدراسات األدبية واإلنسانية" المنشأ لدى جامعة األمير عبد القادر لمعمكـ اإلسالمية.

 بقرار رقـ  1051مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد عرعار لخميسي بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "الكيمياء الحوية التطبيقية :حروق والنشاطات الصيدلية البيولوجية والمواد الطبيعية" المنشأ لدى جامعة

سطيف.1

 بقرار رقـ  1052مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد خرفي فيصل بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "معايرة ،تحميل وخصوصيتيا بدقة عالية" المنشأ لدى جامعة سطيف.1

 بقرار رقـ  1053مؤرخ في  07جكيمية  ،2019يعيف السيد طيراوي بوعالم بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"المغة العربية العممية والتعميمية" المنشأ لدى جامعة البكيرة.

 بقرار رقـ  1054مؤرخ في  07جكيمية  ،2019يعيف السيد بن اعمر دمحم بصفتو مدير مخبر بحث تحت عنكاف
"ىندسة طرائق األغشية وتقنيات الفصل واإلسترداد" المنشأ لدى جامعة بجاية.

 بقرار رقـ  1055مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد ضيف عبد المطيف بصفتو مدير مخبر
تحت عنكاف "العموم الجنائية" المنشأ لدى جامعة كىراف.1

 بقرار رقـ  1056مؤرخ في  07جكيمية  ،2019يعيف السيد ميكديش دمحم بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف "تقييم
واستشراف السياسات اإلقتصادية واستيراتيجيات المؤسسات" المنشأ لدى المركز الجامعي لمغنية.

 بقرار رقـ  1057مؤرخ في  07جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيدة كعبوش زىية بصفتيا مديرة مخبر تحت
عنكاف "التحصل عمى المواد العالجية" المنشأ لدى جامعة قسنطينة.1

 بقرار رقـ  1059مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيدة نوري فاطمة الزىراء بصفتيا مديرة مخبر
تحت عنكاف "النماذج الرياضية والمحاكاة العددية" المنشأ لدى جامعة عنابة.

 بقرار رقـ  1060مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد بكوش مصطفى بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "فيزياء التعدين وخصائص المواد" المنشأ لدى جامعة عنابة.
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 بقرار رقـ  1061مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد معيوفي موسى بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "كيمياء المواد الالعضوية" المنشأ لدى جامعة عنابة.

 بقرار رقـ  1062مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد قاضي عبد الكريم بصفتو مدير مخبر
تحت عنكاف "األورام السرطانية لممسالك البولية" المنشأ لدى جامعة عنابة.

 بقرار رقـ  1063مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد عبد الصمد رشيد بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "الكيرتقنية باتنة" المنشأ لدى جامعة باتنة .2

 بقرار رقـ  1064مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد قرفية صادق بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "التحاليل الحضرية والبيئية" المنشأ لدى جامعة عنابة.

 بقرار رقـ  1065مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد مسامح مختار بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "إقتصاد المؤسسة والتسيير التطبيقي" المنشأ لدى جامعة باتنة.1

 بقرار رقـ  1066مؤرخ في  08جكيمية  ،2019يعيف السيد فنغور عبد السالم بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"إقتصاد المؤسسة والتسيير التطبيقي" المنشأ لدى جامعة باتنة.1

 بقرار رقـ  1067مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد صيد عبد العزيز بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "البحث في فيزياء اإلشعاعات وتفاعالتيا مع المادة" المنشأ لدى جامعة باتنة.1

 بقرار رقـ  1068مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد مزيان توفيق بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "البحث في المحيط والصحة واإلنتاج الحيواني" المنشأ لدى جامعة باتنة.1

 بقرار رقـ  1069مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد ربيعي صالح الدين بصفتو مدير مخبر
تحت عنكاف "التقنيات الرياضية من أجل التطبيق الجوانب الحتمية والستوكاستيكية" المنشأ لدى جامعة باتنة.2

 بقرار رقـ  1070مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد بوقرة كمال بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"الديناميات اإلجتماعية في األوراس" المنشأ لدى جامعة باتنة.1

 بقرار رقـ  1071مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد بن عبورة أحمد بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "التركيب الجزئي الكمي وتيوعضوية الجزئية الكمية" المنشأ لدى جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا.

 بقرار رقـ  1072مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تعيف السيدة بوسالح نعيمة زوجة مخناشي بصفتيا مديرة

مخبر بحث تحت عنكاف "التركيب الجزئي الكمي كتيكعضكية الجزئية الكمية" المنشأ لدى جامعة ىكاري بكمديف

لمعمكـ كالتكنكلكجيا.

 بقرار رقـ  1073مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد أحمد عزوز بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "المغة العربية كاإلتصاؿ" المنشأ لدى جامعة كىراف.1

 بقرار رقـ  1074مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد قادري عبد الرحمان بصفتو مدير مخبر
تحت عنكاف "دراسة المكاد البصرية اإلليكتركنية كالمبممرات" المنشأ لدى جامعة كىراف.1

 بقرار رقـ  1075مؤرخ في  08جكيمية  ،2019يعيف السيد تيميوة عمر بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"الجزائري لمبحث في التكنكلكجيات العصرية في الطب" المنشأ لدى جامعة كىراف .1
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 بقرار رقـ  1076مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد بوبكر دمحم بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"الجزائري لمبحث في التكنكلكجيات العصرية في الطب" المنشأ لدى جامعة كىراف.1

 بقرار رقـ  1077مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد بوزار شيخ بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "التحميل الرياضياتي كالتطبيقات" المنشأ لدى جامعة كىراف.1

 بقرار رقـ  1078مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد بمبشير دمحم بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "كيمياء المبممرات" المنشأ لدى جامعة كىراف.1

 بقرار رقـ  1079مؤرخ في  08جكيمية  ،2019يعيف السيد ادخيس احمد بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"فيزياء ككيمياء المكاد" المنشأ لدى جامعة تيزي كزك.

 بقرار رقـ  1080مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد تومي ىواري بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "التطكير الصيدالني" المنشأ لدى جامعة كىراف.1

 بقرار رقـ  1081مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تعيف السيدة خالص فازية بصفتيا مديرة مخبر تحت عنكاف
"الرياضيات النظرية كالتطبيقية" المنشأ لدى جامعة تيزي كزك.

 بقرار رقـ  1082مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيدة بن براىيم نسيمة بصفتيا مديرة مخبر تحت
عنكاف "فيزياء ككيمياء المكاد" المنشأ لدى جامعة تيزي كزك.

 بقرار رقـ  1083مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد بوطو ار يوسف بصفتو مدير بحث تحت
عنكاف "اليندسة الكيربائية" المنشأ لدى جامعة تيزي كزك.

 بقرار رقـ  1084مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد بركون يوسف بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"الرياضيات النظرية كالتطبيقية" المنشأ لدى جامعة تيزي كزك.

 بقرار رقـ  1085مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد بن شيياب مصطفى بصفتو مدير مخبر
بحث تحت عنكاف "التييئة كتحميل المكازـ" المنشأ لدى جامعة عنابة.

 بقرار رقـ  1086مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيدة عشي نصيرة بصفتيا مديرة مخبر بحث
تحت عنكاف "التمثالت الفكرية كالثقافية :إبداع ،تكاصل ،نقد" المنشأ لدى جامعة تيزي كزك.

 بقرار رقـ  1087مؤرخ في  08جكيمية  ،2019يعيف السيد شويرف مصطفى بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"المناىج النقدية المعاصرة كتحميل الخطاب" المنشأ لدى جامعة معسكر.

 بقرار رقـ  1088مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد جدي عبد القادر بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "الدراسات الشرعية" المنشأ لدى جامعة األمير عبد القادر لمعمكـ اإلسالمية.

 بقرار رقـ  1089مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد غيات بوفمجة بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"عمـ النفس كعمكـ التربية" المنشأ لدى جامعة كىراف.2

 بقرار رقـ  1090مؤرخ في  08جكيمية  ،2019يعيف السيد بن مراد بمقاسم بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"خصائص الفيزيائية-الكيميائية لممكاد كالحفز" المنشأ لدى جامعة بجاية.

 بقرار رقـ  1091مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد بحماني عبد هللا بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "كيمياء المكاد الغير عضكية كالتطبيقات" المنشأ لدى جامعة كىراف لمعمكـ كالتكنكلكجيا.
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 بقرار رقـ  1092مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد صوالح أحسن بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "خصائص الفيزيائية-الكيميائية لممكاد كالحفز" المنشأ لدى جامعة بجاية.

 بقرار رقـ  1093مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد كطاس التوفيق بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "ميكانيؾ اليياكل كالمكاد" المنشأ لدى جامعة باتنة .2

 بقرار رقـ  1094مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيدة بوخاتمي فاطمة بصفتيا مديرة مخبر
تحت عنكاف "قانكف النقل كالنشاطات المنائية" المنشأ لدى جامعة كىراف.2

 بقرار رقـ  1095مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تعيف السيدة ياسين آمنة بصفتيا مديرة مخبر تحت عنكاف
"النفس كعمكـ التربية" المنشأ لدى جامعة كىراف.2

 بقرار رقـ  1096مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد تيموين الحبيب بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "العمميات التربكية كالمضمكف اإلجتماعي في الجزائر" المنشأ لدى جامعة كىراف.2

 بقرار رقـ  1097مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد بمكبير لحسن بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "عمـ المستحثات اإلستراتجية كالبيئة" المنشأ لدى جامعة كىراف.2

 بقرار رقـ  1098مؤرخ في  08جكيمية  ،2019يعيف السيد سجمماسي أمين بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"البحكث في القياس النفسي كتطبيقاتو" المنشأ لدى جامعة تممساف.

