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عمـو الغداء والصناعات  في دولة ميندس لنيل شيادة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019أفريل  22 مؤرخ في 436رقـ  قػػرار -
 الغذائية والصناعات التغذية عمـو في العميا بالمدرسة" عمـ الحفع والتعبئة والتغميف لممواد الغذائية" تخصص الزراعية والغذائية

 164 ....................................................................................................................................................بالجزائر
 تسييػػػػر وتييئػػػػة" تخصص فبلحي ميندس لنيل شيادة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019أفريل  22 مؤرخ في 437رقـ  قػػرار -

 167 .........................................................................................................لمفبلحة بمستغانـ " بالمدرسة العمياالغػػػابات
التػػػربػػة  عػػػػمـو" تخصص فبلحي ميندس لنيل شيادة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019أفريل  22 مؤرخ في 438رقـ  قػػرار -

 171 ........................................................................................................لمفبلحة بمستغانـ " بالمدرسة العمياوالمحيػػػػط
عػػػػمـو اإلنتػػػاج " صصتخ فبلحي ميندس لنيل شيادة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019أفريل  22 مؤرخ في 439رقـ  قػػرار -

 174 ........................................................................................................لمفبلحة بمستغانـ " بالمدرسة العمياالحيػػواني
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ػػف تأىيل الماستػػر في ، 2019أفريل  23 مؤرخ في 440رقـ  قػػرار - نػػتيف الجػامعيػػتيف  المفتػػوح بعنػػواف "الترجمػػة"يتضم  الس 
 177 ....................................................................عمى سبيل التسوية ،2بجػامعػة باتنػػة 2018-2019 / 2017-2018

والمتضمف مطابقة  2015سنة أوت  05المؤر خ في  622يعدؿ ممحق القرار رقـ ، 2019أفريل  23مؤرخ في  441رقـ  قػػرار -
 178 ............................................."أداب ولغات أجنبية"في ميداف  التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة برج بوعريريج

ضم ف تأىيل والمت 2016سنة  أوت 09المؤر خ في  1006يعدؿ ممحق القرار رقـ ، 2019أفريل  23مؤرخ في  442 رقـ قػػرار -
نة الجامعية   179 ..................................................................بجامعة الجمفة 2017-2016الميسانس المفتوحة بعنواف الس 

يتضم ف تأىيل  2015أكتوبر  13المؤر خ في  1020يعدؿ ممحق القرار رقـ ، 2019أفريل  23 مؤرخ في 443رقـ  قػػرار -
نة الجامعية الميسا  180 ....................................................................بجامعة تبسة 2015-2016نس المفتوحة بعنواف الس 

تأىيل والمتضمف  2016 أوت 09المؤر خ في  973يعدؿ ممحق القرار رقـ ، 2019أفريل  23 مؤرخ في 444رقـ  قػػرار -
نة الجامعية المفتوحة بعنواف الميسانس   181 ...................................................................بسكرةبجامعة  2017-2016الس 

نة الجامعية  يتضم ف تأىيل الميسانس المفتوحة، 2019أفريل  23 مؤرخ في 445رقـ  قػػرار - بجامعة  2018-2017بعنواف الس 
 182 ...................................................................................................................................................1البميدة

نة الجامعية  يتضم ف تأىيل الميسانس المفتوحة، 2019أفريل  23 مؤرخ في 446رقـ  قػػرار - بجامعة  2018-2017بعنواف الس 
 183 ....................................................................................................................................................1وىراف

تأىيل والمتضمف  2016 أوت 09المؤر خ في  1004يعدؿ ممحق القرار رقـ ، 2019أفريل  23 مؤرخ في 447رقـ  قػػرار -
نة الجامعية المفتوحالميسانس   184 ..............................................................1قسنطينةبجامعة  2017-2016ة بعنواف الس 

المتضم ف تحديد مدونة الفروع  2016أوت  09المؤرخ في  1100القرار رقـ  ، يعدؿ2019أفريل  23 مؤرخ في 448رقـ  قػػرار -
 185 ....................................................وميف المدينة" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماسترلميداف "ىندسة معمارية، عمراف 

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث في المغة والثقافة 2019أفريل  23مؤرخ في  449رقـ  قػػرار -
 186 .................................................................................................................................................االمازيغية

أحمد بف  لمعيد الترجمة بجامعة المجمس العممي ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2019أفريل  24 مؤرخ في 451رقـ  قػػرار -
 187 ..............................................................................................................................................1وىراف-بمة

 189 .......العميا لبلقتصاد بوىرافلممدرسة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2019أفريل  24 مؤرخ في 452 رقـ قػػرار -
العميا في العمـو البيولوجية لممدرسة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2019أفريل  24 مؤرخ في 453رقـ  ػػرارق -

 190 .....................................................................................................................................................بوىراف
د ا2019أفريل  24 مؤرخ في 454رقـ  قػػرار - العميا مدرسة لقسـ العمـو الدقيقة بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحد 

 191 .........................................................................................................................................لؤلساتذة ببػػػشار
د ا2019أفريل  24 مؤرخ في 455رقـ  قػػرار - مدرسة لقسـ المغة واألدب العربي بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحد 

 192 ..................................................................................................................................العميا لؤلساتذة ببػػػشار
لمعيد العمػـو االقتصادية، التجارية  المجمس العمميألعضػاء ، يحدد القائمة االسمية 2019أفريل  24 مؤرخ في 456رقـ  قػػرار -

 193 ................................................................................عيف تموشنت -بمحاج بوشعيبوعمـو التسيير بالمركز الجامعي 
د ا2019أفريل  24 مؤرخ في 457رقـ  قػػرار - مدرسة لقسـ ىندسة األنظمة بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحد 

 195 .....................................................................................................................بوىراف المتعددة التقنياتالوطنية 
 المتعددة التقنياتالوطنية لممدرسة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2019أفريل  24 مؤرخ في 458رقـ  قػػرار -

 196 .....................................................................................................................................................بوىراف
ؿ القرار رقـ 2019أفريل  24 مؤرخ في 459رقـ  قػػرار - الذي يحدد القائمة االسمية  2017سبتمبر  23المؤر خ في  906، يعد 

 198 ........................................................................سعيدة -طاىرألعضاء المجمس العممي لكمية العمػػػػػػـو بجامعة موالي ال
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ؿ القرار رقـ 2019أفريل  24 مؤرخ في 460رقـ  قػػرار - الذي يحدد القائمة االسمية  2017نوفمبر  01المؤر خ في  1050، يعد 
 199 ..............................................................................ردايةوالتكنولوجيا بجامعة غ ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو

مقائمة االسمية ل المحدد 2019فيفري  26 خ فيؤر  ػمال 207 ـػرق ، يعدؿ القرار2019أفريل  24 مؤرخ في 461رقـ  قػػرار -
 200 ..........................................................................................لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرةألعضاء المجمس العممي 

اليندسة المعمارية  لقسـ التعمير بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019أفريل  24 مؤرخ في 462رقـ  قػػرار -
 202 ........................................................................................................3قسنطينة -والتعمير بجامعة صالح بوبنيدر

اليندسة  لقسـ إدارة المشاريع بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019أفريل  24 مؤرخ في 463رقـ  قػػرار -
 203 ............................................................................................3طينةقسن -المعمارية والتعمير بجامعة صالح بوبنيدر

 لقسـ اليندسة المعمارية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019أفريل  24 مؤرخ في 464رقـ  قػػرار -
 204 .................................................................................3قسنطينة -يدراليندسة المعمارية والتعمير بجامعة صالح بوبن

اليندسة المعمارية والتعمير  بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019أفريل  24 مؤرخ في 465رقـ  قػػرار -
 205 ...................................................................................................................3قسنطينة -بجامعة صالح بوبنيدر

الطػػػب بجامعة  لقسـ الطػػػب بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019أفريل  24 مؤرخ في 466رقـ  قػػرار -
 207 ............................................................................................................................3قسنطينة -صالح بوبنيدر

الطػػػب بجامعة  لقسـ الصيدلة بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019أفريل  24 مؤرخ في 467رقـ  قػػرار -
 208 ............................................................................................................................3قسنطينة -صالح بوبنيدر

الطػػػب  لقسـ طػػب األسنػػاف بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019أفريل  24 مؤرخ في 468رقـ  قػػرار -
 209 ...................................................................................................................3قسنطينة -بوبنيدربجامعة صالح 

 -الطػػػب بجامعة صالح بوبنيدر بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019أفريل  24 مؤرخ في 469رقـ  قػػرار -
 210 ................................................................................................................................................3طينةقسن

بجامعة صالح  الفنوف والثقافة بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019أفريل  24 مؤرخ في 470رقـ  قػػرار -
 211 .....................................................................................................................................3قسنطينة -بوبنيدر

 التصاؿ والعبلقات العامة بكمية، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ا2019أفريل  24 مؤرخ في 471قػػرار رقـ  -
 212 ................................................................3قسنطينة -عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر

عمـو  افة المكتوبة بكميةالصح ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ2019أفريل  24 مؤرخ في 472رقـ  قػػرار -
 214 .......................................................................3قسنطينة -اإلعبلـ واالتصاؿ والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر

عمـو  لبصري بكميةالسمعي ا ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ2019أفريل  24 مؤرخ في 473رقـ  قػػرار -
 215 .......................................................................3قسنطينة -اإلعبلـ واالتصاؿ والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر

التصاؿ عمـو اإلعبلـ وا بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019أفريل  24 مؤرخ في 474رقـ  قػػرار -
 216 .............................................................................................3قسنطينة -والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر

ىندسة  لقسـ ىندسة الطرائق بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019أفريل  24 مؤرخ في 475رقـ  قػػرار -
 217 .........................................................................................................3قسنطينة -الطرائق بجامعة صالح بوبنيدر

ىندسة  يةلقسـ ىندسة البيئة بكم ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019أفريل  24 مؤرخ في 476رقـ  قػػرار -
 218 .........................................................................................................3قسنطينة -الطرائق بجامعة صالح بوبنيدر

ىندسة  يائية بكميةلقسـ اليندسة الكيم ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019أفريل  24 مؤرخ في 477رقـ  قػػرار -
 219 .........................................................................................................3قسنطينة -الطرائق بجامعة صالح بوبنيدر

 دسة الصيدالنية بكمية، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الين2019أفريل  24 مؤرخ في 478رقـ  قػػرار -
 220 ...............................................................................................3قسنطينة -ىندسة الطرائق بجامعة صالح بوبنيدر
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 يـ السياسي واإلداري بكمية، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التنظ2019أفريل  24 مؤرخ في 479رقـ  قػػرار -
 221 ..............................................................................................3قسنطينة -العمـو السياسية بجامعة صالح بوبنيدر

العمـو  العبلقات الدولية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ2019أفريل  24 مؤرخ في 480رقـ  قػػرار -
 223 .......................................................................................................3قسنطينة -السياسية بجامعة صالح بوبنيدر

العمـو السياسية بجامعة صالح  بكمية ي، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمم2019أفريل  24 مؤرخ في 481رقـ  قػػرار -
 224 .....................................................................................................................................3قسنطينة -بوبنيدر

المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية   ء، يحدد القائمة االسمية ألعضا2019أفريل  24 مؤرخ في 482رقـ  قػػرار -
 225 ...................................................................................................................3قسنطينة -صالح بوبنيدر بجامعة

 226 .3قسنطينة -صالح بوبنيدرية ألعضاء المجمس العممي لجامعة د القائمػة االسميحػد  ، 2019أفريل  24 مؤرخ في 483رقػـ  قػػرار -
 228 .................................البويرة ألعضاء مجمس إدارة جامعة اإلسميةيحدد القائمة ، 2019أفريل  25 مؤرخ في 499رقـ  قػػرار -
لدى المدرسػة العميا في عمـو التغذية ة االجتماعييتضمف حل لجنة الخدمات  2019أفريل  25مؤرخ في  08رقـ  قػػرار -

 230 .....................................................................................................................................والصناعات الغذائية
 231 .لدى المدرسة العميا لبلقتصاد بػػػوىرافاالجتماعية لخدمات يتضمف تجديد تشكيمة لجنة ا 2019أفريل  25مؤرخ في  09رقـ  قػػرار -
لدى المدرسػة العميا في العمػـو االجتماعية يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات  2019أفريل  25مؤرخ في  10رقـ  قػػرار -

 232 .......................................................................................................................................التطبيقية تممسػػاف
 233 3قسنطينة لدى جامعةالعمـو السياسية يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية ، 2019أفريل  28 مؤرخ في 501 رقـ قػػرار -
 لدى جامعةاليندسة المعمارية والتعمير كمية  مجمس يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2019أفريل  28 مؤرخ في 502رقـ  قػػرار -

 234 ................................................................................................................................................3قسنطينة
 236 ...3قسنطينة لدى جامعةىندسة الطرائق كمية  االسمية ألعضاء مجمس يحدد القائمة، 2019أفريل  28 مؤرخ في 503رقـ  قػػرار -
عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ والسمعي البصري كمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019أفريل  28 مؤرخ في 504رقـ  قػػرار -

 237 ..................................................................................................................................3قسنطينة لدى جامعة
 لدى جامعةمعيد تسيير التقنيات الحضرية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019أفريل  28 مؤرخ في 505رقـ  قػػرار -

 239 ................................................................................................................................................3قسنطينة
ىندسة الطرائق بجامعة صالح  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي بكمية2019أفريل  29 مؤرخ في 506رقـ  قػػرار -

 240 .....................................................................................................................................3قسنطينة -بوبنيدر
األمير عبد القادر لمعمـو   يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة، 2019أفريل  29 مؤرخ في 507رقـ  قػػرار -

 241 .................................................................................................................................................اإلسبلمية
 اإلسميةالذي يحدد القائمة  2016 ديسمبر 24المؤرخ في  1783يعدؿ القرار رقـ ، 2019أفريل  29 مؤرخ في 508رقـ  قػػرار -

 243 ..................................................................................................................2باتنة ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 244 ........المسيمة لدى جامعةاآلداب والمغات يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية ، 2019ماي  02 مؤرخ في 547 رقـ قػػرار -
 لدى جامعةمعيد تسيير التقنيات الحضرية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019ماي  02 خ فيمؤر  548رقـ  قػػرار -

 245 ....................................................................................................................................................المسيمة
معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ، 2019ماي 02 مؤرخ في 549 رقـ قػػرار -

 247 ........................................................................................................................المسيمة لدى جامعةوالرياضية 
 لدى جامعةالرياضيات واإلعبلـ اآللي كمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019ماي  02 مؤرخ في 550رقـ  قػػرار -

 248 ....................................................................................................................................................المسيمة
 لدى جامعة ةالحقوؽ والعمـو السياسيكمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019ماي  02 مؤرخ في 551رقـ  قػػرار -

 250 ....................................................................................................................................................المسيمة
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 251 ..................المسيمة لدى جامعةالعمـو يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية ، 2019ماي  02 مؤرخ في 552 رقـ قػػرار -
 252 ............المسيمة لدى جامعةالتكنولوجيا كمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019ماي  02 مؤرخ في 553رقـ  قػػرار -
 لدى جامعةالعمـو اإلنسانية واالجتماعية كمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019ماي  02 مؤرخ في 554رقـ  قػػرار -

 254 ....................................................................................................................................................المسيمة
العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو كمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019ماي  02 مؤرخ في 555رقـ  قػػرار -

 256 ...........................................................................................................................المسيمة لدى جامعةالتسيير 
الحقوؽ والعمـو  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية2019ماي  05 مؤرخ في 556رقـ  قػػرار -

 257 ........................................................................................................تيزي وزو -السياسية بجامعة مولود معمري 
الحقوؽ  لقسـ العمـو السياسية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  05 مؤرخ في 557رقـ  قػػرار -

 258 ...............................................................................................تيزي وزو -والعمـو السياسية بجامعة مولود معمري 
لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  05 مؤرخ في 558رقـ  قػػرار -

 260 ....................................................................................................................تيزي وزو -بجامعة مولود معمري 
لكمية المغات واآلداب بجامعة مولود  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  05 مؤرخ في 559رقـ  قػػرار -

 261 ......................................................................................................................................تيزي وزو -معمري 
المغات  لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  05 مؤرخ في 560رقـ  قػػرار -

 263 ..........................................................................................................تيزي وزو -واآلداب بجامعة مولود معمري 
المغات  لقسـ المغة الفرنسية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  05 مؤرخ في 561رقـ  قػػرار -

 264 ..........................................................................................................تيزي وزو -واآلداب بجامعة مولود معمري 
المغات  لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  05 مؤرخ في 562رقـ  قػػرار -

 265 ..........................................................................................................تيزي وزو -واآلداب بجامعة مولود معمري 
 لقسـ المغة والثقافة األمازيغية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  05 مؤرخ في 563رقـ  قػػرار -

 266 ..................................................................................................تيزي وزو -المغات واآلداب بجامعة مولود معمري 
 -لكمية الطب بجامعة مولود معمري  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  05 مؤرخ في 564رقـ  قػػرار -

 267 .................................................................................................................................................تيزي وزو
الطب بجامعة مولود  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكمية2019ماي  05 مؤرخ في 565رقـ  قػػرار -

 268 ......................................................................................................................................تيزي وزو -معمري 
الطب بجامعة  لقسـ طب األسناف بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  05 مؤرخ في 566رقـ  قػػرار -

 269 ..............................................................................................................................تيزي وزو -مولود معمري 
لكمية العمـو البيولوجية والعمـو  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  05 مؤرخ في 567رقـ  قػػرار -

 270 ..........................................................................................................وزو تيزي  -الزراعية بجامعة مولود معمري 
العمـو  العمـو الزراعية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ2019ماي  05 مؤرخ في 568رقـ  قػػرار -

 272 ...................................................................................تيزي وزو -بجامعة مولود معمري  البيولوجية والعمـو الزراعية
 بكمية االبيوكيمياء والمكروبيولوجي ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ2019ماي  05 مؤرخ في 569رقـ  قػػرار -

 273 ...........................................................................تيزي وزو -لعمـو الزراعية بجامعة مولود معمري العمـو البيولوجية وا
العمـو  لقسـ العمـو البيولوجية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  05 مؤرخ في 570رقـ  قػػرار -

 274 ...................................................................................تيزي وزو -ـ الزراعية بجامعة مولود معمري البيولوجية والعمو 
العمـو  لقسـ العمـو الجيولوجية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  05 مؤرخ في 571رقـ  قػػرار -

 275 ...................................................................................تيزي وزو -لعمـو الزراعية بجامعة مولود معمري البيولوجية وا
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، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية ىندسة البناء بجامعة مولود 2019ماي  05 مؤرخ في 572رقـ  قػػرار -
 276 ......................................................................................................................................وتيزي وز  -معمري 