 بقرار رقـ  1099مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد قويدري دمحم بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "العمكـ اإلقتصادية كالتسيير" المنشأ لدى جامعة األغكاط.

 بقرار رقـ  1100مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد بونوة شعيب بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "اإلقتصاد الغير الرسمي ،المؤسسات كالتنمية" المنشأ لدى جامعة تممساف.

 بقرار رقـ  1101مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيدة عرعار سامية بصفتيا مديرة مخبر تحت
عنكاف "الصحة النفسية" المنشأ لدى جامعة األغكاط.

 بقرار رقـ  1102مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد شوكشو براىام نور الدين بصفتو مدير
مخبر تحت عنكاف "الحفز كالتركيب في الكيمياء العضكية" المنشأ لدى جامعة تممساف.

 بقرار رقـ  1103مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد صدار نور الدين بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "المناىج النقدية المعاصرة كتحميل الخطاب" المنشأ لدى جامعة معسكر.

 بقرار رقـ  1104مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد بكي عبد القادر بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "بيكتكنكلكجيا الريزكبيا كتحسيف النبتات" المنشأ لدى جامعة كىراف.1

 بقرار رقـ  1105مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد حمراني عبد القادر بصفتو مدير مخبر
تحت عنكاف "عمكـ كتقنيات اإلنتاج الحيكاني" المنشأ لدى جامعة مستغانـ.

 بقرار رقـ  1106مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد بقنيش عثمان بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "القانكف الدكلي لمتنمية المستدامة" المنشأ لدى جامعة مستغانـ.

 بقرار رقـ  1107مؤرخ في  08جكيمية  ،2019يعيف السيد بمغيث عبد هللا بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"القانكف الدستكري كالحكـ الراشد" المنشأ لدى جامعة مستغانـ.
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 بقرار رقـ  1108مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيدة عباسة دربال صورية بصفتيا مديرة مخبر
تحت عنكاف "القانكف الدستكري كالحكـ الراشد" المنشأ لدى جامعة مستغانـ.

 بقرار رقـ  1109مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد حاج عمي عبد القادر بصفتو مدير مخبر

تحت عنكاف "الدراسات المغكية كاألدبية في الجزائر ،مف العيد التركي إلى نياية القرف العشريف" المنشأ لدى

جامعة مستغانـ.

 بقرار رقـ  1110مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد عباس دمحم بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"تعريب المصطمح في العمكـ اإلنسانية كاإلجتماعية" المنشأ لدى جامعة تممساف.

 قرار رقـ  1111مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد بن عاشور جعفر بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "تحضير ،تعديل كتطبيق المكاد المبممرة متعددة الحاالت" المنشأ لدى جامعة سطيف.1

 بقرار رقـ  1112مؤرخ في  08جكيمية  ،2019يعيف السيد عراضة نذير بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"فيزياء اإلشعاع كتطبيقاتو" المنشأ لدى جامعة جيجل.

 بقرار رقـ  1113مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد جعفري أحمد بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"المخطكطات الجزائرية في إفريقيا ) لمجرد كالحساب كالفيرسة كالبحث(" المنشأ لدى جامعة أدرار.

 بقرار رقـ  1114مؤرخ في  08جكيمية  ،2019يعيف السيد قصاصي عبد القادر بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "المخطكطات الجزائرية في إفريقيا ) لمجرد كالحساب كالفيرسة كالبحث(" المنشأ لدى جامعة أدرار.

 بقرار رقـ  1115مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد حساني حسين بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"األنظمة المالية كالمصرفية كالسياسات اإلقتصادية الكمية في ظل التحكالت العالمية" المنشأ لدى جامعة الشمف.

 بقرار رقـ  1116مؤرخ في  08جكيمية  ،2019يعيف السيد حبار عبد الرزاق بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"األنظمة المالية كالمصرفية كالسياسات اإلقتصادية الكمية في ظل التحكالت العالمية" المنشأ لدى جامعة الشمف.

 بقرار رقـ  1117مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد خميل عمي بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"الضبط كاإلختبار كالقياس كالمحاكاة في ميداف الميكانيؾ" المنشأ لدى جامعة الشمف.

 بقرار رقـ  1118مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد شمواح ناصر بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "ىندسة البناء كالمعمار" المنشأ لدى جامعة بجاية.

 بقرار رقـ  1119مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد بميامل كمال بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "المكارد العضكية" المنشأ لدى جامعة بجاية.

 بقرار رقـ  1120مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيدة لكميتي مرابط اليامنة بصفتيا مديرة مخبر
تحت عنكاف "عمـ اإلجتماع اإلقتصادي كالحركات اإلجتماعية" المنشأ لدى جامعة قسنطينة.2

 بقرار رقـ  1121مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد جعفر ىني أحمد بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "اليياكل ،الجيكتقنية كاألخطار" المنشأ لدى جامعة الشمف.

 بقرار رقـ  1122مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد يحياوي دمحم بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"اإلبداع كاألداء الحركي" المنشأ لدى جامعة الشمف.
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 بقرار رقـ  1123مؤرخ في  08جكيمية  ،2019يعيف السيد سعيدي زروقي يوسف بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "اإلبداع كاألداء الحركي" المنشأ لدى جامعة الشمف.

 بقرار رقـ  1124مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد مغزي أحمد بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "الكيمياء التطبيقية" المنشأ لدى جامعة بسكرة.

 بقرار رقـ  1125مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد رباحي أحمد بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "القانكف الخاص المقارف" المنشأ لدى جامعة الشمف.

 بقرار رقـ  1126مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد بوظير مراد بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف

"البحكث العممية كالتكفيقات كعمكـ اإلعالـ اآللي العممية كالطرؽ العشكائية" المنشأ لدى جامعة ىكاري بكمديف

لمعمكـ كالتكنكلكجيا.

 بقرار رقـ  1127مؤرخ في  08جكيمية  ،2019يعيف السيد بمبشير حسان بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف

"البحكث العممية كالتكفيقات كعمكـ اإلعالـ اآللي العممية كالطرؽ العشكائية" المنشأ لدى جامعة ىكاري بكمديف

لمعمكـ كالتكنكلكجيا.

 بقرار رقـ  1128مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيدة دريش زىرة بصفتيا مديرة مخبر تحت
عنكاف "األشغاؿ العمكمية ،ىندسة النقل كالبيئة" المنشأ لدى المدرسة الكطنية العميا لألشغاؿ العمكمية.

 بقرار رقـ  1129مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد عيدر مزيان بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "البحكث العممية كرياضيات القرار" المنشأ لدى جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا.

 بقرار رقـ  1130مؤرخ في  08جكيمية  ،2019يعيف السيد حوالي كريم بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"البيككيمياء التحميمية كالبيكتكنكلكجيات" المنشأ لدى جامعة تيزي كزك.

 بقرار رقـ  1131مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد ماتي عبد الرحمان بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "البيككيمياء التحميمية كالبيكتكنكلكجيات" المنشأ لدى جامعة تيزي كزك.

 بقرار رقـ  1132مؤرخ في  08جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد ممبوسي بشير بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "ىندسة المكاد ،البيئة كالتييئة" المنشأ لدى جامعة تيزي كزك.

 بقرار رقـ  1133مؤرخ في  08جكيمية  ،2019يعيف السيد ميادن رشيد بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"ىندسة المكاد ،البيئة كالتييئة" المنشأ لدى جامعة تيزي كزك.

 بقرار رقـ  1315مؤرخ في  24جكيمية  ،2019يعيف السيد تاوريريت نور الدين بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "الدراسات النفسية كاإلجتماعية " المنشأ لدى جامعة بسكرة.

 بقرار رقـ  1316مؤرخ في  24جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد زوزو صالح الدين بصفتو مدير مخبر
بحث تحت عنكاف "اإللكتركتقني ببسكرة" المنشأ لدى جامعة بسكرة.

 بقرار رقـ  1317مؤرخ في  24جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد مفقودة صالح بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"أبحاث في المغة كاألدب الجزائري" المنشأ لدى جامعة بسكرة.

 بقرار رقـ  1318مؤرخ في  24جكيمية  ،2019يعيف السيد فورار ادمحم بن لخضر بصفتو مدير مخبر بحث
تحت عنكاف " أبحاث في المغة كاألدب الجزائري " المنشأ لدى جامعة بسكرة.
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الثالث2019-

716

 بقرار رقـ  1319مؤرخ في  24جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد عمار جيدل بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "مناىج البحث كالتقكيـ في العمكـ اإلسالمية كغاياتيا" المنشأ لدى جامعة الجزائر.1

 بقرار رقـ  1320مؤرخ في  24جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد بن ميمون يوسف بصفتو مدير مخبر
تحت عنكاف "عمكـ كتقنيات الماء" المنشأ لدى جامعة معسكر.

 بقرار رقـ  1321مؤرخ في  24جكيمية  ،2019يعيف السيد بن موسات عبد الرحيم بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "المكركث العممي كالثقافي لمنطقة تامنغست" المنشأ لدى المركز الجامعي لتامنغست.

 بقرار رقـ  1322مؤرخ في  24جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد عبيد حمزة بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"العتاد التطبيقي" المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.

 بقرار رقـ  1324مؤرخ في  24جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد بورحمة عالل بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "تسيير المؤسسات" المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.

 بقرار رقـ  1325مؤرخ في  24جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد طالب نصر الدين بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "شبكة اإلتصاالت ،ىندسة الكمبيكتر كمتعدد األخبار" المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.

 بقرار رقـ  1326مؤرخ في  24جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد سرير بوعالم بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "المكانيؾ كفيزياء المكاد" المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.

 بقرار رقـ  1327مؤرخ في  24جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد مزاري دمحم بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"العتاد كالكسائل المنيضة" المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.

 بقرار رقـ  1328مؤرخ في  24جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد براىمي مصطفى بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "المراقبة الذكية كنظاـ اإلستطاعة الكيربائية " المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.

 بقرار رقـ  1329مؤرخ في  24جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد لمزادمي أحسن بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "اليندسة الكيربائية" المنشأ لدى جامعة قالمة.

 بقرار رقـ  1330مؤرخ في  24جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيدة نوار ليمى بصفتيا مديرة مخبر تحت
عنكاف " الكيمياء الرقمي كالبنيات النانكنية " المنشأ لدى جامعة قالمة.

 بقرار رقـ  1331مؤرخ في  24جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيدة كشيدة سيام بصفتيا مديرة مخبر تحت
عنكاف "األكتكماتيؾ كاإلعالـ اآللي" المنشأ لدى جامعة قالمة.

 بقرار رقـ  1332مؤرخ في  24جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد نواورية دمحم صالح بصفتو مدير مخبر
تحت عنكاف "اليندسة المدنية كالمياه" المنشأ لدى جامعة قالمة.

 بقرار رقـ  1333مؤرخ في  24جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد بزازي عبد الرزاق بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "الميكانيكا التطبيقية لممكاد الجديدة" المنشأ لدى جامعة قالمة.

 بقرار رقـ  1334مؤرخ في  24جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد لعيس إسماعيل بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "عمـ النفس العصبي المعرفي كاإلجتماعي" المنشأ لدى جامعة الكادي.

 بقرار رقـ  1335مؤرخ في  24جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد نصر الدين جابر بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "الدراسات النفسية كاإلجتماعية" المنشأ لدى جامعة بسكرة.
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 بقرار رقـ  1336مؤرخ في  24جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد زكري نور الدين بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "فيزياء المكاد" المنشأ لدى جامعة كىراف لمعمكـ كالتكنكلكجيا.

 بقرار رقـ  1337مؤرخ في  24جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد دباب عبد القادر بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "ىندسة الطرائق كالبيئة" المنشأ لدى جامعة كىراف لمعمكـ كالتكنكلكجيا.

 بقرار رقـ  1338مؤرخ في  24جكيمية  ،2019يعيف السيد اليامين بن تومي بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"السرديات كاألنساؽ الثقافية" المنشأ لدى جامعة سطيف.2

 بقرار رقـ  1339مؤرخ في  24جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد زدادقة سفيان بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"السرديات كاألنساؽ الثقافية" المنشأ لدى جامعة سطيف.2

 بقرار رقـ  1340مؤرخ في  24جكيمية  ،2019يعيف السيد طالبي دمحم لمين بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"اإللكتركنيؾ كاإلتصاالت المتقدمة" المنشأ لدى جامعة برج بكعريريج.

 بقرار رقـ  1341مؤرخ في  24جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد عيدل صميح بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"اإللكتركنيؾ كاإلتصاالت المتقدمة" المنشأ لدى جامعة برج بكعريريج.

 بقرار رقـ  1342مؤرخ في  24جكيمية  ،2019يعيف السيد بولقرون أدمحم بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"اليندسة الكيربائية المتعددة التقنيات قسنطينة" المنشأ لدى المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات.

 بقرار رقـ  1343مؤرخ في  24جكيمية  ،2019تعيف السيدة جرافي(م) كعباش ختيمة بصفتيا مديرة مخبر تحت
عنكاف "ىندسة الطرائق لمتنمية المستدامة كالمنتجات الصحية" المنشأ لدى المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات.

 بقرار رقـ  1344مؤرخ في  24جكيمية  ،2019تعيف السيدة شطيبي لبنى بصفتيا مديرة مخبر تحت عنكاف "
الميكانيؾ كالمكاد المتقدمة" المنشأ لدى المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات.

 بقرار رقـ  1345مؤرخ في  24جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيدة صابر أمينة بصفتيا مديرة مخبر تحت
عنكاف "العمكـ كاليندسة البحرية" المنشأ لدى جامعة كىراف لمعمكـ كالتكنكلكجيا.

 بقرار رقـ  1346مؤرخ في  24جكيمية  ،2019تجدد عضكية السيد بوعزيز دمحم نجيب بصفتو مدير مخبر
تحت عنكاف "مكاد بيكلكجية كظكاىر النقل" المنشأ لدى جامعة المدية.

 بقرار رقـ  1433مؤرخ في  18أكت  ،2019يعيف السيد بوفريوة حمزة بصفتو أميف عاـ لدى مركز البحث في
تييئة اإلقميـ.

 بقرار رقـ  1435مؤرخ في  21أكت  ،2019تجدد عضكية السيدة ربزاني زحاف شافية بصفتيا مديرة مخبر
تحت عنكاف "اكسيانك غرافيا البيكلكجيا كالبيئة البحرية" المنشأ لدى جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا.

 بقرار رقـ  1436مؤرخ في  21أكت  ،2019تجدد عضكية السيد كبابي إبراىيم بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "التمكث كمعالجة المياه" المنشأ لدى جامعة قسنطينة.1

 بقرار رقـ  1437مؤرخ في  21أكت  ،2019تجدد عضكية السيد زواوي عمارة بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"المكاد أشباه الناقمة كاألكسيد المعدنية" المنشأ لدى جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا.

 بقرار رقـ  1438مؤرخ في  21أكت  ،2019تجدد عضكية السيد حني عبد المطيف بصفتو مدير بحث تحت
عنكاف " التراث كالدراسات المسانية " المنشأ لدى جامعة الطارؼ.
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 بقرار رقـ  1439مؤرخ في  21أكت  ،2019يعيف السيد بخشي إسماعين بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"الفيزياء النظرية" المنشأ لدى جامعة تممساف.

 بقرار رقـ  1440مؤرخ في  21أكت  ،2019تنيى مياـ السيد لياني بشير بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"الفيزياء النظرية" المنشأ لدى جامعة تممساف.

 بقرار رقـ  1441مؤرخ في  21أكت  ،2019تجدد عضكية السيد دمحم الصغير فرحات بصفتو مدير مخبر بحث
تحت عنكاف " فيزياء المكاد كالمكائع" المنشأ لدى جامعة كىراف لمعمكـ كالتكنكلكجيا.

 بقرار رقـ  1442مؤرخ في  21أكت  ،2019تجدد عضكية السيد فحمول جمال بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"عمكـ األغذية" المنشأ لدى جامعة باتنة.1

 بقرار رقـ  1443مؤرخ في  21أكت  ،2019يعيف السيد بن بريك عبد الرحمان بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "نجاعة المعدات البتركلية كالمكاد" المنشأ لدى جامعة بكمرداس.

 بقرار رقـ  1444مؤرخ في  21أكت  ،2019تنيى مياـ السيد قاصب دمحم بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"نجاعة المعدات البتركلية كالمكاد" المنشأ لدى جامعة بكمرداس.

 بقرار رقـ  1445مؤرخ في  21أكت  ،2019تجدد عضكية السيد مكساوين دمحم بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "التربة كالري" المنشأ لدى جامعة عنابة.

 بقرار رقـ  1446مؤرخ في  21أكت  ،2019تجدد عضكية السيدة سريدي رتيبة بصفتيا مديرة مخبر تحت
عنكاف "بيكلكجية نباتية كمحيط" المنشأ لدى جامعة عنابة.

 بقرار رقـ  1447مؤرخ في  21أكت  ،2019تجدد عضكية السيد مانع دمحم بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"لغات كنصكص" المنشأ لدى جامعة عنابة.

 بقرار رقـ  1448مؤرخ في  21أكت  ،2019تجدد عضكية السيدة واعمر عمي أوريدة بصفتيا مديرة مخبر
بحث تحت عنكاف "الكيمياء النظرية الحاسكبية كالفكتكنية" المنشأ لدى جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا.

 بقرار رقـ  1449مؤرخ في  21أكت  ،2019يعيف السيد حداد بوعالم بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف "معالجة
الصكر كاإلشعاعات" المنشأ لدى جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا.

 بقرار رقـ  1450مؤرخ في  21أكت  ،2019تنيى مياـ السيدة سرير أمينة بصفتيا مديرة مخبر تحت عنكاف
"معالجة الصكر كاإلشعاعات" المنشأ لدى جامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا.

 بقرار رقـ  1451مؤرخ في  21أكت  ،2019يعيف السيد غزالن فيصل بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف "اإلنتاج
الحيكاني" المنشأ لدى المدرسة الكطنية العميا لمفالحة.