ىندسة  لقسـ اليندسة المدنية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  05 مؤرخ في 573رقـ  قػػرار -
 278 .............................................................................................................تيزي وزو -ناء بجامعة مولود معمري الب

ىندسة  لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  05 مؤرخ في 574رقـ  قػػرار -
 279 .............................................................................................................تيزي وزو -البناء بجامعة مولود معمري 

ئية واإلعبلـ لكمية اليندسة الكيربا ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  05 مؤرخ في 575رقـ  قػػرار -
 280 .............................................................................................................تيزي وزو -اآللي بجامعة مولود معمري 

اليندسة  لي بكميةلقسـ اإلعبلـ اآل ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  05 مؤرخ في 576رقـ  قػػرار -
 282 ......................................................................................تيزي وزو -الكيربائية واإلعبلـ اآللي بجامعة مولود معمري 

اليندسة الكيربائية  كميةلقسـ األلية ب ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  05 مؤرخ في 577رقـ  قػػرار -
 283 ...................................................................................................تيزي وزو -واإلعبلـ اآللي بجامعة مولود معمري 

اليندسة  بكمية ياإللكتروتقنلقسـ  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  05 مؤرخ في 578رقـ  قػػرار -
 284 ......................................................................................تيزي وزو -الكيربائية واإلعبلـ اآللي بجامعة مولود معمري 

اليندسة  اإللكترونيؾ بكمية لقسـ ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  05 مؤرخ في 579رقـ  قػػرار -
 285 ......................................................................................تيزي وزو -الكيربائية واإلعبلـ اآللي بجامعة مولود معمري 

العمـو االقتصادية التجارية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية2019ماي  05 مؤرخ في 580رقـ  قػػرار -
 286 ..................................................................................................تيزي وزو -وعمـو التسيير بجامعة مولود معمري 

العمـو  العمـو االقتصادية بكمية ـ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقس2019ماي  05 مؤرخ في 581رقـ  قػػرار -
 288 .........................................................................تيزي وزو -مولود معمري  ةاالقتصادية التجارية وعمـو التسيير بجامع

العمـو  ـ العمـو التجارية بكمية، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقس2019ماي  05 مؤرخ في 582رقـ  قػػرار -
 289 .........................................................................تيزي وزو -مولود معمري  ةاالقتصادية التجارية وعمـو التسيير بجامع

العمـو  عمـو التسيير بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ2019ماي  05 مؤرخ في 583رقـ  قػػرار -
 290 .........................................................................تيزي وزو -مولود معمري  ةاالقتصادية التجارية وعمـو التسيير بجامع

ـ االجتماعية والعمـو لكمية العمو  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  05 مؤرخ في 584رقـ  قػػرار -
 291 ........................................................................................................تيزي وزو -اإلنسانية بجامعة مولود معمري 

العمـو  مـو االجتماعية بكميةالع ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ2019ماي  05 مؤرخ في 586رقـ  قػػرار -
 292 .................................................................................تيزي وزو -مولود معمري  ةاالجتماعية والعمـو اإلنسانية بجامع

العمـو  العمـو اإلنسانية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ2019ماي  05 مؤرخ في 587رقـ  قػػرار -
 293 .................................................................................تيزي وزو -مولود معمري  ةاالجتماعية والعمـو اإلنسانية بجامع

 -ة العمـو بجامعة مولود معمري ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمي2019ماي  05 مؤرخ في 588رقـ  قػػرار -
 294 .................................................................................................................................................تيزي وزو

 ةالعمـو بجامع لقسـ الرياضيات بكمية نة العممية، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المج2019ماي  05 مؤرخ في 589رقـ  قػػرار -
 296 ..............................................................................................................................تيزي وزو -مولود معمري 

 ةالعمـو بجامع لقسـ الكيمياء بكمية ألعضاء المجنة العممية، يحدد القائمة االسمية 2019ماي  05 مؤرخ في 590رقـ  قػػرار -
 297 ..............................................................................................................................تيزي وزو -مولود معمري 

 ةالعمـو بجامع لقسـ الفيزياء بكمية ة االسمية ألعضاء المجنة العممية، يحدد القائم2019ماي  05 مؤرخ في 591رقـ  قػػرار -
 298 ...............................................................................................................................تيزي وزو-مولود معمري 
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د القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة مولود معمري ، ي2019ماي  05 مؤرخ في 592 رقـ قػػرار -  299 ....تيزي وزو -حػد 
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2017جانفي  3المؤرخ في  3يعدؿ القرار رقـ ، 2019ماي  05 مؤرخ في 593رقـ  قػػرار -

 301 ..........................................................................................مركز البحث في العمـو اإلسبلمية والحضارة مجمس إدارة
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  05 مؤرخ في 594رقػـ  قػػرار - الت كنػولػوجيػػا  بكم يػة ؾػػرونيػاإللكتلقسػػـ  ، يحد 

 302 ...................................................................................................................المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ 
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ اليندسػة الميكػانيػكيػػة بكم يػة2019ماي  05 مؤرخ في 595رقػـ  قػػرار -  ، يحد 

 303 ...................................................................................................المسيمػة-محمػد بوضيػاؼ  الت كنػولػوجيػػا بجامعػة
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  05 مؤرخ في 596رقػـ  قػػرار -  لقسػػـ اليندسػة المدنيػػة بكم يػة ، يحد 

 304 ...................................................................................................المسيمػة-ػوجيػػا بجامعػة محمػد بوضيػاؼ الت كنػول
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  05 مؤرخ في 597رقػـ  قػػرار -  ة بكم يػةلقسػػـ اليندسػة الكيػربائيػػ ، يحد 

 305 ...................................................................................................المسيمػة-الت كنػولػوجيػػا بجامعػة محمػد بوضيػاؼ 
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  05 مؤرخ في 598رقػـ  قػػرار - الت كنػولػوجيػػا  بكم يػة ػػر ي اللقسػػـ  ، يحد 

 306 ...................................................................................................................المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ 
د القائمة االسمية ألعضاء ال2019ماي  05 مؤرخ في 599رقػـ  قػػرار - الت كنولوجيػػا بجامعػة  مجمػس العممػي لكم يػة، الذي يحد 

 307 .............................................................................................................................المسيمػة-محمػد بوضيػاؼ 
د القائمة االسمي2019ماي  05 مؤرخ في 600رقػـ  قػػرار - العػمػػـو بجامعػة  لقسػػـ الفيزيػػاء بكم يػة ة ألعضاء الم جنػة العمميػة، يحد 

 309 .............................................................................................................................المسيمػة-محمػد بوضيػاؼ 
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  05 مؤرخ في 601رقػـ  قػػرار - العػمػػـو بجامعػة  لقسػػـ الكيميػػاء بكم يػة ، يحد 

 310 .............................................................................................................................المسيمػة-محمػد بوضيػاؼ 
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  05 مؤرخ في 602رقػـ  رقػػرا -  لقسػػـ عمػـو الطبيعػة والحيػاة بكم يػة ، يحد 

 311 .........................................................................................................المسيمػة-العػمػػـو بجامعػة محمػد بوضيػاؼ 
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  05 مؤرخ في 603رقػـ  قػػرار - لقسػػـ الميكرو بيولوجيػا والكيميػاء  ، يحد 

 312 .......................................................................................المسيمػة-العػمػػـو بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  الحيويػة بكم يػة
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  05 مؤرخ في 604رقػـ  قػػرار - العػمػػـو  لقسػػـ العمػـو الفبلحيػػة بكم يػة ، يحد 

 313 ...................................................................................................................المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ 
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكم يػة2019ماي  05 مؤرخ في 605رقػـ  قػػرار - بجامعػة محمػد  العػمػػـو ، يحد 

 314 .....................................................................................................................................المسيمػػة-بوضيػاؼ 
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  05 مؤرخ في 606رقػـ  قػػرار - ياضيػاتلقسػػـ  ، يحد  ياضيػات  بكم يػة الر  الر 

 316 ................................................................................................المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  واإلعػبلـ اآللػي
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  05 مؤرخ في 607رقػـ  قػػرار - ياضيػات  بكم يػة اإلعػبلـ اآللػيلقسػػـ  ، يحد  الر 

 317 ................................................................................................يمػةالمس-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  واإلعػبلـ اآللػي
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكم يػة2019ماي  05 مؤرخ في 608رقػـ  قػػرار - اآللػي بلـ ػات واإلعػياضيالر   ، يحد 

 318 ..................................................................................................................ةالمسيمػػ-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ 
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لمعيػد تسييػر الت قنيػات الحضريػة 2019ماي  05 مؤرخ في 609رقػـ  قػػرار - ، يحد 

 320 .................................................................................................................المسيمػػة-اؼ بجامعػة محمػد بوضيػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي2019ماي  05 مؤرخ في 610رقػـ  قػػرار - ات ػشاطات الن  ػـو وتقنيػعملمعيػد  ، يحد 

 321 ............................................................................................المسيمػػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  ةػياضيوالر  ة ػالبدني
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ العمػـو 2019ماي  05 مؤرخ في 611قػػرار رقػـ  - ـو ػالعم يػةبكم   ةػاالقتصادي، يحد 
 322 .....................................................................المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػاالقتصادي

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ العمػـو2019ماي  05 مؤرخ في 612رقػـ  قػػرار - ـو ػالعم بكم يػة ةػػجاريالت   ، يحد 
 323 .....................................................................المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػاالقتصادي

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمم2019ماي  05 مؤرخ في 613رقػـ  قػػرار -  يػة لقسػـ العمػـو الماليػة والمحاسبػة بكم يػة، يحد 
 325 ............................................................المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػـو االقتصاديػالعم

د القائمة االسمية ألعضا2019ماي  05 مؤرخ في 614رقػـ  قػػرار - ـو ػالعم بكم يػة رػػسييـ الت  ػو عمء الم جنػة العمميػة لقسػػـ ، يحد 
 326 .....................................................................المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػاالقتصادي

د القائم2019ماي  05 مؤرخ في 615رقػـ  قػػرار - العمػـو االقتصاديػة والت جاريػة  ة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكم يػة، يحد 
 327 ................................................................................................المسيمػة-وعمػـو الت سييػر بجامعػة محمػد بوضيػاؼ 

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  05 مؤرخ في 616قػػرار رقػـ  -  لقسػػـ الم غػػة واألدب العربػي بكم يػة ، يحد 
 328 ...............................................................................................المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ ات ػػػغاآلداب والم  

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػػـ 2019ماي  05 مؤرخ في 617رقػـ  قػػرار -  بكم يػة ةػػاآلداب والم غػػة الفرنسي، يحد 
 329 ...............................................................................................المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ ات ػػػغاآلداب والم  

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػػـ 2019ماي  05 مؤرخ في 618رقػـ  قػػرار -  بكم يػة ةوالم غػػة اإلنجميزيػػاآلداب ، يحد 
 330 ...............................................................................................المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ ات ػػػغاآلداب والم  

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي2019ماي  05 مؤرخ في 619رقػـ  قػػرار - بجامعػة محمػد  اتػػػغاآلداب والم   لكم يػة ، يحد 
 331 .....................................................................................................................................المسيمػػة-بوضيػاؼ 

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ الحقػػوؽ بكم يػة2019ماي  05 مؤرخ في 620رقػـ  قػػرار - الحقػوؽ والعمػـو  ، يحد 
 333 ......................................................................................................المسيمػة-السياسيػة بجامعػة محمػد بوضيػاؼ 

الحقوؽ  لقسـ العمـو السياسية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  05 مؤرخ في 621رقـ  قػػرار -
 334 ...................................................................................................المسيمة-والعمـو السياسية بجامعة دمحم بوضياؼ

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية 2019ماي  05 مؤرخ في 622رقـ  قػػرار -
 335 ........................................................................................................................المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  05 مؤرخ في 623رقػـ  قػػرار - العمػـو  لقسػػـ عمػػـ الن فػػس بكم يػة ، يحد 
 337 ......................................................................................ػةالمسيم-اإلنسانيػة واالجتماعيػة بجامعػة محمػد بوضيػاؼ 

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ عمػػـ 2019ماي  05 مؤرخ في 624رقػـ  قػػرار - العمػـو  بكم يػة اعػػاالجتم، يحد 
 338 ......................................................................................المسيمػة-وضيػاؼ اإلنسانيػة واالجتماعيػة بجامعػة محمػد ب

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  05 مؤرخ في 625رقػـ  قػػرار - العمػـو اإلنسانيػة  لقسػػـ الفمسفػػة بكم يػة ، يحد 
 339 ...................................................................................................المسيمػة-محمػد بوضيػاؼ  واالجتماعيػة بجامعػة

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ2019ماي  05 مؤرخ في 626رقػـ  قػػرار - العمػـو  بكم يػة ةػػـو اإلسبلميػالعم ، يحد 
 340 .....................................................................................المسيمػة -إلنسانيػة واالجتماعيػة بجامعػة محمػد بوضيػاؼ ا

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  05 مؤرخ في 627رقػـ  قػػرار - العمػـو اإلنسانيػة  بكم يػة اريخػػالت  لقسػػـ  ، يحد 
 341 ...................................................................................................المسيمػة-واالجتماعيػة بجامعػة محمػد بوضيػاؼ 

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػ2019ماي  05 مؤرخ في 628رقػـ  قػػرار - العمػـو  بكم يػة اؿػصبلـ واالت  ػػاإلع ـ، يحد 
 342 ......................................................................................المسيمػة-اإلنسانيػة واالجتماعيػة بجامعػة محمػد بوضيػاؼ 

د القائمة االسمية ألعضاء المج2019ماي  05 مؤرخ في 629رقػـ  قػػرار - العمػـو اإلنسانيػة واالجتماعيػة  لكم يػة مػس العممػي، يحد 
 343 ..................................................................................................................المسيمػػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ 
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د القائمػة2019ماي  05 مؤرخ في 630رقػـ  قػػرار -  345 ..المسيمػػة-االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي لجامعػة محمػد بوضيػاؼ ، يحػد 
ؿ القرار رقـ 2019ماي  06 مؤرخ في 631رقػـ  قػػرار - د القائمػة االسمية يحػد  الذي  2017ديسمبر  13المؤر خ في  1136، يعد 

 347 ............................................................................................................غردايةألعضاء المجمس العممي لجامعة 
 349 .البيض -نور البشير لممركز الجامعي يحػدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي، 2019ماي  05 مؤرخ في 632رقػـ  قػػرار -
 350 ..................................تيارت عضاء مجمس إدارة جامعةيحدد القائمة االسمية أل، 2019ماي  06 مؤرخ في 633رقـ  قػػرار -
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  2016 أوت  8المؤرخ في 946يعدؿ القرار رقـ ، 2019ماي  06 مؤرخ في 634 رقـ قػػرار -

 352 ....................................................................................................................مجمس إدارة جامعة برج بوعريريج
 353 ....3قسنطينة لدى جامعةالفنوف والثقافة كمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019ماي  06 مؤرخ في 635رقـ  قػػرار -
برج  لدى جامعةالرياضيات واإلعبلـ اآللي كمية  جمسيحدد القائمة االسمية ألعضاء م، 2019ماي  06 مؤرخ في 636رقـ  قػػرار -

 354 ..................................................................................................................................................بوعريريج
د القائ2019ماي  07 مؤرخ في 637رقػـ  قػػرار - ـو ػالعم مة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ العمػـو االقتصادية بكم يػة، يحد 

 355 .......................................................................بجاية-بجامعة عبد الرحمف ميرة  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػاالقتصادي
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ العمػـو 2019ماي  07 مؤرخ في 638رقػـ  قػػرار - ـو ػالعم بكم يػة ةػػجاريالت  ، يحد 

 357 .......................................................................بجاية-بجامعة عبد الرحمف ميرة  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػاالقتصادي
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ2019ماي  07 مؤرخ في 639رقػـ  قػػرار - ـو ػالعم عمػـو التسيير بكم يػة ، يحد 

 358 .......................................................................بجاية–بجامعة عبد الرحمف ميرة  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػاالقتصادي
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ التعميـ األساسي لميداف2019ماي  07 مؤرخ في 640رقػـ  ارقػػر  - ـو ػالعم ، يحد 

 359 .........بجاية-بجامعة عبد الرحمف ميرة  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػـو االقتصاديػالعم بكم يػة رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػاالقتصادي
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي2019ماي  07 مؤرخ في 641رقػـ  قػػرار - العمػـو االقتصاديػة والت جاريػة  لكم يػة ، يحد 

 360 ................................................................................................بجاية –وعمػـو الت سييػر بجامعػة عبد الرحمف ميرة 
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكم يػة2019ماي  07 مؤرخ في 642رقػـ  قػػرار - اآلداب والمغات بجامعػة عبد  ، يحد 

 362 .....................................................................................................................................بجاية–الرحمف ميرة 
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  07 مؤرخ في 643قػػرار رقػـ  - لقسػـ المغة واألدب اإلنجميزي بكمية  ، يحد 

 363 ..................................................................................................بجاية-اآلداب وال مغات بجامعة عبد الرحمف ميرة 
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ المغة والثقاف2019ماي  07 مؤرخ في 644رقػـ  قػػرار - بكمية  ةاألمازيغي ة، يحد 

 364 ...................................................................................................بجاية–اآلداب وال مغات بجامعة عبد الرحمف ميرة 
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  07 مؤرخ في 645رقػـ  قػػرار - لقسػـ المغة واألدب العربي بكمية  ، يحد 

 365 ...................................................................................................بجاية–اآلداب وال مغات بجامعة عبد الرحمف ميرة 
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ المغة واألدب الفرنسي بكمية 2019ماي  07 مؤرخ في 646رقػـ  قػػرار - ، يحد 

 367 ...................................................................................................بجاية–اآلداب وال مغات بجامعة عبد الرحمف ميرة 
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي2019ماي  07 مؤرخ في 647رقػـ  قػػرار - الحقوؽ والعمـو السياسية  لكم يػة ، يحد 

 368 .....................................................................................................................بجاية–بجامعػة عبد الرحمف ميرة 
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ القانوف الخاص بكمية الحقوؽ 2019ماي  07 مؤرخ في 648رقػـ  قػػرار - ، يحد 

 369 ................................................................................................جايةب–والعمـو السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة 
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ القانوف العاـ بكمية الحقوؽ 2019ماي  07 مؤرخ في 649رقػـ  قػػرار - ، يحد 

 370 ................................................................................................بجاية–ف ميرة والعمـو السياسية بجامعة عبد الرحم
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  07 مؤرخ في 650رقػـ  قػػرار - لقسػـ القانوف العاـ بكمية الحقوؽ  ، يحد 

 371 ................................................................................................بجاية–عبد الرحمف ميرة والعمـو السياسية بجامعة 
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د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي2019ماي  07 مؤرخ في 651رقػـ  قػػرار - الطب بجامعػة عبد الرحمف  لكم يػة ، يحد 
 373 ..............................................................................................................................................بجاية-ميرة 