 بقرار رقـ  1452مؤرخ في  21أكت  ،2019تنيى مياـ السيدة بودومة دليمة بصفتيا مديرة مخبر تحت عنكاف
"اإلنتاج الحيكاني" المنشأ لدى المدرسة الكطنية العميا لمفالحة.

 بقرار رقـ  1453مؤرخ في  21أكت  ،2019يعيف السيد لطاطي مراد بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف "تحسيف
تكامل لممحاصيل النباتية" المنشأ لدى المدرسة الكطنية العميا لمفالحة.

 بقرار رقـ  1454مؤرخ في  21أكت  ،2019تنيى مياـ السيدة ونان غنية بصفتيا مديرة مخبر تحت عنكاف "
تحسيف تكامل لممحاصيل النباتية " المنشأ لدى المدرسة الكطنية العميا لمفالحة.
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 بقرار رقـ  1455مؤرخ في  21أكت  ،2019تجدد عضكية السيد شوايح عبد القادر بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "تكنكلكجيا كخصائص المادة الصمبة" المنشأ لدى جامعة مستغانـ.

 بقرار رقـ  1456مؤرخ في  21أكت  ،2019تجدد عضكية السيد سمطاني دمحم توفيق بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "الفيزياء الفكطكنية كالمكاد الناتكمترية المتعددة اإلستخدامات" المنشأ لدى جامعة بسكرة.

 بقرار رقـ  1457مؤرخ في  21أكت  ،2019تعيف السيدة ساعد صباح بصفتيا مديرة مخبر تحت عنكاف
"المسألة التربكية بالجزائر في ظل التحديات الراىنة" المنشأ لدى جامعة بسكرة.

 بقرار رقـ  1458مؤرخ في  21أكت  ،2019تنيى مياـ السيد زمام نور الدين بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"المسألة التربكية بالجزائر في ظل التحديات الراىنة" المنشأ لدى جامعة بسكرة.

 بقرار رقـ  1459مؤرخ في  21أكت  ،2019تجدد عضكية السيد بن مشري عبد الحميم بصفتو مدير مخبر
تحت عنكاف "أثر اإلجتياد القضائي عمى حركة التشريع" المنشأ لدى جامعة بسكرة.

 بقرار رقـ  1460مؤرخ في  21أكت  ،2019تجدد عضكية السيد سحنون دمحم بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"البيئة كالمحيط" المنشأ لدى جامعة بجاية.

 بقرار رقـ  1461مؤرخ في  21أكت  ،2019يعيف السيد بوخاري فخر الدين بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"اإلحصاء كالنمذجة العشكائية" المنشأ لدى جامعة تممساف.

 بقرار رقـ  1462مؤرخ في  21أكت  ،2019تنيى مياـ السيد مريد طاىر بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"اإلحصاء كالنمذجة العشكائية" المنشأ لدى جامعة تممساف.

 بقرار رقـ  1463مؤرخ في  21أكت  ،2019يعيف السيد نجاح رياض بصفتو مدير مخبر بحث تحت عنكاف
"الحفاظ عمى المناطق الرطبة" المنشأ لدى جامعة قالمة.

 بقرار رقـ  1464مؤرخ في  21أكت  ،2019تنيى مياـ السيدة سمراوي شنافي فرح بصفتيا مديرة مخبر بحث
تحت عنكاف "الحفاظ عمى المناطق الرطبة" المنشأ لدى جامعة قالمة.

 بقرار رقـ  1465مؤرخ في  21أكت  ،2019تجدد عضكية السيد جبابرة مبارك بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"الكقاية الصناعية" المنشأ لدى جامعة باتنة.2

 بقرار رقـ  1466مؤرخ في  21أكت  ،2019تجدد عضكية السيد ناجمي بوبكر بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "دراسة كتطكير تقنيات معالجة كتطيير المياه كالتسيير البيئي" المنشأ لدى المدرسة العميا لألساتذة بالقبة.

 بقرار رقـ  1467مؤرخ في  21أكت  ،2019تجدد عضكية السيد بن حسين ناجي بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "المغرب الكبير :اإلقتصاد كالمجتمع" المنشأ لدى جامعة قسنطينة.2

 بقرار رقـ  1468مؤرخ في  21أكت  ،2019تجدد عضكية السيد قريمس عبد الحق بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "القانكف البنكي كالمالي" المنشأ لدى جامعة جيجل.

 بقرار رقـ  1469مؤرخ في  21أكت  ،2019تنيى مياـ السيد بن تركي عز الدين بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "الدراسات كالبحكث التسكيقية" المنشأ لدى جامعة قسنطينة.2

 بقرار رقـ  1470مؤرخ في  21أكت  ،2019يعيف السيد جصاص دمحم بصفتو مدير مخبر بحث تحت عنكاف
"الدراسات كالبحكث التسكيقية" المنشأ لدى جامعة قسنطينة.2
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 بقرار رقـ  1471مؤرخ في  21أكت  ،2019تنيى مياـ السيد بومزبر الطاىر بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"الدراسات اإلجتماعية -المغكية ،اإلجتماعية -التعميمية كاإلجتماعية -األدبية" المنشأ لدى جامعة جيجل.

 بقرار رقـ  1472مؤرخ في  21أكت  ،2019يعيف السيد لحمر فيصل بصفتو مدير مخبر بحث تحت عنكاف
"الدراسات اإلجتماعية -المغكية ،اإلجتماعية -التعميمية كاإلجتماعية -األدبية" المنشأ لدى جامعة جيجل.

 بقرار رقـ  1473مؤرخ في  21أكت  ،2019تنيى مياـ السيد بن عمر دمحم األمين بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "الفيزياء األساسية كالتطبيقية" المنشأ لدى جامعة البميدة.1

 بقرار رقـ  1474مؤرخ في  21أكت  ،2019يعيف السيد بن عمر زوبير بصفتو مدير مخبر بحث تحت عنكاف
"الفيزياء األساسية كالتطبيقية" المنشأ لدى جامعة البميدة.1

 بقرار رقـ  1475مؤرخ في  21أكت  ،2019تجدد عضكية السيد قاسيمي لعربي بصفتو مدير مخبر تحت
عنكاف "النانكىيكمية الكظيفية اإليككلكجية لمكاد" المنشأ لدى جامعة كىراف لمعمكـ كالتكنكلكجيا.

 بقرار رقـ  1476مؤرخ في  21أكت  ،2019تعيف السيدة معتوق فتيحة بصفتيا مديرة مخبر تحت عنكاف
"استخدامات كتمقي المنتجات اإلعالمية كالثقافية في الجزائر" المنشأ لدى جامعة الجزائر.3

 بقرار رقـ  1477مؤرخ في  21أكت  ،2019تنيى مياـ السيد بوكروح مخموف بصفتو مدير مخبر تحت عنكاف
"استخدامات كتمقي المنتجات اإلعالمية كالثقافية في الجزائر" المنشأ لدى جامعة الجزائر.3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــ
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* *-المقررات الفردية *-* 1029
 بمقرر رقـ  259مؤرخ في  11جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد مصطفى طبيب بصفتو أميف عاـ لجامعة سكؽ
أىراس.

 بمقرر رقـ  260مؤرخ في  11جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد فوزي بن دريدي بصفتو نائب مدير مكمف
بالعالقات الخارجية كالتعاكف كالتنشيط كاإلتصاؿ كالتظاىرات العممية بجامعة سكؽ اىراس.

 بمقرر رقـ  263مؤرخ في  15جكيمية  ،2019يعيف السيد حميدوش ادمحم بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية
الخدمات الجامعية بعيف الدفمى.

 بمقرر رقـ  268مؤرخ في  21جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد بن وارث جمال الدين بصفتو عميد كمية عمكـ
الطبيعة كالحياة كعمكـ االرض كالككف بجامعة قالمة.

 بمقرر رقـ  269مؤرخ في  21جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد عيساوي دمحم الزين بصفتو نائب مدير مكمف
بالتككيف العالي في الطكر الثالث كالتأىيل الجامعي كالبحث العممي ككذا التككيف العالي فيما بعد التدرج ،بجامعة

قالمة.

 بمقرر رقـ  270مؤرخ في  21جكيمية  ،2019يعيف السيد لعفيفي ياسين بصفة نائب مدير مكمف بالتنمية
كاإلستشراؼ كالتكجيو ،بالنيابة ،بجامعة قالمة.

 بمقرر رقـ  271مؤرخ في  21جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد العربي بومدين بصفتو عميد كمية التكنكلكجيا
بجامعة سعيدة.

 بمقرر رقـ  272مؤرخ في  21جكيمية  ،2019تعيف السيدة بوعسرية فاطمة بصفة عميدة كمية التكنكلكجيا،
بالنيابة ،بجامعة سعيدة.

 بمقرر رقـ  277مؤرخ في  28جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد سعيدي دمحم بصفتو مدير جامعة ىكاري بكمديف
لمعمكـ كالتكنكلكجيا.

 بمقرر رقـ  278مؤرخ في  28جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد نور الدين بن عمي الشريف بصفتو مدير
جامعة البكيرة.

 بمقرر رقـ  279مؤرخ في  28جكيمية  ،2019يعيف السيد نور الدين بن عمي الشريف بصفة مدير بالنيابة،
لجامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا.