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  07 مؤرخ في 652رقػـ  قػػرار - د لقسػـ الطب بكمية الطب بجامعة عب ، يحد 
 374 .....................................................................................................................................بجاية–الرحمف ميرة 

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكم يػة2019ماي  07 مؤرخ في 653رقػـ  قػػرار - طبيعة والحياة بجامعػة عمـو ال ، يحد 
 375 ................................................................................................................................بجاية-عبد الرحمف ميرة

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العم2019ماي  07 مؤرخ في 654رقػـ  قػػرار - لقسػـ عمـو التغذية بكمية عمـو  ميػة، يحد 
 377 ...............................................................................................بجاية–والحياة  بجامعة عبد الرحمف ميرة   الطبيعة

د القائمة االسمية ألعضاء الم جن2019ماي  07 مؤرخ في 655رقػـ   قػػرار - لقسػـ الميكروبيولوجيا بكمية عمـو  ػة العمميػة، يحد 
 378 ...............................................................................................بجاية–والحياة  بجامعة عبد الرحمف ميرة   الطبيعة

د القائمة االسمية ألعض2019ماي  07 مؤرخ في 656رقػـ  قػػرار - البيولوجيا الفيزيائية والكيميائية  اء الم جنػة العمميػة لقسػـ، يحد 
 379 .................................................................................بجاية–والحياة  بجامعة عبد الرحمف ميرة   بكمية عمـو الطبيعة

د القائمة2019ماي  07 مؤرخ في 657رقػـ  قػػرار - االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ الجذع المشترؾ عمـو الطبيعة  ، يحد 
 380 .................................................................................بجاية–والحياة  بجامعة عبد الرحمف ميرة   بكمية عمـو الطبيعة

د ا2019ماي  07 مؤرخ في 658رقػـ  قػػرار - العمـو البيولوجية لمبيئة بكمية  لقائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ، يحد 
 381 ........................................................................................بجاية-والحياة  بجامعة عبد الرحمف ميرة   عمـو الطبيعة

برج  -لدى جامعة دمحم البشير اإلبراىيمياالجتماعية يتضمف حل لجنة الخدمات  2019مػاي  07مؤرخ في  11رقـ  قػػرار -
 382 ..................................................................................................................................................بوعريريج

لدى جامعػة محمػد البشير اإلبراىيمي االجتماعية يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات  2019مػاي  08مؤرخ في  12رقـ  قػػرار -
 383 ..........................................................................................................................................برج بوعريريج-

-لدى المدرسة العميا إلدارة األعماؿ االجتماعية يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات  2019مػاي  08مؤرخ في  13ـ رق قػػرار -
 384 ....................................................................................................................................................تممساف

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية 2019ماي  09 مؤرخ في 659رقـ  قػػرار - لقسـ عمـو التربية بكمية العمـو  يحد 
 385 .................................................................................................2الجزائر-االجتماعية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية2019ماي  09 مؤرخ في 660رقـ  قػػرار - لقسـ عمـ االجتماع وديمغرافيا بكمية  ، يحد 
 386 .........................................................................................2الجزائر-العمـو االجتماعية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية لقسـ األرطوفونيا بكمية العمـو 2019ماي  09 مؤرخ في 661رقـ  قػػرار - ، يحد 
 387 .................................................................................................2الجزائر-االجتماعية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية2019ماي  09 مؤرخ في 662رقـ  قػػرار - لقسـ عمـ النفس بكمية العمـو  ، يحد 
 388 .................................................................................................2الجزائر-االجتماعية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا

د القائ2019ماي  09 مؤرخ في 663رقػػـ  قػػرار - بكمية العمـو االجتماعية بجامعة أبو مة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، يحد 
 389 .............................................................................................................................2الجزائر -القاسـ سعد هللا

د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  09 مؤرخ في 664رقػػـ  قػػرار - العمـو اإلنسانية بجامعة أبو  بكم ية ، يحد 
 391 .............................................................................................................................2الجزائر -القاسـ سعد هللا

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية2019ماي  09 مؤرخ في 665رقـ  قػػرار - لقسـ الفمسفة بكمية العمـو اإلنسانية  ، يحد 
 393 ................................................................................................................2الجزائر-بجامعة أبو القاسـ سعد هللا

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية2019ماي  09 مؤرخ في 666رقـ  قػػرار - لقسـ التاريخ بكمية العمـو اإلنسانية  ، يحد 
 394 ................................................................................................................2الجزائر-بجامعة أبو القاسـ سعد هللا
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية لقسـ عمـ المكتبات والتوثيق بكمية 2019ماي  09 مؤرخ في 667رقـ  قػػرار - ، يحد 
 395 ...........................................................................................2الجزائر-العمـو اإلنسانية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا

د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  09 مؤرخ في 668رقػػـ  قػػرار - أبو  ةالم غات األجنبية بجامع بكم ية ، يحد 
 396 .............................................................................................................................2الجزائر -القاسـ سعد هللا

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية لقسـ2019ماي  09 مؤرخ في 669رقـ  قػػرار - الم غة األلمانية، اإلسبانية  ، يحد 
 398 .........................................................................2الجزائر-بجامعة أبو القاسـ سعد هللا واإليطالية بكمية الم غات األجنبية

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية لقسـ الم غة الفرنسية بكمية الم غات 2019ماي  09 مؤرخ في 670رقػػػـ  قػػرار - ، يحد 
 399 .....................................................................................................2الجزائر-قاسـ سعد هللااألجنبية بجامعة أبو ال

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية لقسـ الم غة اإلنجميزية بكمية الم غات 2019ماي  09 مؤرخ في 671رقػػـ  قػػرار - ، يحد 
 401 .....................................................................................................2الجزائر-ة بجامعة أبو القاسـ سعد هللااألجنبي

ؿ القرار رقـ 2019ماي  09 مؤرخ في 672رقـ  قػػرار - الذي يحدد القائمة االسمية  2017جواف  15المؤر خ في  615، يعد 
 402 ...................................................النعػامة-بالمركز الجامعي صالحي أحمد تالمجمس العممي لمعيد اآلداب والمغااء ألعضػ

العمـو  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية2019ماي  09 مؤرخ في 673رقـ  قػػرار -
 403 .............................................................................................................ورقمػة-بجامعة قاصدي مرباحالتطبيقية 

 ةعمـ االجتماع والديمغرافيا بكمي ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ2019ماي  09 مؤرخ في 674رقػػـ  قػػرار -
 404 ......................................................................................ورقمػة-العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قاصدي مرباح

جتماعية لكمية العمـو اإلنسانية واال ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  09 مؤرخ في 675رقػػػـ  قػػرار -
 406 ........................................................................................................................ورقمػة -بجامعة قاصدي مرباح

 مغة االنجميزية بكميةلقسـ اآلداب وال ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  09 مؤرخ في 676رقػػـ  قػػرار -
 407 .......................................................................................................ورقمػة-اآلداب والمغات بجامعة قاصدي مرباح

اآلداب والمغات بجامعة قاصدي لكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  09 مؤرخ في 677رقػػـ  قػػرار -
 408 .............................................................................................................................................ورقمػة-مرباح

جمس العممي لمعيد التكنولوجيا بجامعة قاصدي الم ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2019ماي  09 مؤرخ في 678رقػػـ  قػػرار -
 410 .............................................................................................................................................ورقمػة-مرباح

ؿ القرار رقـ 2019ماي  09 مؤرخ في 679رقػػـ  قػػرار - الذي يحدد القائمة االسمية  2017فيفري  12المؤر خ في  186، يعد 
 411 ..................جيجل-عمـو الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بف يحي بكمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو األرض والكوف 

ؿ القرار رقـ 2019ماي  09 مؤرخ في 680رقػػـ  قػػرار - الذي يحدد القائمة االسمية  2016كتوبر أ 04المؤر خ في  1554، يعد 
 412 .......................................1سطيف-فرحات عباس بجامعةاليندسة المعمارية وعمـو األرض  المجمس العممي لمعيد ألعضاء

ؿ القرار رقـ 2019ماي  09 مؤرخ في 681 ـػرقػ قػػرار - د القائمػة االسمية يحػد  الذي  2017فيفري  12المؤر خ في  184، يعد 
 413 ........................................................................................1سطيف-فرحات عباسألعضاء المجمس العممي لجامعة 

ؿ القرار رقـ 2019ماي  09 مؤرخ في 682ـ ػػرقػ قػػرار - قائمػة االسمية د اليحػد  الذي  2017أفريل  17المؤر خ في  441، يعد 
 415 .....................................................................................الشمف-حسيبة بف بوعميألعضاء المجمس العممي لجامعة 

ؿ القرار رقـ 2019ماي  09 مؤرخ في 683رقػػػـ  قػػرار - ة االسمية الذي يحدد القائم 2017سبتمبر  23المؤر خ في  895، يعد 
 417 ...........................................الشمف-ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بف بوعمي

ؿ القرار رقـ 2019ماي  09 مؤرخ في 684رقػػـ  قػػرار - الذي يحدد القائمة االسمية  2017فيفري  25المؤر خ في  249، يعد 
 419 ...............................................الشمف-اء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة حسيبة بف بوعميألعض

-العميا لؤلساتذة ببوسعادةمدرسة لم يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2019ماي  09 مؤرخ في 685ـ ػػرق قػػرار -
 420 ....................................................................................................................................................المسيمة
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د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  09 مؤرخ في 686رقػػـ  قػػرار - ا والم غات الم غػة العربيػة وآدابي بكم ية ، يحد 
 421 ....................................................................................................2الجزائر -الشرقيػة بجامعة أبو القاسـ سعد هللا

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية لقسـ الم غة2019ماي  09 مؤرخ في 687رقػػـ  قػػرار - العربية وآدابيا بكمية المغة  ، يحد 
 423 ........................................................................2الجزائر-العربية وآدابيا والم غات الشرقية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممي2019ماي  09 مؤرخ في 688رقػػـ  قػػرار - عمـو الم ساف بكمية المغة العربية  ة لقسـ، يحد 
 424 ..................................................................................2الجزائر-وآدابيا والم غات الشرقية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا

د ا2019ماي  09 مؤرخ في 689رقػػـ  قػػرار - مدرسة لقسـ اليندسة الميكانيكية بال لمجنة العمميةالقائمة االسمية ألعضاء ، يحد 
 426 ...................................................................................................................الجزائر -المتعددة التقنياتالوطنية 

د ا2019ماي  09 مؤرخ في 690رقـ  قػػرار - الوطنية مدرسة لقسـ ىندسػة البيػئة بال المجنة العمميةسمية ألعضاء لقائمة اال، يحد 
 427 .............................................................................................................................الجزائر -المتعددة التقنيات

لدى المدرسػة العميا في العمػـو  االجتماعية يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات  2019مػاي  09مؤرخ في  14رقـ  قػػرار -
 428 ........................................................................................................................................التطبيقية بالجزائر

المتضمف فتح  2019مارس  11 في المؤرخ 222يعدؿ ممحق القرار الوزاري رقـ ، 2019ماي  12 يمؤرخ ف 691رقـ  قػػرار -
 429 ......................أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" المعدؿ والمتمـ مسابقة عمى أساس االختبارات مف أجل االلتحاؽ برتبة

ػػف تأ ،2019ماي  14 مؤرخ في 723رقـ  قػػرار -  بجامعة، 2018-2017 السنة الجامعيةىيل ماستػػر مفتػػوح بعنػػواف يتضم 
 429 .....................................................................................................عمى سبيل التسوية معمـو والتكنولوجيا،وىراف ل

نػػ مفتػػوح بعنػػواففرع ذو تسجيل وطني أىيل ماستػػر ت، يتضم ف 2019ماي  14 مؤرخ في 724رقـ  قػػرار - ة الجػامعيػػ ةالس 
 431 ................................................في ميداف "عمـو الطبيعة والحياة"، عمى سبيل التسوية مستغانـبجػامعػة ، 2017-2018

نػػ مفتػػوح بعنػػواففرع ذو تسجيل وطني  تأىيل ماستػػر، يتضم ف 2019ماي  14 مؤرخ في 725رقـ  قػػرار -  ةالجػامعيػػ ةالس 
 432 .........................................................في ميداف "عمـو وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية 2باتنةبجػامعػة   2017-2018

نة الجامعيةيتضم ف تأىيل الميسانس المفتػػو ، 2019ماي  14مؤرخ في  726رقـ  قػػرار - بجػامعػة  2017-2016 حة بعنواف الس 
 433 ..................................................................................، في ميداف "آداب ولغات أجنبية" عمى سبيل التسوية2الجزائر

تأىيل المتضمف  2015أكتوبر 13 في  خالمؤر   1047 يعدؿ ممحق القرار رقـ، 2019ماي  14مؤرخ في  727رقـ  قػػرار -
 434 .........................................بجامعة الشمف 2016-2015ليسانس فرع ذو تسجيل وطني المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

مطابقة والمتضمف  2015أكتوبر 13 في  المؤر خ 1099 يعدؿ ممحق القرار رقـ، 2019ماي  14مؤرخ في  728رقـ  قػػرار -
 435 ..................................................."عمـو الطبيعة والحياة"في ميداف، 1بعنواف جامعة باتنة التكوينات في الميسانس المؤىمة

والمتضمف مطابقة  2015أكتوبر  13المؤر خ في  1100يعدؿ ممحق القرار رقـ  ،2019ماي  14مؤرخ في  729رقـ  قػػرار -
 436 .................................................."عمـو الطبيعة والحياة"في ميداف ، 2ات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة باتنةالتكوين

والمتضمف تأىيل  2015أكتوبر  13المؤر خ في  1044يعدؿ ممحق القرار رقـ ، 2019ماي  14مؤرخ في  730رقـ  قػػرار -
نة الجامعية ليسانس الفروع ذات تسجي  437 ..................................1بميدةالبجامعة  2016-2015ل وطني المفتوحة بعنواف الس 

والمتضمف تأىيل  2015أكتوبر  13المؤر خ في  1071يعدؿ ممحق القرار رقـ ، 2019ماي  14مؤرخ في  731رقـ  قػػرار -
ن  438 .....................................1بميدةالبجامعة  2016-2015ة الجامعية ماستر الفروع ذات تسجيل وطني المفتوحة بعنواف الس 

المتضم ف تحديد مدونة الفروع  2016جويمية  26المؤرخ في  772القرار رقـ  يعدؿ ، 2019ماي  14مؤرخ في  732رقـ  قػػرار -
 439 ..........................................................................لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر لميداف "عمـو الطبعة والحياة"

 441 .................................1باتنة جامعة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2019ماي  14مؤرخ في  733رقـ  قػػرار -
 يحدد القائمة االسمية، الذي 2017جانفي  03 مؤرخ فيال 2، يعدؿ القرار رقـ 2019ماي  14 مؤرخ في 734قػػرار رقـ  -

 442 ...................................................................................................................بجاية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
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يحدد القائمة االسمية  الذي 2018 ماي 14المؤرخ في  461يعدؿ القرار رقـ ، 2019ماي  14 مؤرخ في 735رقـ  قػػرار -
 444 ...................................................................................................................ورقمة جامعةألعضاء مجمس إدارة 

 446 ....................ة ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالنعامة، يحدد القائمة االسمي2019ماي  14مؤرخ في  736رقػػـ  قػػرار -
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في العمـو التطبيقية 2019ماي  14مؤرخ في  737رقـ  قػػرار -

 447 ....................................................................................................................................................بالجزائر
معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس2019ماي  15مؤرخ في  738رقـ  قػػرار -

 448 ...........................................................................................................التسيير لدى المركز الجامعي بتيسمسيمت
لدى المركز الجامعي  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد اآلداب والمغات2019ماي  15مؤرخ في  739رقـ  قػػرار -

 449 ...............................................................................................................................................بتيسمسيمت
 لدى جامعةالحقوؽ والعمـو السياسية كمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019ماي  16مؤرخ في  740رقـ  قػػرار -

 450 ....................................................................................................................................................2وىراف
 452 .........................خميس مميانة جامعة يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2019ماي  16مؤرخ في  741رقـ  قػػرار -
 453 ............................جامعة التكويف المتواصل يتضمف تعييف أعضاء مجمس توجيو، 2019ماي  16في مؤرخ  742 رقـ قػػرار -
كتوراه  ، يتضم ف تأىيل المدرسة العميا لؤلساتذة بالقبة2019ماي  16مؤرخ في  743رقـ  قػػرار - لمت كويف لمحصوؿ عمى شيادة الد 

 454 ......................................................................................................................وتنظيػـ الت أىيػل الجامعػي ومنحػو
 455 .لدى مديرية الخدمات الجامعية الػػػوادياالجتماعية يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات ، 2019مػاي  16مؤرخ في  15رقـ  قػػرار -
لدى مديرية الخدمات الجامعية سيدي االجتماعية يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات  2019مػاي  16مؤرخ في  16رقـ  قػػرار -

 456 .............................................................................................................................................بمعباس وسط
لدى كمية الطب بجامعة باجي مختار االجتماعية يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات  2019مػاي  19مؤرخ في  17رقـ  ػرارقػ -

 457 ......................................................................................................................................................عنابة
 459 .........................آفمو –لدى المركز الجامعي االجتماعية يتضمف حل لجنة الخدمات  2019مػاي  19مؤرخ في  18رقـ  قػػرار -
 459 ...أحمد بف بمة - 1يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة وىراف 2019مػاي  19مؤرخ في  19رقـ  قػػرار -
 460 ..........يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة التكويف المتواصل 2019مػاي  19مؤرخ في  20رقـ  ػرارقػ -
لمعيد العمػـو االقتصادية والتجارية  المجمس العمميألعضػاء ، يحدد القائمة االسمية 2019ماي  22مؤرخ في  746رقـ  قػػرار -

 462 ..........................................................................................................لجامعي لتامنغستوعمـو التسيير بالمركز ا
المجمس العممي لمعيد العمػـو والتكنولوجيا بالمركز ألعضػاء ، يحدد القائمة االسمية 2019ماي  22مؤرخ في  747رقـ  قػػرار -

 463 ......................................................................................................................................تالجامعي لتامنغس
لمعيد العمػـو اإلنسانية واالجتماعية  المجمس العمميألعضػاء ، يحدد القائمة االسمية 2019ماي  22مؤرخ في  748رقـ  قػػرار -

 464 ............................................................................................................................بالمركز الجامعي لتامنغست
لمركز لمعيد اآلداب والمغات با المجمس العمميألعضػاء ، يحدد القائمة االسمية 2019ماي  22مؤرخ في  749رقـ  قػػرار -

 466 ......................................................................................................................................الجامعي لتامنغست
لعمـو السياسية لمعيد الحقوؽ وا المجمس العمميألعضػاء ، يحدد القائمة االسمية 2019ماي  22مؤرخ في  750رقـ  قػػرار -