 بمقرر رقـ  280مؤرخ في  28جكيمية  ،2019يمنح لمسيد نور الدين بن عمي الشريف بصفة مدير بالنيابة

لجامعة ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا ،كفي حدكد صالحياتو تفكيضا باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي
كالبحث العممي كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  281مؤرخ في  28جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد لطفي موني بصفتو عميد كمية عمكـ الطبيعة
كالحياة كعمكـ األرض بجامعة البكيرة.

 بمقرر رقـ  282مؤرخ في  28جكيمية  ،2019يعيف السيد لطفي موني بصفة مدير بالنيابة ،لجامعة البكيرة.
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 بمقرر رقـ  283مؤرخ في  28جكيمية  ،2019يمنح لمسيد لطفي موني بصفة مدير لجامعة البكيرة بالنيابة ،كفي
حدكد صالحياتو تفكيضا باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي كالبحث العممي كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  284مؤرخ في  28جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد عبد المجيد جنان بصفتو مدير جامعة سطيف.1

 بمقرر رقـ  285مؤرخ في  28جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد بن يعيش عبد الكريم بصفتو مدير جامعة برج
بكعريريج.

 بمقرر رقـ  286مؤرخ في  28جكيمية  ،2019يعيف السيد بن يعيش عبد الكريم بصفة مدير بالنيابة ،لجامعة
سطيف.1

 بمقرر رقـ  287مؤرخ في  28جكيمية  ،2019يمنح لمسيد بن يعيش عبد الكريم بصفة مدير بالنيابة ،لجامعة
سطيف 1كفي حدكد صالحياتو تفكيضا باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي كالبحث العممي كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  288مؤرخ في  28جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد بوبترة عبد الحق بصفتو نائب مدير مكمف
بالتككيف العالي في الطكريف األكؿ كالثاني كالتككيف المتكاصل كالشيادات ككذا التككيف العالي في التدرج بجامعة
برج بكعريريج.

 بمقرر رقـ  289مؤرخ في  28جكيمية  ،2019يعيف السيد بوبترة عبد الحق بصفة مدير بالنيابة ،لجامعة برج
بكعريريج.

 بمقرر رقـ  290مؤرخ في  28جكيمية  ،2019يمنح لمسيد بوبترة عبد الحق بصفة مدير بالنيابة ،لجامعة برج
بكعريريج كفي حدكد صالحياتو تفكيضا باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي كالبحث العممي كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  291مؤرخ في  28جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد دبياش دمحم بصفتو مدير المدرسة الكطنية
المتعددة التقنيات.

 بمقرر رقـ  292مؤرخ في  28جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد أكرتش جمال الدين بصفتو مفتش ،بالمفتشية
العامة لمبيداغكجيا ،بك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.

 بمقرر رقـ  293مؤرخ في  28جكيمية  ،2019يعيف السيد أكرتش جمال الدين بصفة مدير بالنيابة ،لممدرسة
الكطنية المتعددة التقنيات.

 بمقرر رقـ  294مؤرخ في  28جكيمية  ،2019يمنح لمسيد أكرتش جمال الدين بصفة مدير بالنيابة ،لممدرسة
الكطنية المتعددة التقنيات كفي حدكد صالحياتو تفكيضا باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي كالبحث العممي كآمر

بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  295مؤرخ في  29جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيدة حوبار فريدة بصفتيا مديرة جامعة أـ البكاقي.

 بمقرر رقـ  296مؤرخ في  29جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد ديبي زىير بصفتو نائب مدير مكمف بالتككيف
العالي في الطكريف األكؿ كالثاني كالتككيف المتكاصل كالشيادات ككذا التككيف العالي في التدرج ،بجامعة باتنة.1

 بمقرر رقـ  297مؤرخ في  29جكيمية  ،2019يعيف السيد ديبي زىير بصفة مدير بالنيابة ،لجامعة أـ البكاقي.

 بمقرر رقـ  298مؤرخ في  29جكيمية  ،2019يمنح لمسيد ديبي زىير بصفة مدير بالنيابة ،لجامعة أـ البكاقي
كفي حدكد صالحياتو تفكيضا باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي كالبحث العممي كآمر بالصرؼ.
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 بمقرر رقـ  299مؤرخ في  29جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيدة بن ميدي مريم ىند بصفتيا مديرة المدرسة
العميا في عمكـ التغذية كالصناعات الغذائية بالجزائر.

 بمقرر رقـ  300مؤرخ في  29جكيمية  ،2019يعيف السيد جازولي زىر الدين بصفة مدير بالنيابة ،لممدرسة
العميا في عمكـ التغذية كالصناعات الغذائية.

 بمقرر رقـ  301مؤرخ في  29جكيمية  ،2019يمنح لمسيد جازولي زىر الدين بصفة مدير بالنيابة ،لممدرسة
العميا في عمكـ التغذية كالصناعات الغذائية ،كفي حدكد صالحياتو تفكيضا باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي

كالبحث العممي كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  302مؤرخ في  29جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد غيدوش فوزي بصفتو مدير مدرسة الدراسات
العميا التجارية.

 بمقرر رقـ  303مؤرخ في  29جكيمية  ،2019يعيف السيد عبد القادر ىدير بصفة مدير بالنيابة ،لمدرسة
الدراسات العميا التجارية.

 بمقرر رقـ  304مؤرخ في  29جكيمية  ،2019يمنح لمسيد عبد القادر ىدير بصفة مدير بالنيابة ،لمدرسة
الدراسات العميا ا لتجارية ،كفي حدكد صالحياتو تفكيضا باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي كالبحث العممي كآمر
بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  305مؤرخ في  30جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد رحموني مصطفى بصفتو مدير بالنيابة،
بجامعة خميس مميانة.،

 بمقرر رقـ  306مؤرخ في  30جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد عيالم الحاج بصفتو مدير بالنيابة ،مكمف
بالتككيف العالي في الطكريف األكؿ كالثاني كالتككيف المتكاصل كالشيادات ككذا التككيف العالي في التدرج ،بجامعة

خميس مميانة.

 بمقرر رقـ  307مؤرخ في  30جكيمية  ،2019يعيف السيد عيالم الحاج بصفة مدير بالنيابة ،لجامعة خميس
مميانة.

 بمقرر رقـ  308مؤرخ في  30جكيمية  ،2019يمنح لمسيد عيالم الحاج بصفة مدير ،بالنيابة ،لجامعة خميس
مميانة كفي حدكد صالحياتو تفكيضا باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي كالبحث العممي كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  309مؤرخ في  30جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيدة سعدي رشيدة زوجة بوعموش بصفتيا مديرة
التككيف في الدكتكراه كالتأىيل الجامعي ،بك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.

 بمقرر رقـ  310مؤرخ في  30جكيمية  ،2019يعيف السيد رحموني مصطفى بصفة مدير التككيف في الدكتكراه
كالتأىيل الجامعي ،بالنيابة ،بك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.

 بمقرر رقـ  311مؤرخ في  30جكيمية  ،2019يمنح لمسيد رحموني مصطفى بصفة مدير التككيف في الدكتكراه
كالتأىيل الجامعي ،بالنيابة ،كفي حدكد صالحياتو تفكيضا باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي كالبحث العممي

عمى كل الكثائق كالمقررات ،باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.

 بمقرر رقـ  312مؤرخ في  31جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد حساني سميم بصفتو مدير عاـ بالنيابة ،لمككالة
المكضكعاتية لمبحث في العمكـ كالتكنكلكجيا.
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 بمقرر رقـ  313مؤرخ في  31جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيدة شادر سميرة بصفتيا نائب مدير البرامج
الدكلية لمبحث ،بالمديرية العامة لمبحث العممي كالتطكير التكنكلكجي.

 بمقرر رقـ  314مؤرخ في  31جكيمية  ،2019تعيف السيدة شادر سميرة بصفة مدير عاـ بالنيابة ،لمككالة
المكضكعاتية لمبحث في العمكـ كالتكنكلكجيا.

 بمقرر رقـ  315مؤرخ في  31جكيمية  ،2019تمنح لمسيدة شادر سميرة بصفة مدير عاـ بالنيابة ،لمككالة
المكضكعاتية لمبحث في العمكـ كالتكنكلكجيا ،كفي حدكد صالحياتيا تفكيضا باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي

كالبحث العممي كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  316مؤرخ في  31جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيدة طبوش نورة بصفة مديرة مركز البحث العممي
كالتقني حكؿ المناطق القاحمة.

 بمقرر رقـ  317مؤرخ في  31جكيمية  ،2019يعيف السيد بمحمرة دمحم بصفة مدير بالنيابة ،لمركز البحث
العممي كالتقني حكؿ المناطق القاحمة.

 بمقرر رقـ  318مؤرخ في  31جكيمية  ،2019يمنح لمسيد بمحمرة دمحم بصفة مدير بالنيابة ،لمركز البحث
العممي كالتقني حكؿ المناطق القاحمة ،كفي حدكد صالحياتو تفكيضا باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي كالبحث

العممي كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  319مؤرخ في  31جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد الشريف مريبعي بصفتو مدير لمركز البحث
العممي كالتقني لتطكير المغة العربية.

 بمقرر رقـ  320مؤرخ في  31جكيمية  ،2019يعيف السيد عباس مراد بصفة مدير بالنيابة ،لمركز البحث
العممي كالتقني لتطكير المغة العربية.

 بمقرر رقـ  321مؤرخ في  31جكيمية  ،2019يمنح لمسيد عباس مراد بصفة مدير بالنيابة ،لمركز البحث
العممي كالتقني لتطكير المغة العربية ،كفي حدكد صالحياتو تفكيضا باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي كالبحث

العممي كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  322مؤرخ في  31جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد برزوق بمقومان مدير جامعة الجمفة.

 بمقرر رقـ  323مؤرخ في  31جكيمية  ،2019تنيى مياـ السيد برابح دمحم الشيخ عميد كمية العمكـ اإلجتماعية
كاإلنسانية ،بجامعة الجمفة.

 بمقرر رقـ  324مؤرخ في  31جكيمية  ،2019يعيف السيد برابح دمحم الشيخ بصفة مدير بالنيابة ،لجامعة
الجمفة.

 بمقرر رقـ  325مؤرخ في  31جكيمية  ،2019يمنح لمسيد برابح دمحم الشيخ بصفة مدير بالنيابة ،لجامعة
الجمفة ،كفي حدكد صالحياتو تفكيضا باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي كالبحث العممي كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  326مؤرخ في  31جكيمية  ،2019تمغى أحكاـ المقرر رقـ  242المؤرخ في  20جكاف ،2019
المتضمف تكميف السيد معمكري سعيد بتسيير شؤكف إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببشار.

 بمقرر رقـ  327مؤرخ في  31جكيمية  ،2019تمغى أحكاـ المقرر رقـ  243المؤرخ في  20جكاف ،2019
المتضمف منح السيد معمكري سعيد بصفتو مكمفا بتسيير شؤكف إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببشار ،تفكيضا
باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي كالبحث العممي كآمر بالصرؼ.
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 بمقرر رقـ  330مؤرخ في  05أكت  ،2019يعيف السيد كردي بشير بصفة أميف عاـ ،بالنيابة ،لجامعة سكؽ
أىراس.

 بمقرر رقـ  331مؤرخ في  08أكت  ،2019يعيف السيد عقاب عبد الصمد بصفة عميد بالنيابة ،لكمية الحقكؽ
كالعمكـ السياسية ،بجامعة البميدة.2

 بمقرر رقـ  334مؤرخ في  21أكت  ،2019يعيف السيد صحراوي دمحم بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية
الخدمات الجامعية كىراف-بمقايد.

 بمقرر رقـ  335مؤرخ في  21أكت  ،2019يعيف السيد بريمة عبد الحفيظ بصفة عميد بالنيابة ،لكمية
التكنكلكجيا ،بجامعة باتنة.2

 بمقرر رقـ  336مؤرخ في  21أكت  ،2019تنيى مياـ السيد بودي عبد القادر بصفة نائب مدير جامعة
بشار ،مكمف بالتككيف العالي في الطكريف األكؿ كالثاني كالتككيف المتكاصل كالشيادات ككذا التككيف العالي في

التدرج.

 بمقرر رقـ  337مؤرخ في  26أكت  ،2019تنيى مياـ السيد ميحي عبد القادر بصفة عميد كمية التكنكلكجيا،
بجامعة باتنة.2

 بمقرر رقـ  339مؤرخ في  29أكت  ،2019يعيف السيد غريسي العربي بصفة نائب مدير بالنيابة ،مكمف
بالتنمية كاإلستشراؼ كالتكجيو ،بجامعة معسكر.

 بمقرر رقـ  340مؤرخ في  29أكت  ،2019تعيف السيدة مقرانطة بختة بصفة عميد بالنيابة ،لكمية العمكـ
اإلنسانية كاإلجتماعية ،بجامعة معسكر.

 بمقرر رقـ  341مؤرخ في  29أكت  ،2019تنيى مياـ السيد جاب هللا سمير بصفة نائب مدير مكمف

بالعالقات الخارجية كالتعاكف كالتنشيط كاإلتصاؿ كالتظاىرات العممية بجامعة األمير عبد القادر لمعمكـ اإلسالمية

بقسنطينة.

 بمقرر رقـ  342مؤرخ في  29أكت  ،2019تنيى مياـ السيدة وحدي نبيمة بصفة نائب مدير بالنيابة ،لنكعية
الخدمات الجامعية ،بك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.

 بمقرر رقـ  343مؤرخ في  29أكت  ،2019تنيى مياـ السيد دبيمو عبد الرزاق بصفة نائب مدير مكمف
بالتنمية كاإلستشراؼ كالتكجيو ،بجامعة بسكرة.

 بمقرر رقـ  344مؤرخ في  29أكت  ،2019تنيى مياـ السيد سيدي موسى دمحم شريف بصفة عميد بالنيابة،
لكمية العمكـ اإلنسانية كاإلجتماعية ،بجامعة البميدة.2

 بمقرر رقـ  345مؤرخ في  29أكت  ،2019يعيف السيد زعموشي رضوان بصفة عميد بالنيابة ،لكمية العمكـ
اإلنسانية كاإلجتماعية ،بجامعة البميدة.2

 بمقرر رقـ  346مؤرخ في  29أكت  ،2019تنيى مياـ السيدة عمي موسى رفيعة بصفة رئيسة الدراسات
بالمكتب الكزاري لألمف الداخمي في المؤسسة ،بالنيابة ،بك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.

 بمقرر رقـ  349مؤرخ في  29أكت  ،2019تنيى مياـ السيد فكرة سعيد بصفة مدير جامعة تبسة.
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 بمقرر رقـ  350مؤرخ في  29أكت  ،2019تنيى مياـ السيد بودالعة عمار بصفة نائب مدير بالنيابة ،لجامعة
ىكاري بكمديف لمعمكـ كالتكنكلكجيا ،مكمف بالتككيف العالي فيما بعد التدرج كالتأىيل الجامعي كالبحث العممي.

 بمقرر رقـ  351مؤرخ في  29أكت  ،2019يعيف السيد بودالعة عمار بصفة مدير بالنيابة ،لجامعة تبسة.

 بمقرر رقـ  352مؤرخ في  29أكت  ،2019يمنح لمسيد بودالعة عمار بصفة مدير بالنيابة ،لجامعة تبسة كفي
حدكد صالحياتو تفكيضا باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي كالبحث العممي كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  354مؤرخ في  29أكت  ،2019تنيى مياـ السيد دمحم اليادي لطرش بصفة مدير جامعة
قسنطينة.2

 بمقرر رقـ  355مؤرخ في  29أكت  ،2019يعيف السيد لطرش دمحم اليادي بصفة مدير بالنيابة ،لجامعة
قسنطينة.1

 بمقرر رقـ  356مؤرخ في  29أكت  ،2019يمنح لمسيد لطرش دمحم اليادي بصفة مدير بالنيابة ،لجامعة
قسنطينة 1كفي حدكد صالحياتو تفكيضا باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي كالبحث العممي كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  357مؤرخ في  29أكت  ،2019تنيى مياـ السيد شمام عبد الوىاب بصفة مدير المركز الجامعي
بميمة.

 بمقرر رقـ  358مؤرخ في  29أكت  ،2019يعيف السيد شمام عبد الوىاب بصفة مدير بالنيابة ،لجامعة
قسنطينة.2

 بمقرر رقـ  359مؤرخ في  29أكت  ،2019يمنح لمسيد شمام عبد الوىاب بصفة مدير بالنيابة ،لجامعة
قسنطينة  ،2كفي حدكد صالحياتو تفكيضا باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي كالبحث العممي كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  360مؤرخ في  29أكت  ،2019يعيف السيد مصمودي كمال بصفة نائب مدير بالنيابة ،مكمف
بال تككيف العالي في الطكريف األكؿ كالثاني كالتككيف المتكاصل كالشيادات ككذا التككيف العالي في التدرج ،بجامعة
باتنة.1

 بمقرر رقـ  362مؤرخ في  29أكت  ،2019تنيى مياـ السيد عميروش حمزة بصفة مدير المدرسة الكطنية
العميا لممناجـ كالمعادف.

 بمقرر رقـ  363مؤرخ في  29أكت  ،2019يعيف السيد عميروش حمزة بصفة مدير بالنيابة ،لجامعة جيجل.

 بمقرر رقـ  364مؤرخ في  29أكت  ،2019يمنح لمسيد عميروش حمزة بصفة مدير بالنيابة ،لجامعة جيجل
كفي حدكد صالحياتو تفكيضا باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي كالبحث العممي كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  365مؤرخ في  08سبتمبر  ،2019يعيف السيد بوشالغم عميروش بصفة مدير بالنيابة ،لممركز
الجامعي بميمة.

 بمقرر رقـ  366مؤرخ في  08سبتمبر  ،2019يمنح لمسيد بوشالغم عميروش بصفة مدير ،بالنيابة ،لممركز
الجامعي بميمة كفي حدكد صالحياتو تفكيضا باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي كالبحث العممي كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  367مؤرخ في  08سبتمبر  ،2019يعيف السيد ىميسي عمر بصفة مفتش ،بالنيابة ،بك ازرة التعميـ
العالي كالبحث العممي.
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 بمقرر رقـ  370مؤرخ في  08سبتمبر  ،2019تعيف السيدة خرشي مريم بصفة نائب مدير بالنيابة ،لنكعية
الخدمات الجامعية ،بك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.

 بمقرر رقـ  372مؤرخ في  08سبتمبر  ،2019يعيف السيد حاكم أحسن بصفة مدير بالنيابة ،لمركز البحث في
الفالحة الرعكية.