 467 ............................................................................................................................بالمركز الجامعي لتامنغست
 468 .............لتامنغست الجامعي لممركز يحػدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي، 2019ماي  22مؤرخ في  751رقػـ  قػػرار -
لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية  المجمس العمميألعضػاء ، يحدد القائمة االسمية 2019ماي  22مؤرخ في  752رقـ  قػػرار -

 470 ..............................................................................................................النعامة-بالمركز الجامعي صالحي أحمد
 -صالحي أحمد يحػدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي لممركز الجامعي، 2019ماي  22مؤرخ في  753رقػـ  قػػرار -

 471 .....................................................................................................................................................النعامة
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لمعيد اآلداب والمغات بالمركز  المجمس العمميألعضػاء ، يحدد القائمة االسمية 2019ماي  22مؤرخ في  754رقـ  قػػرار -
 473 ....................................................................................................تيسمسيمت-الجامعي أحمد بف يحي الونشريسي

عمـو الطبيعة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية2019ماي  22مؤرخ في  755رقـ  قػػرار -
 474 ...................................................................................................................بشار -والحياة بجامعة طاىري دمحم

لكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  22مؤرخ في  756رقـ  قػػرار -
 475 .......................................................................................................................................بشار -طاىري دمحم

ؿ القرار رقـ 2019ماي  22مؤرخ في  757رقـ  قػػرار - الذي يحدد القائمة االسمية  2018فيفري  21المؤر خ في  176، يعد 
 476 .......................................جيجل -ف يحيألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق ب

ؿ القرار رقـ 2019ماي  22مؤرخ في  758رقـ  قػػرار - د ا 2018فيفري  26المؤر خ في  185، يعد  لقائمة االسمية الذي يحد 
 478 ...................................................................العميا لؤلساتذة بوىرافمدرسة لقسـ المغة العربية بال المجنة العمميةألعضاء 

القائمة  الذي يحدد 2017جانفي  12المؤرخ في  22، يعدؿ و يتمـ القرار رقـ 2019ماي  23مؤرخ في  759رقـ  قػػرار -
 779 ..........................................................................غرداية لدى جامعةالعمـو والتكنولوجيا االسمية ألعضاء مجمس كمية 

القائمة االسمية  يحدد الذي 2017جانفي  12المؤرخ في  23، يعدؿ القرار رقـ 2019ماي  23مؤرخ في  760رقـ  قػػرار -
 480 ................................................................غرداية لدى جامعةعمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض ألعضاء مجمس كمية 

العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية ، 2019ماي  23مؤرخ في  761رقـ  قػػرار -
 481 ..........................................................................................................................مستغانـ لدى جامعةالتسيير 

 482 ..................لدى المركز الجامعي تامنغستاالجتماعية يتضمف تشكيمة لجنة الخدمات  2019مػاي  23مؤرخ في  21رقـ  قػػرار -
 484 ..معية تنػدوؼلدى مديرية الخدمات الجا االجتماعيةيتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات  2019مػاي  23مؤرخ في  22رقـ  قػػرار -
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ عمـو الفبلحة بكم يػة عمـو 2019ماي  26مؤرخ في  762رقـ  قػػرار -

 485 ........................................................................تممساف–الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف بجامعة أبو بكر بمقايد 
الثػروة الغابػية بكم يػة عمـو  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ2019ماي  26مؤرخ في  763رقـ  قػػرار -

 486 ........................................................................تممساف–الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف بجامعة أبو بكر بمقايد 
لقسػـ الطب بكم يػة الطب بجامعة أبو  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  26مؤرخ في  764رقـ  قػػرار -

 487 .....................................................................................................................................تممساف–بكر بمقايد 
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية 2019ماي  26مؤرخ في  765رقـ  قػػرار -

 489 ................................................................................................................معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي
الحقوؽ والعمـو  لقسـ الحقوؽ بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  26مؤرخ في  766رقـ  قػػرار -

 490 ....................................................................................................معسكر -السياسية بجامعة مصطفى اسطمبولي
ؿ القرار رقـ 2019ماي  26مؤرخ في  767رقـ  قػػرار - د 2018ماي  28المؤرخ في  530، يعد  لمقائمة االسمية ألعضاء  المحد 

 491 ..................................................................معسكر -المجمس العممي لكمية اآلداب والم غات بجامعة مصطفى اسطمبولي
د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ2019ماي  26مؤرخ في  768رقـ  قػػرار - القانوف الخاص بكم يػة الحقوؽ  ، يحد 

 492 .....................................................................................مستغانـ–والعمـو السياسية بجامعة عبد الحميد ابف باديس 
د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ2019ماي  26مؤرخ في  769رقـ  قػػرار - العمـو السياسية بكم يػة الحقوؽ  ، يحد 

 493 .....................................................................................مستغانـ–والعمـو السياسية بجامعة عبد الحميد ابف باديس 
د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ2019ماي  26مؤرخ في  770رقـ  قػػرار - القانوف العاـ بكم يػة الحقوؽ  ، يحد 

 495 .....................................................................................مستغانـ–والعمـو السياسية بجامعة عبد الحميد ابف باديس 
د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  26مؤرخ في  771رقػـ  قػػرار - لكم يػػة الحقوؽ والعمـو السياسية  ، يحد 

 496 ...........................................................................................................مستغانػػـ-بجامعة عبد الحميد بف باديس 
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د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ2019ماي  26مؤرخ في  772رقـ  قػػرار - اليندسة الميكانيكية بكم يػة العمـو  ، يحد 
 498 ............................................................................................مستغانـ–والتكنولوجيا بجامعة عبد الحميد ابف باديس 

د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ2019ماي  26مؤرخ في  773رقـ  قػػرار - اليندسة المدنية والمعمارية  ، يحد 
 499 .............................................................................مستغانـ–بكم يػة العمـو التكنولوجيا بجامعة عبد الحميد ابف باديس 

د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ ىندسة الطرائق بكم يػة العمـو 2019ماي  26مؤرخ في  774رقـ  قػػرار - ، يحد 
 500 ............................................................................................مستغانـ–والتكنولوجيا بجامعة عبد الحميد ابف باديس 

د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  26مؤرخ في  775رقـ  قػػرار - لقسػـ اليندسة الكيربائية بكم يػة العمـو  ، يحد 
 502 ............................................................................................مستغانـ–والتكنولوجيا بجامعة عبد الحميد ابف باديس 

د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  26مؤرخ في  776قػػرار رقػـ  - لكم يػػة العمـو والتكنولوجيا بجامعة عبد  ، يحد 
 503 ..........................................................................................................................مستغانػػـ-الحميد بف باديس 

د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  26مؤرخ في  777رقـ  قػػرار - لقسػـ العمـو اإلنسانية بكم يػة العمـو  ، يحد 
 505 ............................................................................................مستغانـ-االجتماعية بجامعة عبد الحميد ابف باديس 

د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  26مؤرخ في  778رقـ  قػػرار - لقسػـ العمـو االجتماعية بكم يػة العمـو  ، يحد 
 506 .............................................................................................غانـمست–االجتماعية بجامعة عبد الحميد ابف باديس 

د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  26مؤرخ في  779رقػـ  قػػرار - لكم يػػة العمـو االجتماعية بجامعة عبد  ، يحد 
 507 ..........................................................................................................................مستغانػػـ-الحميد بف باديس 

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ الفنوف بكم يػة األدب العربي 2019ماي  26مؤرخ في  780رقـ  قػػرار -
 509 ..................................................................................................د ابف باديس مستغانـوالفنوف بجامعة عبد الحمي

لقسػـ األدب العربي بكم يػة األدب العربي  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  26مؤرخ في  781رقـ  قػػرار -
 510 ..................................................................................................عبد الحميد ابف باديس مستغانـ والفنوف بجامعة

د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  26مؤرخ في  782رقػـ  قػػرار - لكم يػػة األدب العػربي والفنػوف بجامعة  ، يحد 
 511 ....................................................................................................................مستغانػػـ-الحميد بف باديس عبد 

د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػػـ عمـو الفبلحة بكم يػة2019ماي  26مؤرخ في  783رقػـ  قػػرار - عمػـو  ، يحد 
 513 ......................................................................................مستغانػـ-عبد الحميد ابف باديس  ةالطبيعػة والحيػاة بجامع

د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػػـ البيولوجيػػا ب2019ماي  26مؤرخ في  784رقػـ  قػػرار - كم يػة عمػـو الطبيعػة ، يحد 
 514 ................................................................................................مستغانػـ-عبد الحميد ابف باديس  ةوالحيػاة بجامع

د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ 2019ماي  26مؤرخ في  785رقـ  قػػرار - التجارية بكم يػة العمـو  العمـو، يحد 
 515 ..............................................................مستغانـ-االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة عبد الحميد ابف باديس 

د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ2019ماي  26مؤرخ في  786رقـ  قػػرار - عمـو التسيير بكم يػة العمـو  ، يحد 
 517 ...............................................................مستغانـ–االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة عبد الحميد ابف باديس 

د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ ال2019ماي  26مؤرخ في  787رقـ  قػػرار - عمـو االقتصادية بكم يػة العمـو ، يحد 
 518 ...............................................................مستغانـ–االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة عبد الحميد ابف باديس 

د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ2019ماي  26مؤرخ في  788رقـ  قػػرار - العمـو المالية والمحاسبة بكم يػة  ، يحد 
 519 ........................................................مستغانـ-العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة عبد الحميد ابف باديس

د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  26مؤرخ في  789رقػـ  قػػرار - يػػة العمـو االقتصادية والتجارية لكم   ، يحد 
 521 .........................................................................................مستغانػػـ-وعمـو التسيير بجامعة عبد الحميد بف باديس

العمـو  عمـ النفس بكمية ة لقسـ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممي2019ماي  26مؤرخ في  790رقـ  قػػرار -
 522 .................................................................................تيزي وزو -مولود معمري  ةاالجتماعية والعمـو اإلنسانية بجامع
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 524 ................................لطارؼيحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ا، 2019ماي  27مؤرخ في  791 رقـ قػػرار -
 اإلسميةالذي يحدد القائمة  2016 نوفمبر 6المؤرخ في  1661يعدؿ القرار رقـ ، 2019ماي  27مؤرخ في  792رقـ  قػػرار -

 525 ...................................................................................................................المديةألعضاء مجمس إدارة جامعة 
 526 .........، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت2019ماي  27مؤرخ في  793رقـ  قػػرار -
ة العميا لعمـو البحر ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطني2019ماي  27مؤرخ في  794رقـ  قػػرار -

 528 ...........................................................................................................................................وتييئة الساحل
الذي يحدد القائمة االسمية  2017افريل  12المؤرخ في  418، يعدؿ القرار رقـ 2019ماي  27مؤرخ في  795قػػرار رقـ  -

 530 .............................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة
حدد القائمة االسمية الذي ي 2017جانفي  03المؤرخ في  10، يعدؿ القرار رقـ 201ماي  27مؤرخ في  796رقـ  قػػرار -

 531 .......................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي ببريكة
 532 ..التكنولوجيات الصناعية مركز البحث في يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ،2019ماي  29مؤرخ في  797رقـ  قػػرار -
س ػفـ الن  ػعمبكم يػة  سػفـ الن  ػعملقسػـ  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  29مؤرخ في  798رقـ  قػػرار -

 533 ...........................................................................................2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري ة ػربيـو الت  ػوعم
س ػفـ الن  ػعمبكم يػة  ةػربيـو الت  ػعملقسػـ  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  29مؤرخ في  799رقـ  قػػرار -

 534 ............................................................................................2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري ة ػربيـو الت  ػوعم
 ةػربيـو الت  ػس وعمػفـ الن  ػكم ية عمل ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  29مؤرخ في  800رقـ  قػػرار -

 535 .............................................................................................................2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري 
لقسػـ عمػـو الحاسػوب وتطبيقاتػو بكم ية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  29مؤرخ في  801رقـ  قػػرار -

 537 ..........................................................2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري  التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ
تكنولوجيات البرمجيات ونظـ  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ2019ماي  29مؤرخ في  802رقـ  قػػرار -

 538 ......................................2ةقسنطين-بجامعة عبد الحميد ميري  التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿالمعمومات بكم ية 
التكنولوجيات الحديثة لممعمومات  كم ية، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل2019ماي  29مؤرخ في  803رقـ  قػػرار -

 539 ..................................................................................................2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري  واالتصاؿ
اإلنسانية ـ ػو عمالتاريخ بكم يػة ال ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ2019ماي  29مؤرخ في  804رقـ  قػػرار -

 541 .......................................................................................2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري  والعمـو االجتماعية
اإلنسانية ـ ػو عم، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ عمـ اآلثار بكم يػة ال2019ماي  29مؤرخ في  805رقـ  قػػرار -

 542 .......................................................................................2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري  والعمـو االجتماعية
ـ ػو عمعمـ االجتماع بكم يػة ال ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ2019ماي  29مؤرخ في  806رقـ  قػػرار -

 543 ...........................................................................2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري  اإلنسانية والعمـو االجتماعية
اإلنسانية ـ ػو عمالفمسفة بكم يػة ال ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ2019ماي  29مؤرخ في  807رقـ  قػػرار -

 544 .......................................................................................2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري  والعمـو االجتماعية
اإلنسانية والعمـو ـ ػو عمالكم ية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل2019ماي  29مرخ في  808رقـ  قػػرار -

 546 ...............................................................................................2قسنطينة -االجتماعية بجامعة عبد الحميد ميري 
ـو ػالعمالتسيير بكم يػة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ عمـو2019ماي  29مؤرخ في  809رقـ  قػػرار -

 547 ................................................................2طينةقسن-بجامعة عبد الحميد ميري  رػسييـو الت  ػة وعمػجارية والت  ػاالقتصادي
ـو ػالعم، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمـو االقتصادية بكم يػة 2019ماي  29مؤرخ في  810رقـ  قػػرار -

 548 ................................................................2قسنطينة-ي بجامعة عبد الحميد مير  رػسييـو الت  ػة وعمػجارية والت  ػاالقتصادي
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، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمـو المالية والمحاسبية بكم يػة 2019ماي  29مؤرخ في  811رقـ  قػػرار -
 550 ........................................................2قسنطينة-عبد الحميد ميري بجامعة  رػسييـو الت  ػة وعمػجارية والت  ػـو االقتصاديػالعم

ـو ػالعم، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمـو التجارية بكم يػة 2019ماي  29مؤرخ في  812رقـ  قػػرار -
 551 ...............................................................2قسنطينة -الحميد ميري بجامعة عبد  رػسييـو الت  ػة وعمػجارية والت  ػاالقتصادي

ة ػجارية والت  ػـو االقتصاديػكم ية العم، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل2019ماي  29مؤرخ في  813رقـ  قػػرار -
 552 ..........................................................................................2ةقسنطين -بجامعة عبد الحميد ميري  رػسييـو الت  ػوعم

د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  29مؤرخ في  814قػػرار رقـ  - لمعيد عمػـ المكتبات والتوثيق بجامعة  ، يحد 
 554 .......................................................................................................................2قسنطينة -عبد الحميد ميري 

ـو وتقنيات النشاطات ػعم، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيػد 2019ماي  29مؤرخ في  815رقـ  قػػرار -
 555 ........................................................................................2قسنطينة- بجامعة عبد الحميد ميري  والرياضية البدنية

-عبد الحميد ميري د القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة يحػد  ، 2019ماي  29مؤرخ في  816رقػـ  قػػرار -
 556 ................................................................................................................................................2قسنطينة

 558 ................إليميزي  يحػدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي لممركز الجامعي، 2019ماي  29مؤرخ في  817رقػـ  قػػرار -
االلتحاؽ برتبتي أستاذ  محدد لتشكيمة لجاف تقييـ المرشحيف لمسابقتي 2019ماي  29 مؤرخ في 818وزاري رقـ  قػػرار -

 559 ...................................................................................."أ" استشفائي جامعي ـاستشفائي جامعي وأستاذ محاضر قس
 567 ....لدى مديرية الخدمات الجامعية السانيا وىراف االجتماعية يتضمف حل لجنة الخدمات  2019مػاي  30مؤرخ في  23رقـ  قػػرار -
لدى مديرية الخدمات الجامعية االجتماعية يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات  2019جػواف  02مؤرخ في  24رقـ  قػػرار -

 568 .............................................................................................................................................السانيا وىػراف
برامج وحصائل عمل مديريات الخدمات الجامعية  ، يتضمف إنشاء لجنة مكمفة بدراسة 2019جواف  3مؤرخ في  858رقـ  قػػرار -

 569 ..................................................................................................................................................ومتابعتيا
رزنامة العطل ل المحدد 2018سبتمبر  02المؤرخ في  804رقـ  ، يتمـ القػػرار2019جواف  03 مؤرخ في 859رقـ  قػػرار -

 571 ..............................................................................، المعدؿ والمتمـ2019-2018بعنواف السنة الجامعية  الجامعية
لدى جامعػة الجيبللي بونعامة االجتماعية ، يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات 2019جػواف  03مؤرخ في  25رقـ  قػػرار -

 572 ............................................................................................................................................خميس مميانة
 573 .عمـو والتكنولوجيالمألعضاء مجمس إدارة جامعة ىواري بومديف  اإلسميةيحدد القائمة ، 2019جواف  11 مؤرخ في 860رقـ  قػػرار -
 575 .مركز البحث في المغة والثقافة األمازيغية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة2019 جواف 11 مؤرخ في 862رقـ  قػػرار -
الذي يحدد القائمة االسمية  2019 ماي 16المؤرخ في  741يعدؿ القرار رقـ ، 2019جواف  12مؤرخ في  868رقـ  قػػرار -

 576 .........................................................................................................خميس مميانة ألعضاء مجمس إدارة جامعة
المدرسة الوطنية متعددة التقنيات بوىراف  ، يتضمف الموافقة عمى مداولة مجمس إدارة2019جواف  12مؤرخ في  869رقـ  قػػرار -

 577 .............................فرعية في شكل شركة  ذات مسؤولية محدودةوالمتضمنة إنشاء مؤسسة  2018ديسمبر  13المؤرخة في 
الذي يحدد القائمة االسمية  2018نوفمبر  05المؤرخ في  931، يعدؿ القرار رقـ 2019جواف  12مؤرخ في  870رقـ   قػػرار -

 578 ........................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بإليزي 
الحقوؽ والعمـو  لقسـ الحقوؽ بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019جواف  12مؤرخ في  871رقـ  قػػرار -

 579 ...............................................................................................خميس مميانة -الجيبللي بونعامةالسياسية بجامعة 
الحقوؽ  العمـو السياسية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ2019جواف  12مؤرخ في  872رقـ  قػػرار -