 بمقرر رقـ  373مؤرخ في  08سبتمبر  ،2019يمنح لمسيد حاكم أحسن بصفتو مدير بالنيابة ،لمركز البحث في
الفالحة الرعكية ،كف ي حدكد صالحياتو تفكيضا باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي كالبحث العممي كآمر
بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  374مؤرخ في  08سبتمبر  ،2019تنيى مياـ السيد ميموني عبد النبي بصفة عميد كمية العمكـ
التطبيقية ،بالنيابة ،بجامعة تيارت.

 بمقرر رقـ  375مؤرخ في  08سبتمبر  ،2019يعيف السيد ميموني عبد النبي بصفة مدير بالنيابة ،لجامعة
تيارت.

 بمقرر رقـ  376مؤرخ في  08سبتمبر  ،2019يمنح لمسيد ميموني عبد النبي بصفة مدير بالنيابة ،لجامعة
تيارت ،كفي حدكد صالحياتو تفكيضا باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي كالبحث العممي كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  377مؤرخ في  08سبتمبر  ،2019تنيى مياـ السيد لعموري عميش بصفة مدير المدرسة العميا
لألساتذة ببكزريعة.

 بمقرر رقـ  378مؤرخ في  08سبتمبر  ،2019تعيف السيدة قيدوم رتيبة بصفة مديرة ،بالنيابة ،لممدرسة العميا
لألساتذة ببكزريعة.

 بمقرر رقـ  379مؤرخ في  08سبتمبر  ،2019يمنح لمسيدة قيدوم رتيبة بصفة مديرة ،بالنيابة ،لممدرسة العميا
لألساتذة ببكزريعة ،كفي حدكد صالحياتيا تفكيضا باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي كالبحث العممي كآمر

بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  380مؤرخ في  08سبتمبر  ،2019تنيى مياـ السيد مرغني عبد الحميد بصفة مدير المدرسة العميا
لألساتذة بالقبة.

 بمقرر رقـ  381مؤرخ في  08سبتمبر  ،2019يعيف السيد زيتكني عبد الغني بصفة مدير ،بالنيابة ،لممدرسة
العميا لألساتذة بالقبة.

 بمقرر رقـ  382مؤرخ في  08سبتمبر  ،2019يمنح لمسيد زيتوني عبد الغني بصفة مدير ،بالنيابة ،لممدرسة
العميا لألساتذة بالقبة ،كفي حدكد صالحياتو تفكيضا باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي كالبحث العممي كآمر

بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  383مؤرخ في  08سبتمبر  ،2019يعيف السيد بن سحمدي سميم بصفتو مدير ،بالنيابة ،لممدرسة
الكطنية العميا لممناجـ كالمعادف.

 بمقرر رقـ  384مؤرخ في  08سبتمبر  ،2019يمنح لمسيد بن سحمدي سميم بصفتو مدير ،بالنيابة ،لممدرسة
الكطنية العميا لممناجـ كالمعادف ،كفي حدكد صالحياتو تفكيضا باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي كالبحث

العممي كآمر بالصرؼ.
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 بمقرر رقـ  386مؤرخ في  08سبتمبر  ،2019تنيى مياـ السيد ياحي مصطفى بصفتو مدير مركز البحث في
التكنكلكجيات الصناعية.
 بمقرر رقـ  387مؤرخ في  08سبتمبر  ،2019تنيى مياـ السيد عبادلية دمحم الطاىر بصفتو مدير ،بالنيابة،
لجامعة بكمرداس.
 بمقرر رقـ  388مؤرخ في  08سبتمبر  ،2019يعيف السيد ياحي مصطفى بصفة مدير ،بالنيابة ،لجامعة
بكمرداس.
 بمقرر رقـ  389مؤرخ في  08سبتمبر  ،2019يمنح لمسيد ياحي مصطفى بصفتو مدير ،بالنيابة ،لجامعة
بكمرداس كفي حدكد صالحياتو تفكيضا باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي كالبحث العممي كآمر بالصرؼ.
 بمقرر رقـ  390مؤرخ في  08سبتمبر  ،2019يعيف السيد باجي رياض بصفة مدير ،بالنيابة ،لمركز البحث
في التكنكلكجيات الصناعية.
 بمقرر رقـ  391مؤرخ في  08سبتمبر  ،2019يمنح لمسيد باجي رياض بصفتو مدير مركز البحث في
التكنكلكجيات الصناعية ،بالنيابة ،كفي حدكد صالحياتو تفكيضا باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي كالبحث
العممي كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  393مؤرخ في  10سبتمبر  ،2019تنيى مياـ السيدة زرداوي فتيحة بصفتيا مديرة جامعة
الجزائر.2
 بمقرر رقـ  394مؤرخ في  10سبتمبر  ،2019تنيى مياـ السيد مانع عمار بصفتو مدير عاـ لمككالة
المكضكعاتية لمبحث في العمكـ اإلجتماعية كاإلنسانية.
 بمقرر رقـ  395مؤرخ في  10سبتمبر  ،2019يعيف السيد مانع عمار بصفة مدير ،بالنيابة ،لجامعة الجزائر.2
 بمقرر رقـ  396مؤرخ في  10سبتمبر  ،2019يمنح لمسيد مانع عمار بصفتو مدير ،بالنيابة ،لجامعة
الجزائر ،2كفي حدكد صالحياتو تفكيضا باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي كالبحث العممي كآمر بالصرؼ.
 بمقرر رقـ  397مؤرخ في  10سبتمبر  ،2019تنيى مياـ السيدة بن يعقوب نعيمة بصفتيا مكمفة بالدراسات
كالتمخيص ،بك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.
 بمقرر رقـ  398مؤرخ في  10سبتمبر  ،2019يعيف السيد منجور حسان بصفة مكمف بالدراسات كالتمخيص،
بالنيابة ،بك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.
 بمقرر رقـ  399مؤرخ في  10سبتمبر  ،2019يعيف السيد طبيب مصطفى بصفة مفتش ،بالنيابة ،بك ازرة التعميـ
العالي كالبحث العممي.
 بمقرر رقـ  400مؤرخ في  11سبتمبر  ،2019تنيى مياـ السيدة فويعل نبيمة بصفتيا نائب مدير اإلحصائيات
كتخطيط اإلستشارات ،بالمديرية العامة لمبحث العممي كالتطكير التكنكلكجي.

 بمقرر رقـ  401مؤرخ في  11سبتمبر  ،2019يعيف السيد عزون نور الدين بصفة نائب مدير اإلحصائيات
كتخطيط اإلستثمارات ،بالنيابة ،بالمديرية العامة لمبحث العممي كالتطكير التكنكلكجي.
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 بمقرر رقـ  402مؤرخ في  11سبتمبر  ،2019يمنح لمسيد عزون نور الدين بصفتو نائب مدير اإلحصائيات
كتخطيط اإلستثمارات ،بالنيابة ،بالمديرية العامة لمبحث العممي كالتطكير التكنكلكجي ،كفي حدكد صالحياتو
تفكيضا باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي كالبحث العممي عمى كل الكثائق كالمقررات باستثناء ما يتخذ في شكل

قرار.

 بمقرر رقـ  403مؤرخ في  11سبتمبر  ،2019تعيف السيدة فويعل نبيمة بصفة نائب مدير التقييـ كالتحميل،
بالنيابة ،بالمديرية العامة لمبحث العممي كالتطكير التكنكلكجي.

 بمقرر رقـ  404مؤرخ في  11سبتمبر  ،2019يمنح لمسيدة فويعل نبيمة بصفتيا نائب مدير التقييـ كالتحميل،
بالنيابة ،بالمديرية العامة لمبحث العممي كالتطكير التكنكلكجي ،كفي حدكد صالحياتيا تفكيضا باإلمضاء باسـ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي عمى كل الكثائق كالمقررات باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.

 بمقرر رقـ  405مؤرخ في  11سبتمبر  ،2019يعيف السيد لونيسي نجيب بصفة نائب مدير البرامج الدكلية
لمبحث ،بالنيابة ،بالمديرية العامة لمبحث العممي كالتطكير التكنكلكجي.

 بمقرر رقـ  406مؤرخ في  11سبتمبر  ،2019يمنح لمسيد لونيسي نجيب بصفتو نائب مدير البرامج الدكلية
لمبحث ،بالنيابة ،بالمديرية العامة لمبحث العممي كالتطكير التكنكلكجي ،كفي حدكد صالحياتيا تفكيضا باإلمضاء
باسـ كزير التعميـ العالي كالبحث العممي عمى كل الكثائق كالمقررات باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.

 بمقرر رقـ  407مؤرخ في  11سبتمبر  ،2019تعيف السيدة عيوج فطيمة زوجة عبو بصفة نائب مدير تنسيق
أنشطة البحث ما بيف القطاعات ،بالنيابة ،بالمديرية العامة لمبحث العممي كالتطكير التكنكلكجي.

 بمقرر رقـ  408مؤرخ في  11سبتمبر  ،2019يمنح لمسيدة عيوج فطيمة زوجة عبو بصفتيا نائب مدير
تنسيق أنشطة البحث ما بيف القطاعات ،بالنيابة ،بالمديرية العامة لمبحث العممي كالتطكير التكنكلكجي ،كفي حدكد
صالحياتيا تفكيضا باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي كالبحث العممي عمى كل الكثائق كالمقررات باستثناء ما

يتخذ في شكل قرار.