 581 .......................................................................................خميس مميانة-الجيبللي بونعامةوالعمـو السياسية بجامعة 
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي2019جواف  12مؤرخ في  873رقػـ  قػػرار - الحقػوؽ والعمػـو السياسيػة  لكم يػة ، يحد 

 582 ..........................................................................................................خميس مميانة –بجامعػة الجيبللي بونعامة 
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العمـو  لقسـ عمـو المادة بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019جواف  12مؤرخ في  874رقـ  قػػرار -
 583 ............................................................................................خميس مميانة -الجيبللي بونعامةوالتكنولوجيا بجامعة 

العمـو  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكنولوجيا بكمية2019جواف  12مؤرخ في  875رقـ  قػػرار -
 584 ............................................................................................خميس مميانة -الجيبللي بونعامةوالتكنولوجيا بجامعة 

 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي بكمية2019جواف  12مؤرخ في  876رقـ  قػػرار -
 585 ....................................................................................ميس مميانةخ -الجيبللي بونعامةالعمـو والتكنولوجيا بجامعة 

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكم يػة2019جواف  12مؤرخ في  877قػػرار رقػـ  - العمـو والتكنولوجيا بجامعػة  ، يحد 
 586 ....................................................................................................................خميس مميانة –الجيبللي بونعامة 

اآلداب  لقسـ المغة واألدب العربي بكمية يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019جواف  12مؤرخ في  878رقـ  قػػرار -
 588 .................................................................................................خميس مميانة -بونعامةالجيبللي والمغات بجامعة 

اآلداب  لقسـ المغات األجنبية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019جواف  12مؤرخ في  879رقـ  قػػرار -
 589 .................................................................................................خميس مميانة -بللي بونعامةالجيوالمغات بجامعة 

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي2019جواف  12مؤرخ في  880رقػـ  قػػرار - اآلداب والمغات بجامعػة  لكم يػة ، يحد 
 590 ....................................................................................................................خميس مميانة –مة الجيبللي بونعا

العمـو  التجارية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو2019جواف  12مؤرخ في  881رقـ  قػػرار -
 591 ...............................................................خميس مميانة -الجيبللي بونعامةتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة االق

العمـو  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية بكمية2019جواف  12مؤرخ في  882رقـ  قػػرار -
 592 ...............................................................خميس مميانة -الجيبللي بونعامةتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة االق

العمـو  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير بكمية2019جواف  12مؤرخ في  883رقـ  قػػرار -
 594 ...............................................................خميس مميانة -الجيبللي بونعامةة، التجارية وعمـو التسيير بجامعة االقتصادي

العمـو  العمـو االجتماعية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ2019جواف  12مؤرخ في  884رقـ  قػػرار -
 595 ................................................................................خميس مميانة -الجيبللي بونعامةة واإلنسانية بجامعة االجتماعي

العمـو  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية بكمية2019جواف  12مؤرخ في  885رقـ  قػػرار -
 596 ................................................................................خميس مميانة -الجيبللي بونعامةاعية واإلنسانية بجامعة االجتم

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي2019جواف  12مؤرخ في  886رقػـ  قػػرار - ة العمـو االجتماعية واإلنساني لكم يػة ، يحد 
 597 ..........................................................................................................خميس مميانة –بجامعػة الجيبللي بونعامة 

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي2019جواف  12مؤرخ في  887رقػـ  قػػرار - ات ػشاطالن   اتػـو وتقنيػعملمعيػد  ، يحد 
 599 ...................................................................................خميس مميانة –بجامعػة الجيبللي بونعامة  ةػياضية والر  ػالبدني

د ا2019جواف  12مؤرخ في  888رقـ  قػػرار - مدرسة صناعية باللقسـ اليندسة ال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحد 
 600 ...................................................................................................................الجزائر -المتعددة التقنياتالوطنية 

د ا2019جواف  12مؤرخ في  889رقـ  قػػرار - مدرسة اليندسة الكيميائية بال لقسـ المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحد 
 601 ....................................................................................................................رالجزائ-المتعددة التقنياتالوطنية 

د ا2019جواف  12مؤرخ في  890رقـ  قػػرار - المتعددة الوطنية مدرسة لقسـ الري بال العممية المجنةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحد 
 602 ........................................................................................................................................الجزائر -التقنيات

د ا2019جواف  12مؤرخ في  891رقـ  قػػرار - مدرسة لقسـ ىندسة المناجـ بال المجنة العمميةالسمية ألعضاء لقائمة ا، يحد 
 603 ...................................................................................................................الجزائر -المتعددة التقنياتالوطنية 

د ا2019جواف  12مؤرخ في  892رقـ  قػػرار - مدرسة لقسـ اليندسة المدنية بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحد 
 604 ....................................................................................................................الجزائر-المتعددة التقنياتالوطنية 
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د ا2019جواف  12مؤرخ في  893قػػرار رقـ  - الوطنية مدرسة لقسـ اإللكترونيؾ بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحد 
 605 ..............................................................................................................................الجزائر-المتعددة التقنيات

د ا2019جواف  12خ في مؤر  894رقـ  قػػرار - الوطنية مدرسة لقسـ التعديف بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحد 
 606 .............................................................................................................................الجزائر -المتعددة التقنيات

لدى جامعػة دمحم الصديق بف يحي  االجتماعية يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات  2019جػواف  12مؤرخ في  26رقـ  قػػرار -
 607 ......................................................................................................................................................جيجل

لدى المركز الجامعي عبد الحفيع  بوالصوؼ االجتماعية يتضمف تشكيمة لجنة الخدمات  2019جػواف  16مؤرخ في  27رقـ  قػػرار -
 608 ........................................................................................................................................................ميمة

مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة  ، يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة2019جواف  17مؤرخ في  896رقـ  قػػرار -
 610 .....................................................................................................................................................العربية

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكم يػة عمـو المادة بجامعػة الحاج 2019جواف  18مؤرخ في  897رقػـ  قػػرار - ، يحد 
 611 .........................................................................................................................................1باتنة –لخضر 

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي2019جواف  18مؤرخ في  898رقػـ  قػػرار - لمعيػد عمـو البيطرة والعمـو  ، يحد 
 613 ............................................................................................................1باتنة –الفبلحية بجامعػة الحاج لخضر 

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي2019جواف  18مؤرخ في  899رقػـ  قػػرار - لمعيػد اليندسة المعمارية والعمراف  ، يحد 
 614 ........................................................................................................................1باتنة–بجامعػة الحاج لخضر 

د القائمػة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي لجامعػة الحػاج لخضػر  2019جواف  18مؤرخ في  900رقػـ  قػػرار -  615 .....1بػاتنة–يحػد 
ؿ  القرا2019جواف  18مؤرخ في  901رقـ  قػػرار - د لمقائمة االسمية ألعضاء  2019ماي  09المؤر خ في  674ر رقـ ، يعد  المحد 

 618 .....................ورقمػة -العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قاصدي مرباح بكميةالمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا 
ؿ القرار رقـ 2019جواف  18مؤرخ في  902رقـ  قػػرار - د لمقائمة االسمية  2017سبتمبر  23المؤر خ في  900، يعد  المحد 

 619 ................................ورقمػة-بجامعة قاصدي مرباحألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ 
ؿ القرار رقـ 2019جواف  18مؤرخ في  903قػػرار رقـ  - د 2018مارس  22المؤرخ في  238، يعد  لمقائمة االسمية  المحد 

 620 ....................................................ورقمػة -ألعضاء المجمس العممي لكمية الرياضيات وعمـو المادة بجامعة قاصدي مرباح
ؿ القرار رقـ 2019جواف  18مؤرخ في  904قػػرار رقـ  - د لم 2017سبتمبر  23المؤرخ في  899، يعد  قائمة االسمية ألعضاء المحد 

 622 .......ورقمػة -التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بجامعة قاصدي مرباح المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت بكمية
بجامعة  الطػػب ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء الػمجنة العمميػة لقػسـ الطػػب بكمية2019جواف  18مؤرخ في  905رقـ  قػػرار -

 623 ..................................................................................................................................ورقمػة -قاصدي مرباح
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية لقسـ2019جواف  18مؤرخ في  906رقـ  قػػرار - التركية والروسي ة بكمية  الم غة ، يحد 

 624 ............................................................................2الجزائر-المغة العربية والم غات الشرقية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا
د ا2019جواف  18مؤرخ في  907رقـ  قػػرار - العميا  مدرسةسـ العمـو الدقيقة باللق المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحد 

 625 .......................................................................................................................................مستغانـ-لؤلساتذة
 626 ........لممدرسة العميا لؤلساتذة ورقمةء المجمس العممي د القائمة االسمية ألعضايحد  ، 2019جواف  18مؤرخ في  908ـ ػرق قػػرار -
ؿ القرار رقـ 2019جواف  18مؤرخ في  909رقػـ  قػػرار - قائمة االسمية لمد حػد  الم 2019جانفي  02المؤرخ في  19، يعد 

 628 ...............................................................................تيبازة-مرسمي عبد هللا ألعضػاء المجمس العممي لممركز الجامعي
عمـو  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو البيولوجية بكمية2019جواف  18مؤرخ في  910رقـ  قػػرار -

 629 ......................................................................خميس مميانة -الجيبللي بونعامةالطبيعة والحياة وعمـو األرض بجامعة 
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عمـو  الزراعية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو2019جواف  18مؤرخ في  911رقـ  قػػرار -
 630 ......................................................................خميس مميانة -الجيبللي بونعامةالطبيعة والحياة وعمـو األرض بجامعة 

عمـو الطبيعة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو األرض بكمية2019جواف  18مؤرخ في  912رقـ  قػػرار -
 631 ................................................................................خميس مميانة -الجيبللي بونعامةوالحياة وعمـو األرض بجامعة 

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي2019جواف  18مؤرخ في  913رقػـ  قػػرار - العمـو االقتصادية، التجارية  لكم يػة ، يحد 
 633 .........................................................................................خميس مميانة -الجيبللي بونعامةوعمـو التسيير بجامعة 

 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة بكمية2019جواف  18مؤرخ في  914رقـ  قػػرار -
 634 .......................................................خميس مميانة -الجيبللي بونعامةالعمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة 

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي2019جواف  18مؤرخ في  915رقػـ  قػػرار - عمـو الطبيعة والحياة وعمـو  لكم يػة ، يحد 
 635 ..................................................................................................خميس مميانة–األرض بجامعػة الجيبللي بونعامة 

د القائمػة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي لجامعػة الجيبللي بونعامة 2019جواف  18مؤرخ في  916رقػـ  قػػرار - خميس –، يحػد 
 637 ......................................................................................................................................................مميانة

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019جواف  18مؤرخ في  917رقػـ  قػػرار - العمـو اإلسبلمية  لقسػـ الشريعة بكم يػة ، يحد 
 638 ........................................................................................................................1باتنة–بجامعػة الحاج لخضر 

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019جواف  18مؤرخ في  918رقػـ  قػػرار -  لقسػـ المغة والحضارة اإلسبلمية بكم يػة ، يحد 
 640 ...................................................................................................1باتنة–الحاج لخضر العمـو اإلسبلمية بجامعػة 

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ أصوؿ الديف بكم يػة2019جواف  18مؤرخ في  919رقػـ  قػػرار - العمـو  ، يحد 
 641 ............................................................................................................1باتنة–ة الحاج لخضر اإلسبلمية بجامعػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكم يػة العمـو اإلسبلمية بجامعػة 2019جواف  18مؤرخ في  920رقػـ  قػػرار - ، يحد 
 642 ..................................................................................................................................1باتنة–لخضر الحاج 

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ التاريخ وعمـ اآلث2019جواف  18مؤرخ في  921رقػـ  قػػرار -  ار بكم يػة، يحد 
 643 ....................................................................................1باتنة–العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعػة الحاج لخضر 

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ عمـ2019جواف  18مؤرخ في  922رقػـ  قػػرار - وعمـو التربية  النفس ، يحد 
 645 .............................................................1باتنة–العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعػة الحاج لخضر  واألرطوفونيا بكم يػة

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ عمـو2019جواف  18مؤرخ في  923رقػـ  قػػرار - عبلـ واالتصاؿ وعمـ اإل ، يحد 
 646 ..................................................................1باتنة–العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعػة الحاج لخضر  المكتبات بكم يػة

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ 2019جواف  18مؤرخ في  924رقػـ  قػػرار -  ـ االجتماع والديمغرافيا بكم يػةعم يحد 
 647 .....................................................................................1باتنة–العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعػة الحاج لخضر 

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة ال2019جواف  18مؤرخ في  925رقػـ  قػػرار - العمـو اإلنسانية  عمميػة لقسػـ الفمسفة بكم يػة، يحد 
 648 .........................................................................................................1باتنة–واالجتماعية بجامعػة الحاج لخضر 

د القائمة االسمية أل2019جواف  18مؤرخ في  926رقػـ  قػػرار - لكم يػة العمـو اإلنسانية واالجتماعية  عضاء المجمػس العممػي، يحد 
 649 ........................................................................................................................1باتنة–بجامعػة الحاج لخضر 

د ا2019جواف  18مؤرخ في  927رقػـ  قػػرار - ـو ػالعم لقائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ التعميـ األساسي بكم يػة، يحد 
 651 ..........................................................................1باتنة–بجامعػة الحاج لخضر  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػاالقتصادي

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ العمػـو الماليػة والمحاسبػة 2019 جواف 18مؤرخ في  928رقػـ  قػػرار - ، يحد 
 652 ..........................................................1باتنة–بجامعػة الحاج لخضر  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػـو االقتصاديػالعم بكم يػة

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ 2019جواف  18في مؤرخ  929رقػـ  قػػرار - ـو ػالعم بكم يػة ةػـو االقتصاديػالعم، يحد 
 653 ..........................................................................1باتنة–بجامعػة الحاج لخضر  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػاالقتصادي
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ 2019جواف  18مؤرخ في  930رقػـ  رارقػػ - ـو ػالعم التسيير بكم يػة ـوػعم، يحد 
 654 ..........................................................................1باتنة–بجامعػة الحاج لخضر  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػاالقتصادي

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ2019جواف  18مؤرخ في  931قػػرار رقػـ  - ـو ػالعم التجارية بكم يػةـو ػالعم ، يحد 
 656 ..........................................................................1باتنة–بجامعػة الحاج لخضر  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػاالقتصادي

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكم يػة2019جواف  18مؤرخ في  932رقػـ  قػػرار - العمػـو االقتصاديػة والت جاريػة  ، يحد 
 657 .....................................................................................................1باتنة–وعمػـو الت سييػر بجامعػة الحاج لخضر 

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ العمـو السياسية بكم يػة2019جواف  18مؤرخ في  933رقػـ  قػػرار - الحقوؽ  ، يحد 
 659 ...................................................................................................1باتنة–والعمـو السياسية بجامعػة الحاج لخضر 

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019جواف  18مؤرخ في  934رقػـ  قػػرار - الحقوؽ والعمـو  لقسػـ الحقوؽ بكم يػة ، يحد 
 660 ............................................................................................................1باتنة–السياسية بجامعػة الحاج لخضر 

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكم يػة الحقوؽ والعمـو السياسية 2019جواف  18مؤرخ في  935رقػـ  قػػرار - ، يحد 
 661 ........................................................................................................................1باتنة–بجامعػة الحاج لخضر 

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ المغة والثقافة األمازيغي2019جواف  18مؤرخ في  936رقػـ  قػػرار -  بكم يػة ة، يحد 
 662 ......................................................................................1نةبات–المغة واألدب العربي والفنوف بجامعػة الحاج لخضر 

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ2019جواف  18مؤرخ في  937رقػـ  قػػرار - المغة  المغة واألدب العربي بكم يػة ، يحد 
 663 ............................................................................................1باتنة–لخضر واألدب العربي والفنوف بجامعػة الحاج 

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي2019جواف  18مؤرخ في  938رقػـ  قػػرار - لكم يػة المغة واألدب العربي والفنوف  ، يحد 
 665 ........................................................................................................................1باتنة–بجامعػة الحاج لخضر 

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019جواف  18مؤرخ في  939رقػـ  قػػرار - عمـو المادة  لقسػـ الفيزياء بكم يػة ، يحد 
 666 ........................................................................................................................1باتنة–اج لخضر بجامعػة الح

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ الكيمياء بكم يػة2019جواف  18مؤرخ في  940رقػـ  قػػرار - مادة عمـو ال ، يحد 
 667 ........................................................................................................................1باتنة–بجامعػة الحاج لخضر 

 668 ..............................2يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف، 2019جواف  18مؤرخ في  941رقـ  قػػرار -
 670 ..................................ربشا جامعة يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2019جواف  18مؤرخ في  942رقـ  قػػرار -
 671 .................................عنابة جامعة ألعضاء مجمس إدارة اإلسميةيحدد القائمة ، 2019جواف  18مؤرخ في  943رقـ  قػػرار -
المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة2019جواف  19مؤرخ في  944رقـ  قػػرار -

 673 .....................................................................................................................................................بوىراف
 674 ...يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة أمػحمد بوقػرة بومرداس 2019جػواف  19مؤرخ في  28رقـ  قػػرار -
ة )اإلقامة(، 2019جواف  20مؤرخ في  945رقـ  قػػرار - راسات الط بية الخاص  د تواريخ اإللتحاؽ بالد   675 ........2019 كتوبردورة أ يحد 
د تواريػخ االمػتحػػانػات الوطػنية لمسنة األولػى لئلقامػة، 2019جواف  20مؤرخ في  946رقػـ  قػػرار - بعنػواف السنة الجػامعية  يحػد 

2018-2019......................................................................................................................................... 676 
الذي يحدد القائمة االسمية  2018 ماي 13المؤرخ في  444يعدؿ القرار رقـ ، 2019جواف  20مؤرخ في  948رقـ  قػػرار -

 677 ...............................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة بومرداس
يحدد القائمة االسمية  الذي 2019 مارس 31المؤرخ في  304يعدؿ القرار رقـ ، 2019جواف  20مؤرخ في  949رقـ  قػػرار -

 678 .................................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة االغواط
القائمة  دالذي يحد 2019ماي  29المؤرخ في  818، يعدؿ القرار رقـ 2019جواف  23 مؤرخ في 950وزاري رقـ  قػػرار -

"أ" استشفائي  ـأستاذ استشفائي جامعي وأستاذ محاضر قساالسمية ألعضاء لجاف تقييـ المرشحيف لمسابقتي االلتحاؽ برتبتي 
 680 .....................................................................................................................................................امعيج
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عاتية لمبحث في يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى الوكالة الموضو  2019جواف  23مؤرخ في  951رقـ  قػػرار -
 680 ....................................................................................................................................عمـو الطبيعة والحياة