 بمقرر رقـ  409مؤرخ في  11سبتمبر  ،2019تنيى مياـ السيد عرباوي أحسن بصفتو نائب مدير مكمف
بالتككيف العالي في الطكر الثالث كالتأىيل الجامعي كالبحث العممي ككذا التككيف العالي فيما بعد التدرج ،بجامعة

البكيرة.

 بمقرر رقـ  410مؤرخ في  12سبتمبر  ،2019تنيى مياـ السيد بعداش نجيب بصفتو مدير لمركز البحث في
اإلعالـ العممي كالتقني.

 بمقرر رقـ  411مؤرخ في  12سبتمبر  ،2019يعيف السيد بمبشير حسان بصفة مدير ،بالنيابة ،لمركز البحث
في اإلعالـ العممي كالتقني.

 بمقرر رقـ  412مؤرخ في  12سبتمبر  ،2019يمنح لمسيد بمبشير حسان بصفتو مدير ،بالنيابة ،لمركز البحث
في اإلعالـ العممي كالتقني ،كفي حدكد صالحياتو تفكيضا باإلمضاء باسـ كزير التعميـ العالي كالبحث العممي

كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  413مؤرخ في  12سبتمبر  ،2019يعيف السيد بن يعيش عبد الكريم بصفة رئيس لجنة الصفقات
لجامعة بجاية.
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 بمقرر رقـ  414مؤرخ في  12سبتمبر  ،2019يعيف السيد قشي الخير بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة برج
بكعريريج.

 بمقرر رقـ  415مؤرخ في  12سبتمبر  ،2019يعيف السيد ديبي زىير بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة
خنشمة.

 بمقرر رقـ  416مؤرخ في  12سبتمبر  ،2019يعيف السيد طياري عبد الكريم بصفة رئيس لجنة الصفقات
لممركز الجامعي بالبيض.

 بمقرر رقـ  417مؤرخ في  12سبتمبر  ،2019يعيف السيد زغيدة ياسين بصفة رئيس لجنة لديرية الخدمات
الجامعية بسكيكدة.

 بمقرر رقـ  418مؤرخ في  16سبتمبر  ،2019يعيف السيد جعيجع عبد الحميد بصفة نائب مدير مكمف
بالتككيف العالي في الطكر الثالث كالتأىيل الجامعي كالبحث العممي ككذا التككيف العالي فيما بعد التدرج ،بجامعة

البكيرة.

 بمقرر رقـ  419مؤرخ في  16سبتمبر  ،2019تنيى مياـ السيد كرفاح رابح بصفتو عميد ،بالنيابة ،لكمية العمكـ
كالتكنكلكجيا ،بجامعة خميس مميانة.

 بمقرر رقـ  420مؤرخ في  25سبتمبر  ،2019تنيى مياـ السيد أحمد بن بمقاسم جعفري بصفتو عميد كمية
اآلداب كالمغات ،بجامعة أدرار.

 بمقرر رقـ  421مؤرخ في  25سبتمبر  ،2019تنيى مياـ السيد محي الدين رشيد بصفتو نائب مدير مكمف
بالتككيف العالي في الطكريف األكؿ كالثاني كالتككيف المتكاصل كالشيادات ككذا التككيف العالي في التدرج ،بجامعة

أدرار.

 بمقرر رقـ  422مؤرخ في  25سبتمبر  ،2019يعيف السيد محي الدين رشيد بصفة عميد كمية اآلداب كالمغات،
بالنيابة ،بجامعة أدرار.

 بمقرر رقـ  423مؤرخ في  25سبتمبر  ،2019يعيف السيد قالون جياللي بصفة نائب مدير ،بالنيابة ،مكمف
بالتككيف العالي في الطكريف األكؿ كالثاني كالتككيف المتكاصل كالشيادات ككذا التككيف العالي في التدرج ،بجامعة

أدرار.

 بمقرر رقـ  424مؤرخ في  25سبتمبر  ،2019تنيى مياـ السيد مبروك المصري بصفتو عميد كمية الحقكؽ
كالعمكـ السياسية ،بجامعة أدرار.

 بمقرر رقـ  425مؤرخ في  25سبتمبر  ،2019تنيى مياـ السيد ميداوي عبد القادر بصفتو نائب مدير مكمف
بالتنمية كاإلستشراؼ كالتكجيو ،بجامعة أدرار.

 بمقرر رقـ  426مؤرخ في  25سبتمبر  ،2019يعيف السيد ميداوي عبد القادر بصفة عميد ،بالنيابة ،لكمية
الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،بجامعة أدرار.

 بمقرر رقـ  427مؤرخ في  25سبتمبر  ،2019يعيف السيد بوسعيد دمحم بصفة نائب مدير ،بالنيابة ،مكمف
بالتنمية كاإلستشراؼ كالتكجيو ،بجامعة أدرار.
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 بمقرر رقـ  428مؤرخ في  25سبتمبر  ،2019تنيى مياـ السيد أحمد بن عياد بصفتو مدير ،بالنيابة ،لمعيد
الصيانة كاألمف الصناعي ،بجامعة كىراف.2

 بمقرر رقـ  429مؤرخ في  25سبتمبر  ،2019يعيف السيد بوحديبة ابراىيم بصفة مدير ،بالنيابة ،لمعيد
الصيانة كاألمف الصناعي ،بجامعة كىراف.2

 بمقرر رقـ  430مؤرخ في  25سبتمبر  ،2019تنيى مياـ السيد مالخسو الطاىر بصفتو أميف عاـ ،بالنيابة،
لجامعة باتنة.2

 بمقرر رقـ  431مؤرخ في  25سبتمبر  ،2019يعيف السيد رحال غربي رضا بصفة أميف عاـ ،بالنيابة ،لجامعة
باتنة.2

 بمقرر رقـ  432مؤرخ في  25سبتمبر  ،2019تنيى مياـ السيد دمحم رضا مناني بصفتو نائب مدير مكمف
بالتككيف العالي في الطكر الثالث كالتأىيل الجامعي كالبحث العممي ككذا التككيف العالي فيما بعد التدرج ،بجامعة

باتنة.2

 بمقرر رقـ  433مؤرخ في  25سبتمبر  ،2019يعيف السيد عرعار شفيق بصفة نائب مدير بالنيابة ،مكمف
بالتككيف العالي في الطكر الثالث كالتأىيل الجامعي كالبحث العممي ككذا التككيف العالي فيما بعد التدرج ،بجامعة

باتنة.2

 بمقرر رقـ  435مؤرخ في  26سبتمبر  ،2019يعيف السيد بوراس أحمد بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة
قسنطينة.1

 بمقرر رقـ  436مؤرخ في  26سبتمبر  ،2019يعيف السيد حميدي يوسف بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة
البميدة.1

 بمقرر رقـ  437مؤرخ في  26سبتمبر  ،2019يعيف السيد أكرتش جمال الدين بصفة رئيس لجنة الصفقات
لممدرسة المتعددة العمكـ لميندسة المعمارية كالعمراف.

 بمقرر رقـ  438مؤرخ في  26سبتمبر  ،2019يعيف السيد بمبشير حسان بصفة رئيس لجنة الصفقات لمركز
تنمية الطاقات المتجددة.

 بمقرر رقـ  439مؤرخ في  26سبتمبر  ،2019يعيف السيد أكرتش جمال الدين بصفة رئيس لجنة الصفقات
لممدرسة الكطنية لمعميا لمبيطرة.

 تنمية الطاقات المتجددة.

 بمقرر رقـ  440مؤرخ في  26سبتمبر  ،2019يعيف السيد مييوبي مصطفى كمال بصفة رئيس لجنة الصفقات
لممدرسة الكطنية لمعميا لعمكـ البحر كتييئة الساحل.

 بمقرر رقـ  443مؤرخ في  29سبتمبر  ،2019يعيف السيد دحماني عزيز بصفة نائب مدير بالنيابة ،مكمف
بالتككيف العالي في الطكريف األكؿ كالثاني كالتككيف المتكاصل كالشيادات ككذا التككيف العالي في التدرج ،بجامعة

بشار.

 بمقرر رقـ  444مؤرخ في  29سبتمبر  ،2019تنيى مياـ السيد بن عناية جمول بصفتو عميد كمية العمكـ
اإلقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير ،بجامعة خميس مميانة.
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 بمقرر رقـ  445مؤرخ في  29سبتمبر  ،2019تعيف السيدة شيشة نوال بصفة عميدة بالنيابة ،لكمية العمكـ
اإلقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير ،بجامعة خميس مميانة.

 بمقرر رقـ  446مؤرخ في  29سبتمبر  ،2019يعيف السيد بن عناية جمول بصفة نائب مدير بالنيابة ،مكمف
بالتككيف العالي في الطكريف األكؿ كالثاني كالتككيف المتكاصل كالشيادات ككذا التككيف العالي في التدرج ،بجامعة

خميس مميانة.

 بمقرر رقـ  447مؤرخ في  29سبتمبر  ،2019تنيى مياـ السيد نور الدين صدار بصفتو عميد كمية اآلداب
كالمغات ،بجامعة معسكر.

 بمقرر رقـ  448مؤرخ في  29سبتمبر  ،2019تنيى مياـ السيد برياح مختار ،بصفة مدير ،بالنيابة ،لممركز
الجامعي بالبيض.

 بمقرر رقـ  449مؤرخ في  29سبتمبر  ،2019يكمف السيد ماحي عبد الحميد ،بنيابة مديرية المركز الجامعي
بالبيض.
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