ة الوطنية العميا لممناجـ المدرس  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة2019جواف  23مؤرخ في  954رقـ  قػػرار -
 681 ..........................................................................................................................................والمعادف بعنابة

الذي يحدد القائمة االسمية  2017اف جو  20المؤرخ في  650، يعدؿ القرار رقـ 2019جواف  23مؤرخ في  955رقـ  قػػرار -
 683 ...................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتامنغست

لدى مركز تنمية التكنولوجيات  عيةيتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتما ،2019جواف  24مؤرخ في  956رقـ  قػػرار -
 684 ...................................................................................................................................................المتطورة

الذي يحدد القائمة االسمية  2019جانفي  13في لمؤرخ ا 37يعدؿ القرار رقـ ، 2019جواف  26مؤرخ في  957رقـ  قػػرار -
 685 .......................................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية

الذي يحدد القائمة االسمية  2018 مبرنوف 28المؤرخ في  1094يعدؿ القرار رقـ ، 2019جواف  26مؤرخ في  958رقـ  قػػرار -
 686 ....................................................................................................................قالمة ألعضاء مجمس إدارة جامعة

د القائمػة االسمية ألعضػاء 2019جواف  26مؤرخ في  959رقػـ  قػػرار -  687 ..ورقػػمة–لجػامعػػة قاصػػدي مػرباح  المجمػس العممػي، يحػد 
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019جواف  26مؤرخ في  960رقػـ  قػػرار - العمـو  بكم يػة اإلعػبلـ اآللػيلقسػػـ  ، يحد 

 690 .......................................................................................................معسكر-اسطمبولي ىالدقيقة بجامعػة مصطف
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019جواف  26مؤرخ في  961رقػـ  قػػرار - العمـو الدقيقة  لقسػػـ الرياضيات بكم يػة ، يحد 

 691 .................................................................................................................معسكر-اسطمبولي ىبجامعػة مصطف
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019جواف  26مؤرخ في  962رقػـ  قػػرار - العمـو الدقيقة  لقسػػـ الفيزياء بكم يػة ، يحد 

 692 .................................................................................................................معسكر-اسطمبولي ىبجامعػة مصطف
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019جواف  26مؤرخ في  963رقػـ  قػػرار - العمـو الدقيقة  لقسػػـ الكيمياء بكم يػة ، يحد 

 693 .................................................................................................................معسكر-اسطمبولي ىبجامعػة مصطف
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكم يػة2019جواف  26مؤرخ في  964رقػـ  قػػرار - العمـو الدقيقة بجامعػة  ، يحد 

 694 ...........................................................................................................................معسكر-اسطمبولي ىمصطف
د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية 2019جواف  26مؤرخ في  965رقـ  قػػرار - ، يحد 

 695 .........................................................................................................................ةسعيد-بجامعة موالي الطاىر
الحقوؽ والعمـو  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية2019جواف  26مؤرخ في  966رقـ  قػػرار -

 696 .............................................................................................................سعيدة-موالي الطاىر السياسية بجامعة
المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمػركز ألعضػاء ، يحدد القائمة االسمية 2019جواف  26مؤرخ في  967رقـ  قػػرار -

 697 ..........................................................................................................................................ػػػػػػوالجػامعي افم
لتجارية المجمس العممي لمعيد العمـو االقتصادية األعضػاء ، يحدد القائمة االسمية 2019جواف  26مؤرخ في  968رقـ  قػػرار -

 698 ..............................................................................................................وعمـو التسيير بالمػركز الجػامعي افمػػػػػػو
ـو اإلنسانية واالجتماعية المجمس العممي لمعيد العمألعضػاء ، يحدد القائمة االسمية 2019جواف  26مؤرخ في  969رقـ  قػػرار -

 700 ................................................................................................................................بالمػركز الجػامعي افمػػػػػػو
جمس العممي لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية المألعضػاء ، يحدد القائمة االسمية 2019جواف  26مؤرخ في  970رقـ  قػػرار -

 701 ................................................................................................................................بالمػركز الجػامعي افمػػػػػػو
 702 ..............أفػػػػػمو يػامعػز الجػلممرك يػس العممػالسمية ألعضػاء المجميحػدد القائمة ا، 2019جواف  26مؤرخ في  971رقػـ  قػػرار -
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػػـ العمـو اإلنسانية بكم يػة2019جواف  26مؤرخ في  972رقػـ  قػػرار - العمـو  ، يحد 

 703 ...................................................................................اقيأـ البو  -االجتماعية واإلنسانية بجامعػة العربي بف مييدي
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د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي2019جواف  26مؤرخ في  973رقػـ  قػػرار - العمـو االجتماعية واإلنسانية  لكم يػة ، يحد 
 704 ...............................................................................................................أـ البواقي -بجامعػة العربي بف مييدي

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػػـ العمـو االجتماعية بكم يػة2019جواف  26مؤرخ في  974رقػـ  قػػرار - العمـو  ، يحد 
 706 ....................................................................................أـ البواقي-جامعػة العربي بف مييدياالجتماعية واإلنسانية ب

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكم يػة2019جواف  26مؤرخ في  975رقػـ  قػػرار - العمـو االقتصادية والعمـو  ، يحد 
 707 .................................................................................أـ البواقي-بجامعػة العربي بف مييدي لتسيير التجارية وعمـو ا

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػػـ العمـو االقتصادية بكم يػة2019جواف  26مؤرخ في  976رقػـ  قػػرار - العمـو  ، يحد 
 708 ............................................................أـ البواقي-قتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعػة العربي بف مييدياال

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػػـ العمـو التجارية بكم يػة2019جواف  26مؤرخ في  977رقػـ  قػػرار - العمـو  ، يحد 
 709 ............................................................أـ البواقي-االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعػة العربي بف مييدي

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػػـ العمـو المالية 2019جواف  26مؤرخ في  978رقػـ  قػػرار -  والمحاسبة بكم يػة، يحد 
 710 ...................................................أـ البواقي-العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعػة العربي بف مييدي

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػػـ عمـو ا2019جواف  26مؤرخ في  979رقػـ  قػػرار - العمـو  لتسيير بكم يػة، يحد 
 712 ............................................................أـ البواقي-لتسيير بجامعػة العربي بف مييدياالقتصادية والعمـو التجارية وعمـو ا

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكم يػة2019جواف  26مؤرخ في  980رقػـ  قػػرار - مـو األرض واليندسة ع ، يحد 
 713 ...................................................................................................أـ البواقي-المعمارية بجامعػة العربي بف مييدي

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقس2019جواف  26مؤرخ في  981رقػـ  قػػرار - ػػـ الجغرافيا والتييئة العمرانية ، يحد 
 714 ...............................................................أـ البواقي-عمـو األرض واليندسة المعمارية بجامعػة العربي بف مييدي بكم يػة

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العممي2019جواف  26مؤرخ في  982رقػـ  قػػرار - عمـو األرض  الجيولوجيا بكم يػة ػة لقسػػـ، يحد 
 715 .......................................................................................أـ البواقي-واليندسة المعمارية بجامعػة العربي بف مييدي

س العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات المجم ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2019جواف  26مؤرخ في  983رقـ  قػػرار -
 716 ..........................................................................................أـ البواقي-العربي بف مييدي البدنية والرياضية بجامعة

د القائمة االسمية ألعضاء المجم2019جواف  26مؤرخ في  984رقػـ  قػػرار - العمـو الدقيقة والعمـو الطبيعة  لكم يػة ػس العممػي، يحد 
 717 ......................................................................................................أـ البواقي-والحياة بجامعػة العربي بف مييدي

د القائمة االس2019جواف  26مؤرخ في  985رقػـ  قػػرار - العمـو  مية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػػـ عمـو المادة بكم يػة، يحد 
 719 ...........................................................................أـ البواقي-الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة بجامعػة العربي بف مييدي

ؿ القرا2019جواف  26مؤرخ في  986رقـ  قػػرار - د لمقائمة االسمية  2017سبتمبر  23المؤرخ في  892ر رقـ ، يعد  المحد 
 720 .......................جيجل-مغات بجامعة دمحم الصديق بف يحياآلداب وال بكميةألعضاء المجنة العممية لقسـ األدب والمغة اإلنجميزية 

ؿ القرار رقـ 2019جواف  26مؤرخ في  987رقـ  قػػرار - د لمقائمة االسمية  2017أكتوبر  17ي المؤرخ ف 964، يعد  المحد 
 721 ...........................جيجل-اآلداب والمغات بجامعة دمحم الصديق بف يحي بكمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي

ؿ القرار رقـ 2019جواف  26مؤرخ في  988رقـ  قػػرار - د لمقائمة االسمية الم 2017مارس  26المؤرخ في  325، يعد  حد 
 722 ............وىراف-لعمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼابجامعة  ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيوتكنولوجيا بكمية عمـو الطبيعة والحياة

ؿ القرار رقـ 2019جواف  26مؤرخ في  989رقـ  قػػرار - د لمقائمة االسمية 2017مارس  26المؤرخ في  326، يعد   المحد 
 723 ......وىراف-العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼعمـو الطبيعة والحياة بجامعة  ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكائف الحي والبيئة بكمية

ؿ القرار رقـ، 2019جواف  26مؤرخ في  990رقـ  قػػرار - المحدد لمقائمة اإلسمية  2017مارس  26المؤرخ في  327 يعد 
 724 ....................................وىراف-لكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼألعضاء المجمس العممي 

 لمعيد التربية البدنية والرياضية المجمس العممي ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2019جواف  26مؤرخ في  991رقـ  قػػرار -
 726 ....................................................................................................وىراف-بوضياؼلعمـو والتكنولوجيا دمحم ا بجامعة
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المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء  2017افريل  17مؤرخ  436رقـ قرار ، يعدؿ ال2019جواف  26مؤرخ في  992 قػػرار رقـ -
 727 .................................................الشمف-ق بكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بف بوعمي المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائ

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكم يػة2019جواف  26مؤرخ في  993رقػـ  قػػرار - اليندسة المدنية والمعمارية  ، يحد 
 728 ....................................................................................................................الشمف-بجامعػة حسيبة بف بوعمي

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019جواف  26مؤرخ في  994رقػـ  قػػرار -  لقسػػـ اليندسة المعمارية بكم يػة ، يحد 
 730 ..................................................................................الشمف-رية بجامعػة حسيبة بف بوعمياليندسة المدنية والمعما

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019جواف  26مؤرخ في  995رقػـ  قػػرار - اليندسة المدنية و  لقسػػـ الري بكم يػة ، يحد 
 731 .......................................................................................................الشمف-معػة حسيبة بف بوعميالمعمارية بجا

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػػـ اليندسة المدنية 2019جواف  26مؤرخ في  996رقػـ  قػػرار -  اليندسة بكم يػة يحد 
 732 .............................................................................................الشمف-المدنية والمعمارية بجامعػة حسيبة بف بوعمي

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػػـ العمـو الطبيعة وا2019جواف  26مؤرخ في  997رقػـ  قػػرار -  لحياة بكم يػة، يحد 
 733 ...................................................................أـ البواقي-العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة بجامعػة العربي بف مييدي

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػػـ الرياض2019جواف  26مؤرخ في  998رقػـ  قػػرار - يات واإلعبلـ اآللي ، يحد 
 734 ...........................................................أـ البواقي-العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة بجامعػة العربي بف مييدي بكم يػة

 736 .......لوجيات المتطورة، يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية التكنو 2019جواف  26مؤرخ في  999رقـ  قػػرار -
المدرسة العميا ألساتذة التعميـ لدى  يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2019جػواف  26مؤرخ في  29رقـ  قػػرار -

 737 ......................................................................................................................................التكنولوجي سكيكدة
رة التدريب في ، 2019جواف  27مػؤر خ في  1001رقـ  قػػرار - رة الماستر ومذك  رات المرافقة إلجراءات مناقشة مذك  د شكل المقر  يحد 

كتوراه والتأىيل الجامعي رة الماجستير وأطروحة الد  ص ومذك   738 .................................................التكويف ما بعد التدر ج المتخص 
 

 

IV-  رراتػػػػػػػػػقػ  مػال 
بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لبللتحاؽ2019أفريل  09مؤرخ في  668مقرر رقـ  -

 756 .........................................................................................................................ممحق اإلدارة لجامعة تيزي وزو
بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لبللتحاؽ2019أفريل  09مؤرخ في  669مقرر رقـ  -

 756 ................................................................................................................................مديرية لجامعة تيزي وزو
بسمؾ األعواف اإلدارييف،  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لبللتحاؽ2019أفريل  09مؤرخ في  670مقرر رقـ  -

 757 .....................................................................................................................رتبة عوف إدارة لجامعة تيزي وزو
بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف،  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لبللتحاؽ2019أفريل  09مؤرخ في  671مقرر رقـ  -

 758 .................................................................................................................رتبة محاسب إداري لجامعة تيزي وزو
بسمؾ المتصرفيف، رتبة  مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ ، يمدد أجل إجراء2019أفريل  18مؤرخ في  702مقرر رقـ  -

 759 ...........................................................................................تيزي وزو-متصرؼ لمديرية الخدمات الجامعية حسناوة 
بسمؾ الميندسيف في اإلعبلـ  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019أفريل  18مؤرخ في  703مقرر رقـ  -

 759 .................................................تيزي وزو-الجامعية حسناوة لمديرية الخدمات  اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعبلـ اآللي
بسمؾ الميندسيف المعمارييف،  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019أفريل  18مؤرخ في  704مقرر رقـ  -

 760 ..........................................................................تيزي وزو -رتبة ميندس معماري لمديرية الخدمات الجامعية حسناوة 
بسمؾ التقنييف في اإلعبلـ  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019أفريل  18مؤرخ في  705مقرر رقـ  -

 761 ....................................................تيزي وزو-اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعبلـ اآللي لمديرية الخدمات الجامعية حسناوة  
بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019أفريل  18مؤرخ في  706مقرر رقـ  -

 761 .....................................................................................................تيزي وزو-لمديرية الخدمات الجامعية حسناوة 
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بسمؾ الكتاب، رتبة عوف  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019أفريل  18مؤرخ في  707مقرر رقـ  -
 762 ....................................................................................تيزي وزو-حفع البيانات لمديرية الخدمات الجامعية حسناوة  

بسمؾ ممحقى اإلدارة، رتبة  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019أفريل  18مؤرخ في  708مقرر رقـ  -
 763 ....................................................................................تيزي وزو-ممحق اإلدارة لمديرية الخدمات الجامعية حسناوة  

بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019أفريل  18مؤرخ في  709مقرر رقـ  -
 763 ..............................................................................تيزي وزو-عوف إدارة رئيسي لمديرية الخدمات الجامعية حسناوة  

بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019أفريل  18مؤرخ في  710مقرر رقـ  -
 764 .......................................................................................تيزي وزو-عوف إدارة لمديرية الخدمات الجامعية حسناوة  

مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ بسمؾ المنشطيف الجامعييف،  ، يمدد أجل إجراء2019أفريل  18مؤرخ في  712مقرر رقـ  -
 765 ......................................................تيزي وزو-رتبة منشط جامعي مف المستوى األوؿ لمديرية الخدمات الجامعية حسناوة 

بسمؾ التقنييف في  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019ماي  06مؤرخ في  745مقرر مقرر رقـ  -
 765 ......................................................اإلعبلـ اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعبلـ اآللي لمديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط

بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019ماي  06مؤرخ في  746مقرر رقـ  -
 766 ......................................................................................ممحق رئيسي لئلدارة لمديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط

بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019ماي  06مؤرخ في  747مقرر رقـ  -
 767 ..............................................................................................مديرية رئيسي لمديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط

بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف،  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة  لبللتحاؽ2019ماي  06مؤرخ في  748مقرر رقـ  -
 767 ........................................................................................رتبة محاسب إداري لمديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط

بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019ماي  06مؤرخ في  749مقرر رقـ  -
 768 ...............................................................................................ممحق اإلدارة لمديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط

بسمؾ الكتاب، رتبة عوف حفع  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019ماي  06مؤرخ في  750مقرر رقـ  -
 769 .....................................................................................................البيانات لمديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط

بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019ماي  06مؤرخ في  751مقرر رقـ  -
 769 .................................................................................................عوف مكتب لمديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط

بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019ماي  06مؤرخ في  752مقرر رقـ  -
 770 ..................................................................................................عوف إدارة لمديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط

بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019ماي  06مؤرخ في  753مقرر رقـ  -
 771 .........................................................................................عوف إدارة رئيسي لمديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط

الموظفيف طالبي السكف عمى  ، يتضمف إنشاء المجنة المكمفة بدراسة وترتيب ممفات2019ماي  07مؤرخ في  150 مقرر رقـ -
 771 .......................................................................................مستوى اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

(، تحت USTOيتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا )، 2019ماي  12مؤر خ في  164رقـ  مقػػرر -
األرضية التكنولوجية في الميكانيؾ، «تصرؼ مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة 

 772 .......................................................................................................................» بوتية والخدماتوالتدخبلت الرو 
يتضمف وضع جزء مف ىياكل كمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير ، 2019ماي  12مؤر خ في  165رقـ  مقػػرر -

 774 ............................................، تحت تصرؼ معيد التعميـ المتخصص لمينة المحاسب، التابع لوزارة المالية2جامعة البميدة ب
بسمؾ الميندسيف في اإلعبلـ  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019ماي  13مؤرخ في  782مقرر رقـ  -

 775 ......................................................................................1دس دولة في اإلعبلـ اآللي لجامعة الجزائراآللي، رتبة مين
بسمؾ ممحقي المخابر  مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ ، يمدد أجل إجراء2019ماي  13مؤرخ في  783مقرر رقـ  -

 776 ..........................................................................................1خابر الجامعية لجامعة الجزائرالجامعية، رتبة ممحق لمم
بسمؾ التقنييف في اإلعبلـ  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019ماي  13مؤرخ في  784مقرر رقـ  -

 776 ..........................................................................................1اإلعبلـ اآللي لجامعة الجزائراآللي، رتبة تقني ساـ في 
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بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف،  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019ماي  13مؤرخ في  785مقرر رقـ  -
 777 .........................................................................................................1لجامعة الجزائررتبة محاسب إداري رئيسي 

بسمؾ مساعدي المكتبات  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019ماي  13مؤرخ في  786مقرر رقـ  -
 778 ......................................................................................1بات الجامعية لجامعة الجزائرالجامعية، رتبة مساعد بالمكت

بسمؾ المتصرفيف، رتبة  مسابقة عمى أساس االختبارات لبللتحاؽ ، يمدد أجل إجراء2019ماي  13مؤرخ في  787مقرر رقـ  -
 778 ...............................................................................................................................1متصرؼ لجامعة الجزائر

بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لبللتحاؽ2019ماي  13مؤرخ  في  788مقرر رقـ  -
 779 .................................................................................................................................1مديرية لجامعة الجزائر

بسمؾ األعواف اإلدارييف،  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لبللتحاؽ2019ماي  13مؤرخ في  789مقرر رقـ  -
 780 .......................................................................................................................1ة لجامعة الجزائررتبة عوف إدار 

بسمؾ األعواف اإلدارييف،  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لبللتحاؽ2019ماي  13مؤرخ في  790مقرر رقـ  -
 780 .....................................................................................................................1عوف مكتب لجامعة الجزائررتبة 

مركز البحث في اإلعبلـ  ، يتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة الشمف، تحت تصرؼ2019ماي  21مؤر خ في  171م قرر رقـ  -
 781 .................................................................................»الحاضنة«والتقني لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة  العممي

، يتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة ورقمة، تحت تصرؼ مركز البحث العممي 2019ماي  21مؤر خ في  172م ػػقػرر رقـ  -
 783 .............................................................»وحدة البحث المساني وقضايا المغة العربية«مغة العربية لتوطيفوالتقني لتطوير ال

، تحت تصرؼ الوكالة الوطنية لتثميف 1، يتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة البميدة 2019ماي  27مؤر خ في  181م ػقػرر رقـ  -
 784 ..........................................................»الحاضنة«التكنولوجية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة  نتائج البحث والتنمية

، يتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة المسيمة، تحت تصرؼ الوكالة الوطنية لتثميف 2019ماي  27مؤر خ في  182م ػقػرر رقـ  -
 785 ...........................................................»الحاضنة«ية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة نتائج البحث والتنمية التكنولوج

الوكالة الوطنية لتثميف  ، يتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة الوادي، تحت تصرؼ2019ماي  27مؤر خ في  183م ػقػرر رقـ  -
 786 ...........................................................»الحاضنة«المصمحة المشتركة المسماة نتائج البحث والتنمية التكنولوجية لتوطيف 

، يتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة عنابة، تحت تصرؼ الوكالة الوطنية 2019ماي  27مؤر خ في  184م ػقػرر رقـ  قػػرار -
 788 ..................................................»الحاضنة«محة المشتركة المسماة لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية لتوطيف المص

الوكالة الوطنية لتثميف  ، يتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة قالمة، تحت تصرؼ2019ماي  27مؤر خ في  185م ػقػرر رقـ  -
 789 ...........................................................»الحاضنة« نتائج البحث والتنمية التكنولوجية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة

الوكالة الوطنية لتثميف  ، يتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة ورقمة، تحت تصرؼ2019ماي  21مؤر خ في  186م ػقػرر رقـ  -
 790 ...........................................................»الحاضنة«نتائج البحث والتنمية التكنولوجية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة 

، يتضمف وضع جزء مف ىياكل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة، تحت 2019ماي  21مؤر خ في  187م قرر رقـ  -
 792 .....................»الحاضنة«المسماة لتوطيف المصمحة المشتركة  تصرؼ الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية

بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة لبللتحاؽ يمدد أجل إجراء اإلمتحاف الميني ، 2019جواف  16 مؤرخ في 869مقرر رقـ  -
 793 ..................................................................................وىراف-بئر الجير-لمديرية الخدمات الجامعية رئيسي

 بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارةلبللتحاؽ يمدد أجل إجراء اإلمتحاف الميني ، 2019جواف  16 مؤرخ في 870مقرر رقـ  -
 794 .......................................................................................................وىراف-بئر الجير-لمديرية الخدمات الجامعية

بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لبللتحاؽ يمدد أجل إجراء اإلمتحاف الميني ، 2019جواف  16 مؤرخ  في 871مقرر رقـ  -
 795 ...............................................................................................وىراف-بئر الجير -لمديرية الخدمات الجامعية لئلدارة

لمديرية  بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼلبللتحاؽ يمدد أجل إجراء اإلمتحاف الميني ، 2019جواف  16 مؤرخ  في 872مقرر رقـ  -
 795 .................................................................................................................وىراف-بئر الجير -الخدمات الجامعية

بسمؾ المقتصديف الجامعييف، رتبة لبللتحاؽ يمدد أجل إجراء اإلمتحاف الميني ، 2019جواف  16 مؤرخ  في 873رقـ  مقرر -
 796 ...........................................................................وىراف-بئر الجير -لمديرية الخدمات الجامعية مقتصد جامعي رئيسي
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 بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ رئيسي لبللتحاؽيمدد أجل إجراء اإلمتحاف الميني ، 2019جواف  16 مؤرخ  في 874رقـ  مقػػرر -
 797 ......................................................................................................وىراف -بئر الجير -لمديرية الخدمات الجامعية

بسمؾ المتصرفيف، رتبة  لبللتحاؽيمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبارات ، 2019جواف  16 مؤرخ  في 875 مقرر رقـ -
 798 .............................................................................................وىراف-بئر الجير-لمديرية الخدمات الجامعية متصرؼ

لمتابعة  المختمطةتشكيمة المجنة الوطنية  ، الذي يحدد2017أوت  7، يعدؿ المقرر المؤرخ في 2019جواف  23مقرر مؤرخ في  -
 798 ........................حث العمميوزارة العمل والتشغيل والضماف االجتماعي ووزارة التعميـ العالي والب تفاقية اإلطار المبرمة بيفإتنفيذ 

 
 

 

V-  المناشير 
لي وتوجيو  2019سنة جواف  18 الموافق، ىػ 1440 عاـ شواؿ 15ؤر خ في ػػػػػػػم 01 ـػػػػػػور رقػػشػػنػػم - المتعم ق بالتسجيل األو 

 801 ..........................................................................2020-2019حاممي شيادة البكالوريا بعنواف السنة الجامعية 
 بعض مبلحق م ـ، يعدؿ ويت2019سنة جويمية  22 الموافق، ىػ 1440 عاـ ذو القعدة 19ؤر خ في ػػػػػػػم 04 ـػػػػػػور رقػػشػػنػػم -

 حاممي وتوجيو األولي جيلبالتس ، والمتعم ق2019 سنة جواف 18 الموافق ىػ1440 عاـ شواؿ 15 في المؤرخ 01 رقـ المنشور
 813 ..........................................................................................2020–2019 الجامعية السنة البكالوريا بعنواف شيادة

 
 
 

VI- ةػػػػػػػرديػػػفػػػال رراتػػػػقػمػػوال راراتػػػػػػػقػػػال  

 816 .............................................................................................................................ةػػػػػػرديػػػػفػال راراتػػػػػػػقػػال 

 830 ............................................................................................................................ةػػػػػػرديػػػػفػال رراتػػػقػػمػال 
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  يتضمف إنشاء ، 2019بريل سنة أ 29الموافق  1440شعباف عاـ  23مؤرخ في  143-19تنفيذي رقـ مرسوـ
 .مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية

  يتضمف إنشاء ، 2019بريل سنة أ 29الموافق  1440شعباف عاـ  23مؤرخ في  144-19مرسوـ تنفيذي رقـ
 .الفالحة الرعويةمركز البحث في 

  (2019 مايو 8 الصادرة بتاريخ 30)الجريدة الرسمية العدد 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 يحدد كيفيات تنظيـ ، 2018ديسمبر سنة  12 الموافق 1440ربيع الثاني عاـ  4 مؤرخ في قػػػػرار وزاري مشتػػرؾ
 .التكويف التكميمي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية ألسالؾ مستخدمي دعـ البحث، ومدتو ومحتوى برامجو

 

 

    (2019 أفريل 14 الصادرة بتاريخ 24)الجريدة الرسمية العدد 
 

 

  يعدؿ ويتمـ القرار ، 2018سبتمبر سنة  2 الموافق 1439ذي الحجة عاـ  22 وزاري مشترؾ مؤرخ فيقػػػػرار
يفيا ومدة العقد الخاص الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصن 2011يونيو سنة  2الوزاري المشترؾ المؤرخ في 

باألعواف العامميف في نشاطات الحفع أو الصيانة أو الخدمات بعنواف المصالح المركزية وغير الممركزة لمديواف 
 .الوطني لمخدمات الجامعية

  (2019أفريل  24 درة بتاريخالصا 27)الجريدة الرسمية العدد 
 

 يحدد كيفيات تنظيـ التكويف التحضيري ، 2018سبتمبر سنة  27 الموافق 1440محـر عاـ  17 مؤرخ في ػرارق
 .لشغل بعض الرتب المنتمية ألسالؾ مستخدمي دعـ البحث ومدتو ومحتوى برنامجو

 

  (2019 أفريل 10 الصادرة بتاريخ 23)الجريدة الرسمية العدد 
 

 

  صفر عاـ  25يعدؿ القرار المؤرخ في  ، 2019مارس سنة  27 الموافق 1440رجب عاـ  20 مؤرخ فيقػرار
عالي والبحث ، الذي يحدد تشكيمة المجنة القطاعية لمصفقات لوزارة التعميـ ال2015ديسمبر سنة  7الموافق  1437
 .العممي

 

  (2019يونيو  30 الصادرة بتاريخ 42)الجريدة الرسمية العدد 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 
 
 
 

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2019/A2019030.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2019/A2019030.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2019/A2019024.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2019/A2019024.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2019/A2019027.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2019/A2019027.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2019/A2019023.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2019/A2019023.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2019/A2019042.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2019/A2019042.pdf
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  يتضمف التنظيـ الداخمي، 2019جواف  12 وزاري مشترؾ مؤرخ  في قػػرار 
 البحث في المغة والثقافة األمازيغيةلمركز 

 

 إف الوزير األوؿ،
 ووزير المالية،

 ووزير  التعميـ  العالي  والبحث  العممي،
 

، 2019مارس سنة  11الموافق  1440رجب عاـ  4المؤرخ في  97-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .الوزير األوؿ المتضمف تعييف

، 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .لمتضمف تعييف أعضاء الحكومةا
 ،1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير المالية
نوفمبر  24الموافق   1432الحجة عاـ ذي  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ة ذات الطابع العممي والتكنولوجي، الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومي2011سنة
 ،2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لي والبحث العممي،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العا
 فبراير سنة 26الموافق  1438جمادى األولى عاـ  29المؤرخ في  95-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .حث في المغة والثقافة األمازيغية، المتضمف إنشاء مركز الب2017
 

 يقػػػػرروف 
 

ذي الحجة عاـ  28مؤرخ في ال 396-11مف المرسـو التنفيذي رقـ  10تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد التنظيـ الداخمي 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432

 لمركز البحث في المغة والثقافة األمازيغية، ويدعى في صمب النص "المركز".
في أقساـ تقنية، مصالح إدارية  تحت سمطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأميف عاـ، ينظـ المركز :2المادة 

 وأقساـ لمبحث. 
  (، مف:03تتكوف األقساـ التقنية، والتي عددىا ثالثة ) :3المادة 

 قات الخارجية وتثميف نتائج البحثقسـ العال. 
 حث في المغة والثقافة األمازيغيةقسـ متابعة البحث والتكويف بواسطة الب. 
 .قسـ اإلعالـ اآللي والسمعي البصري 

 يكمف قسـ العالقات الخارجية وتثميف نتائج البحث، بما يأتي: :4دة الما
 .ني والدولي في ميداف تخصص المركزالمبادرة بنشاطات قصد تعزيز التعاوف العممي الوط -
الجتيا والمحافظة ضماف جمع المعمومات العممية والتقنية في ميداف المغة والثقافة األمازيغية ومع -

 .عمييا وتوزيعيا
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 .اىرات العممية وتقييميا وتغطيتيافيذ ومتابعة برامج التظضماف تن -
 .ضماف ترقية نتائج البحث وتثمينيا -
 .بحث في ميداف األمازيغية وتحيينوإعداد دليل الباحثيف ومؤسسات ال -
 ضماف تسيير الرصيد الوثائقي واألرشيف العممي والتقني وتطويره والمحافظة عميو. -
  ( مصالح:03نظـ في ثالث )ويُ 

 يةمحة العالقات الخارجمص. 
 مصمحة تثميف نتائج البحث. 
 .مصمحة التوثيق 

  يكمف قسـ متابعة البحث والتكويف بواسطة البحث في المغة والثقافة األمازيغية، بما يأتي: :5المادة 
 .لمسجمة في مخطط الخدمات وتقييمياضماف متابعة مشاريع البحث والدراسات ا -
 .سطة البحث وتطويرىات التكويف بواضماف تسيير عمميا -
 .يف بالمشاريع والسير عمى تسويتياالتكفل بانشغاالت الباحثيف المكمف -
 .غة والثقافة األمازيغية وتحويمياضماف شروط اإلنتاج وتجميع المعارؼ العممية لم -
 تنفيذ برامج المركز، وضماف عممية تحريرىا. -
 (:02نظـ في مصمحتيف )ويُ 

 اسطة البحثبعة البحث والتكويف بو مصمحة متا. 
 .مصمحة المنشورات العممية 

  يكمف قسـ اإلعالـ اآللي والسمعي البصري، بما يأتي: :6المادة 
 .اعدة بيانات في مجاؿ تخصص المركزوضع ق -
 .مركز وتسييرىا وتطويرىا وصيانتياضماف استغالؿ البنى التحتية لمشبكات والموقع اإللكتروني لم -
نتاج  -  .البحوث عبر االنترنتضماف الدعـ التقني لتصميـ وا 
 .لإلنتاج العممي والوثائق األخرى التقني لمتسجيل عمى جميع الوسائل السمعية البصرية  الدعـ ضماف -
 .ات الميدانية والتظاىرات العمميةضماف تغطية التحري -
 .عمقة بالمغة والثقافة األمازيغيةإنشاء بنوؾ المعطيات السمعية والسمعية البصرية والمكتوبة والمت -
 قتناء اإلنتاج السمعي البصري في/وحوؿ الّمغة والثقافة األمازيغية.ا -
 (:02نظـ في مصمحتيف )ويُ 

 حة األنظمة والشبكات المعموماتيةمصم. 
 .مصمحة السمعي البصري 

 يمحق باألميف العاـ مكتب األمف الداخمي. :7المادة 
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 تكمف المصالح اإلدارية بما يمي:  :8المادة 
 .تسيير الموارد البشريةفيذ المخطط السنوي لإعداد ووضع حيز التن -
 .ة المسار الميني لمستخدمي المركزضماف متابع -
تجديد إعداد ووضع حيز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات لمتكويف وتحسيف المستوى و  -

 .المعمومات لمستخدمي المركز
 .المصادقة عميو ا ضماف تنفيذه بعدإعداد مشروع ميزانية التسيير وتجييز المركز وكذ -
 .المحاسبة العامة لممركز مسؾ -
 .صيص الوسائل لتسيير ىياكل المركزضماف تخ -
 .ايا المنازعات والقانونية لممركزضماف تسيير قض -
 .لممركز والمحافظة عمييا وصيانتياضماف تسيير األمالؾ المنقولة والعقارية  -
 .مسؾ دفاتر الجرد لممركز -
 .ضماف حفع وصيانة أرشيف المركز -
 (، في:03نظـ المصالح اإلدارية، والتي عددىا ثالثة )تُ 

 مصمحة المستخدميف والتكويف. 
 مصمحة الميزانية والمحاسبة. 
 .مصمحة الوسائل العامة 

 (، مف:04تتكوف أقساـ البحث، والتي عددىا أربعة )  :9المادة 
  ّغة والميتالغة وتعميـ األمازيغيةقسـ الم. 
 قسـ الحضارة األمازيغية. 
 ألمازيغيدب والفف والتراث اقسـ األ. 
 .قسـ عمـ المصطمحات والترجمة والمعالجة اآللية لمغات 

 ويكمف بالقياـ بدراسات وأعماؿ بحث حوؿ: قسـ الم غة والميتالغة وتعميـ األمازيغية،  -1
 .مازيغي بمختمف تنوعاتو المسانيةالقواعد النحوية المتعمقة بالمجاؿ األ -
 .صميـ قاموس إمالئي(ناء مختمف األعماؿ وتالكتابة المعتادة )إحصاء واقت -
 .ماؿ المختمفة لأللفاظ المستحدثةاألع -
 .وا عداد أطاليس لغوية لكل مجموعة الدراسات الوصفية و/أو المقارناتية لمختمف المسانيات األمازيغية -
حو يجات وتصميـ قواعد الناألدوات التعميمية ومنيجيات تدريس األمازيغية ذات عالقة بتغيرات الم -

 .المدرسي
 .ت بيف المغة والمجتمعالعالقا -
 عمـ المفردات والمعجميات لّمغة األمازيغية بمختمف تنوعاتيا. -
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 :، ويكمف بالقياـ بدراسات وأعماؿ بحث حوؿقسـ الحضارة األمازيغية  -2
 .ة المنتجة حوؿ المجتمع األمازيغيالمعا رؼ األنثروبولوجية واألثرية والتاريخي -
 .ولوجية واألثرية والتاريخيةوالعقائدية والتراثية لمجوانب األنثروبالممارسات الثقافية  -
 .لثقافية في المجتمعات األمازيغيةالممارسات والحركات االجتماعية وا -
 .ور ما قبل التاريخ إلى يومنا ىذاالفف في المجتمعات األمازيغية مف عص -
 .أنثروبولوجيا لمعالـ األمازيغي-وعمـ السيمي -
 .وف()الذاكرة والتاريخ واألساطير ونشأة الكالثقافة الشفيية  -
 ونقل المعارؼ المكتوبة والشفوية. أنثروبولوجيا القراءة والشفاىة، أساليب إنتاج -

 ويكمف بالقياـ بدراسات وأعماؿ بحث حوؿ:قسـ األدب والفف والتراث األمازيغي،  -3
 .خطابي لمنصوص األدبية األمازيغيةالتحميل النصي وال -
 .حديث )الشفوي والمنسوخ والكتابي(والاألدب التقميدي  -
 .والموسيقى والغناء والشعر، إلخ.(مختمف الحقوؿ الفنية التي تشمميا األمازيغية )المسرح والسينما  -
 .ميدي والحديث، المقدس والدنيوي(التراث األمازيغي )المادي وغير المادي، التق -
 األخرى. األدب األمازيغي بمختمف المغات -
 شباب.أدب الطفولة وال -

 ويكمف بالقياـ بدراسات وأعماؿ بحث حوؿ:قسـ عمـ المصطمحات والترجمة والمعالجة اآللية لمغات،  -4
 .عمـ المصطمحات األمازيغي -
لى األمازيغيةالتر  -  .جمات المنجزة مف/وا 
 .بية والعممية واإلدارية وغيرىا(مناىج الترجمة المتبعة لترجمة مختمف أنواع النصوص )األد -
 .لمدونات األمازيغية اعد البياناتقو  -
 .غة األمازيغيةالمصحح اإللكتروني لمّ  -
 .برامج التعرؼ عمى الحرؼ األمازيغي لتطبيقات التعرؼ البصري لمحروؼ -

  : ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.10المادة 
 

 2019 جواف 12 فيحرر بالجزائر                                                          
 الماليةوزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                    وزير           

 دمحم لوكاؿ                                                                              الدكتور: بوزيد الطيب                
 

 عف الوزير األوؿ وبتفويض منو
 المدير العاـ لموظيفة العمومية

 واإلصبلح اإلداري 
 ب.بوشماؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لمعيد الترجمة المكونة األقساـ إنشاء يتضمف، 2019 أفريل 03 مؤرخ في 310رقـ  قػػرار
 2الجزائر جامعة لدى 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 58 المادة ماالسي والمتمـ، المعدؿ وسيرىا، بتنظيميا الخاصة والقواعػد الجامعػة ميػاـ يحدد الذي 2003
 2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة عاـ  3المؤرخ في  340-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 
 .، المعدؿ والمتمـ2والمتضمف إنشاء جامعة الجزائر

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

 

 ػػػررػػػقػػػي

 

 عاـ الثانية جمادى 24 في المؤرخ 279-03 رقـ التنفيذي المرسوـ مف 58 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشػاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، والمذكور المتمـ،المعدؿ و  ،2003 سنة غشت 23 الموافق 1424
 .2الجزائر جامعة –لمعيد الترجمة  المكونػة األقسػاـ

 :التالية األقساـ -2الجزائر جامعة–لمعيد الترجمة  لدى نشأي :2 المادة
 ات الجرمانية والشرقية.قسـ المغ 
  المغات البلتينية.قسـ 

 يخصو، فيما كل ،2الجزائر جامعة ومديرالعالييف  التكويفالعاـ لمتعميـ و  مديرال ةداالس مف كل كمفي :3المادة 
 .والبحث العممي العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ

 2019 أفريل 03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف إنشاء القسـ المكوف لمعيد، 2019أفريل  03 رخ فيمؤ  311رقـ  قػػرار

 العمـو والتقنيات التطبيقية لدى جامعة تممساف
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعيف أعضاء الحكومة.
 سنة غشت الموافق أوؿ 1409 عاـ الحجة ذي 29 في المؤرخ 138-89 رقـ التنفيذي المرسوـ ىبمقتضو  -

 .والمتمـ المعدؿ ،تممساف جامعة إنشاء والمتضمف 1989
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غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 منو. 58و المتمـ، السيما المادة  قواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿالذي يحدد ميػاـ الجامعػة و ال 2003

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 

 ػػػررػػػقػػػي

 

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

 القسـ المكوف لمعيد العموـ والتقنيات التطبيقية لدى جامعة تممساف.
 لعموـ والتقنيات التطبيقية لدى جامعة تممساف القسـ التالي:تنشأ لدى معيد ا :2المادة 

 قسـ العمـو. 
يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تممساف، كل فيما يخصو، بتنفيذ  :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  
 2019 أفريل 03 فيجزائر حرر بال

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2012ماي  16مؤرخ في  159يتمـ القرار رقـ ، 2019 أفريل 03 مؤرخ في 312رقـ  قػػرار

 مستغانـ جامعة لدىـو الطبيعة والحياة عم لكمية المكونة األقساـ إنشاء والمتضمف
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعيف أعضاء الحكومة.
 ،1998 سنة ديسمبر 2 الموافق 1419 عاـ شعباف 13 في المؤرخ 220 -98 رقـ التنفيذي المرسوـ وبمقتضى -

 مستغانـ ، المعدؿ و المتمـ. جامعة إنشاء والمتضمف
 سنة غشت 23 الموافق1424 عاـ الثانية جمادى 24 في المؤرخ 279-03 رقـ التنفيذي المرسوـ وبمقتضى -

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

 البحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 
 عموـ الطبيعة لكمية المكونة األقساـ إنشاء تضمف، والم2012ماي  16المؤرخ في  159وبمقتضى القرار رقـ  -

 مستغانـ. جامعة لدىلحياة وا
 ػػػررػػػقػػػي

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2012ماي  16المؤرخ في  159مف القرار رقـ  2تتمـ المادة  :األولى المادة
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 :التالية األقساـ -مستغانـ جامعة–عمـو الطبيعة والحياة  كمية لدى تنشأ :2المادة "  
 ،قسـ البيوتكنولوجيا 
 األسماؾ عمـو البحر وتربية قسـ، 
 ."قسـ عمـو التغذية 

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

 2019 أفريل 03 فيحرر بالجزائر 
 الي والبحث العمميوزير التعميـ الع

 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

  2019جانفي  10في مؤرخ ال 34رقـ  يعدؿ القرار، 2019 أفريل 08 مؤرخ في 313رقـ  قػػرار
 2019سنة يحدد معايير االنتقاء لمقبوؿ في برنامج التكويف اإلقامي بالخارج بعنواف الذي 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2014يوليػو سػػنة  06الموافػق  1435رمضػاف عػاـ  08المػؤرخ فػػي  196-14وبمقتضػى المرسػـو الرئاسػي رقػـ  -

 والمتضمف تنظيـ التكويف وتحسيف المستوى بالخارج وتسييرىما.
 2019سػػنة  مػػارس 31لموافػػق ا 1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19وبمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 والمتضمف تعيف أعضاء الحكومة.
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
معػػايير االنتقػػاء لمقبػػوؿ فػػي برنػػامج التكػػويف الػػذي يحػػدد  2019جػػانفي  10 فػػي المػػؤرخ 34وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -

 .2019اإلقامي بالخارج بعنواف سنة 
 

 ػػػررػػػقػػػي

 

 

وتحرراف  ،، والمطذكور أعاله2019جانفي  10في  المؤرخ 34مف القرار رقـ  7و 6تعدؿ المادتاف  المادة األوؿ:
 ي: تكما يأ

 196-14مف المرسوـ الرئاسي رقـ  7عالوة عمى الشروط المنصوص عمييا في المادة  :6المادة "
والمذكور أعاله، يتـ انتقاء  2014يوليو سنة  06الموافق  1435رمضاف عاـ  08في المؤرخ 

ف، والذيف يحضروف أطروحة الدكتوراه، بعد دراسة ممفاتيـ مف قبل يالطمبة غير األجراء المسجم
الخاصة التي تنظميا  المجالس العممية لمؤسسات تسجيميـ في األطروحة، ومف قبل المجاف

الندوات الجيوية لمجامعات، مف بيف المترشحيف ذوي الجنسية الجزائرية الذيف تتوفر فييـ 
 الشروط التالية:
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 ( عمى األقل 1إثبات تسجيل منتظـ في الدكتوراه ابتداء مف التسجيل الثاني أو تسجيل واحد )
 .األطروحة بالنسبة لممترشحيف المسجميف في إطار اإلشراؼ المشترؾ عمى

 ......................................".والباقي بدوف تغيير.............................
 1435رمضاف عاـ  08المؤرخ في  196-14مف المرسوـ الرئاسي رقـ  28طبقا لممادة  :7المادة "

يف، واألساتذة والمذكور أعاله، يتـ انتقاء أولي لألساتذة الباحث 2014يوليو سنة  06الموافق 
الباحثيف االستشفائييف الجامعييف، والباحثيف الدائميف، المترشحيف لمتكويف االقامي في الخارج، 
والذيف يحّضروف أطروحة الدكتوراه، بعد دراسة ممفاتيـ مف طرؼ المجالس العممية لممؤسسة 

مف بيف المستخدمة ومف طرؼ المجاف الخاصة التي تنظميا الندوات الجيوية لمجامعات، 
 المترشحيف ذوي الجنسية الجزائرية الذيف تتوفر فييـ الشروط التالية:

 ( عمى األقل 1إثبات تسجيل منتظـ في الدكتوراه ابتداء مف التسجيل الثاني أو تسجيل واحد )
 .بالنسبة لممترشحيف المسجميف في إطار اإلشراؼ المشترؾ عمى األطروحة

 .......................................".بدوف تغيير والباقي............................
، التعاوف والتبادؿ ما بيف الجامعات ومديرو مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي يكمف كل مف مدير :2المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. الذي ىذا القراربتنفيذ فيما يخصو،  كل
 2019 أفريل 08 فيئر حرر بالجزا

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2017جويمية  16المؤرخ في  802رقـ قػرار يعدؿ ال، 2019 أفريل 10 مؤرخ في 314رقـ  قػػرار

 جمس العممي لمركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربيةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء الم
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػارس سػػنة  31الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19وبمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 والمتضمف تعيف أعضاء الحكومة.
ديسػػمبر سػػنة  14الموافػػق  1412جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  7فػػي المػػؤرخ  477-91وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ر المغة العربية، المعدؿ والمتمـ.، المتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني لتطوي1991
نػػػوفمبر سػػػنة  24الموافػػػق  1432ذي الحجػػػة عػػػاـ  28المػػػؤرخ فػػػي  396-11وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

تكنولػػوجي، ال سػػيما النمػػوذجي لممؤسسػػة العموميػػة ذات الطػػابع العممػػي وال، والػػذي يحػػدد القػػانوف األساسػػي 2011
 منو. 21المادة 

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

الػذي يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجمػس العممػي  2017جويميػة  16رخ فػي المػؤ  802رقػـ قػػرار وبمقتضى ال -
 لمركز البحث  العممي والتقني لتطوير المغة العربية.
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 ػػػررػػػقػػػي

وتحرر كما  والمذكور أعاله، 2017مية جوي 16المؤرخ في  802رقـ قػرار تعدؿ المادة األولى مف ال المادة األولى:
 يأتي:

 .....................................".(بدوف تغيير).................................. :1"المادة 
 كما يأتي: ،تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية

 األعضاء بحكـ القانوف:
 .مدير المركز الشريف مريبعي      السيد   -
 .مدير وحدة بحث عثماف ريحةالسيد  ب -
 .مدير وحدة بحث عبد الرحماف السيد  خربوش -

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019 أفريل 10 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019 أفريل 11 مؤرخ في 315رقـ  قػػرار

 تممساف لدى جامعةعمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف كمية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440ـ عػػا رجػػب 24المػػؤرخ فػػي  111-19المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  ىبمقتضػػ -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
الموافػػػػق أوؿ غشػػػػت سػػػػنة  1409ذي الحجػػػػة عػػػػاـ  29المػػػػؤرخ فػػػػي  138-89رقػػػػـ  التنفيػػػػذيبمقتضػػػػى المرسػػػػـو  -

 .المعدؿ والمتمـ ، والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،1989
غشت سنة  23الموافق  1424لثانية عاـ جمادى ا 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت2003
 .منو

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .زير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات و 

، والمتضػػمف إنشػػاء األقسػػاـ المكونػػة لكميػػة عمػػـو الطبيعػػة 2010مػػاي  4المػػؤرخ فػػي  130وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 والحياة وعموـ األرض والكوف لدى جامعة تممساف، المعدؿ والمتمـ.

 
-  

 ػػػررػػػقػػػي -

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

 .عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف لدى جامعة تممساف كمية القائمة االسمية ألعضاء مجمس
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عموـ الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف لدى جامعة االسمية ألعضاء مجمس كمية  تحدد القائمة :2الػػمػػادة 
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. تممساف

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الػػمػػادة 
 2019 أفريل 11 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 لدكتور: بوزيد الطيبا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف لدى جامعة تممساف

 الصفة واإلسـ المقب   
 عميد الكمية، رئيسا فريد لحفة بوسيف -
 رئيسة المجمس العممي  طالب أمينة -
 رئيس قسـ البيولوجيا بف عمار شييد حسيف -
 رئيس قسـ االيكولوجيا والبيئة خميل دمحم أنور -
 رئيس قسـ عمـو األرض والكوف  حبيب حكيـ -
 رئيس قسـ الفالحة  بف يوب نورالديف -
 رئيس قسـ الثروة الغابية حدوش ادريس -
 مدير مخبر بحث ف دمحم مجيبرحمو  -
 مديرة مخبر بحث حسايف حفيظة -
 مدير مخبر بحث عريبي مراد -
 مديرة مخبر بحث مرزوؽ)ـ( بابا حامد حفيظة -
 مدير مخبر بحث مرزوؽ عبد الصمد -
 مدير مخبر بحث بريشي دمحم -
 مدير مخبر بحث بف صالح مصطفى -
 مديرة مخبر بحث عبد الالوي)ـ( حسايف كريمة -
 مديرة مخبر بحث ـ( بكارة فوزيةعتيق ) -
 منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ البيولوجيا ةممثم لوكيدي)ـ( بوشناؽ خالدي بشرى  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الثروة الغابية بف محيوؿ بف عمر -
 ألستاذية عف قسـ الثروة الغابيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف ا بف سناف سيدي دمحم بشير -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ االيكولوجيا والبيئة بوكمي حسف)ـ( ايناؿ لطيفة  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف شيخ دمحم -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف خالدي )ـ( سرحاف داريف -
 ة منتخبة عف الطمبة عف قسـ البيولوجياممثم بف داود فايزة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ الثروة الغابية بوىني عبد الرحماف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ االيكولوجيا والبيئة عاشور دمحم إلياس -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات العربي عبد الرحيـ -
 مثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتم سبع بومديف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019أفريل  11 مؤرخ في 316رقـ  قػػرار
 تممساف لدى جامعةاآلداب والمغات كمية 

 

 ث العممي،إف وزير التعميـ العالي والبح
، 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440عػػاـ  رجػػب 24المػػؤرخ فػػي  111-19المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  ىبمقتضػػ -

 .ةوالمتضمف تعييف أعضاء الحكوم
الموافػػػق أوؿ غشػػػت سػػػنة  1409ذي الحجػػػة عػػػاـ  29المػػػؤرخ فػػػي  138-89رقػػػـ  التنفيػػػذيوبمقتضػػػى المرسػػػـو  -

 .المتمـالمعدؿ و  ، والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،1989
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت2003
 .منو

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434يع األوؿ عاـ رب 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

، والمتضػػمف إنشػػاء األقسػػاـ المكونػػة لكميػػة اآلداب والمغػػات 2010مػػاي  4المػػؤرخ فػػي  127وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 .المعدؿ والمتمـ لدى جامعة تممساف،

 ػػػررػػػقػػػي -

 

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

 .اآلداب والمغات لدى جامعة تممساف كمية القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ الممحق  اآلداب والمغات لدى جامعة تممسافتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  :2الػػمػػػادة 

 ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الػػػمػػادة 

 2019 أفريل 11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 زيد الطيبالدكتور: بو 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لدى جامعة تممساف
 الصفة المقب واإلسـ

 عميد الكمية، رئيسا كرـو بومديف -
 المجمس العممي رئيس  زموري دمحم -
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي ممياني دمحم -
 رئيس قسـ الفنوف  سوالمي حبيب -
 رئيس قسـ االنجميزية باسو عبد الرحماف -
 رئيسة قسـ الفرنسية بف عمار ربيعة  -
 مدير مخبر بحث مرتاض عبد الجميل -
 مدير مخبر بحث مرتاض دمحم -
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 مدير مخبر بحث غيثري سيدي دمحم -
 مدير مخبر بحث عباس دمحم -
 مدير مخبر بحث طوؿ دمحم -
 مدير مخبر بحث موسوني دمحم -
 مدير مخبر بحث بوعمي عبد الناصر -
 مدير مخبر بحث بف موسات بومديف -
 مديرة مخبر بحث صاري لطيفة -
 مدير مخبر بحث بف موسات اسماعيل -
 مدير مخبر بحث بممكي أميف -
 مدير مخبر بحث طرشاوي بمحاج -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي خالدي ىشاـ -
 منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي ةممثم بف حدو وىيبة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الفنوف  رحوى حسيف -
 وي مصف األستاذية عف قسـ الفنوف ممثل منتخب عف األساتذة ذ بف مالؾ حبيب -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ االنجميزية عماري إيماف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ االنجميزية بوكميخة وسيمة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الفرنسية عباسي أماؿ  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الفرنسية لب )ـ( عيف السبع سعادطا -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بمنوار مصطفى -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف منقوشي مريـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ الفرنسية عرباوي رضواف  -
 تخب عف الطمبة عف قسـ االنجميزيةممثل من بف مكي حمزة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ المغة واألدب العربي مصعب بف عمر -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ الفنوف  حسيف منور -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مشكور مراد -
 والتقنييف وعماؿ الخدمات ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف سالمي دمحم -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ، 2019أفريل  11 مؤرخ في 317 رقـ قػػرار

 تممساف لدى جامعةالطب كمية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440عػػاـ  رجػػب 24المػػؤرخ فػػي  111-19المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  ىمقتضػػب -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
الموافػػػػق أوؿ غشػػػػت سػػػػنة  1409ذي الحجػػػػة عػػػػاـ  29المػػػػؤرخ فػػػػي  138-89رقػػػػـ  التنفيػػػػذيبمقتضػػػػى المرسػػػػـو  -

 .المعدؿ والمتمـ ، والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،1989
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .منو 39و 37مـ، ال سيما المادتاف الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث 

، والمتضػػمف إنشػػاء األقسػػاـ المكونػػة لكميػػة الطػػب لػػدى 2008سػػبتمبر  14المػػؤرخ فػػي  205وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 جامعة تممساف.

 ػػػررػػػقػػػي

 

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

 .الطب لدى جامعة تممساف كمية القائمة االسمية ألعضاء مجمس
 ق ليذا القرار.في الجدوؿ الممح الطب لدى جامعة تممسافتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  :2الػمػػادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الػػمػادة 

 2019أفريل  11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس كمية الطب لدى جامعة تممساف
 الصفة والمقب اإلسـ

 عميد الكمية، رئيسا بربار نسيب وحيد الديف -
 رئيس المجمس العممي  بوعمو فؤاد -
 رئيس قسـ الطب يحي برويقات عبد السالـ -
 رئيس قسـ جراحة األسناف أوذغيري فؤاد -
 رئيس قسـ الصيدلة  بابا أحمد عبد الرزاؽ -
 مدير مخبر بحث بف قمفاط مختار -
 مدير مخبر بحث بوشناؽ خالدي جواد -
 مديرة مخبر بحث سقاؿ سميرة -
 مدير مخبر بحث مقني قواؿ -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الطب صاري الحوتي روضة -
 ف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الطبممثل منتخب ع بمعربي بومديف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ جراحة األسناف خميل )ـ( قموش نياؿ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الصيدلة  أوساعديت عبد الصمد -
 اذية عف قسـ الصيدلةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األست غفور عبد القادر  -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ الطب باغور نوراليدى -
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ جراحة األسناف مدكور بف أعمر -
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الصيدلة عاشور عبد القادر -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مرزوقي خميفة  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ية سفيافبودال -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019أفريل  11 مؤرخ في 318 رقـ قػػرار
 تممساف لدى جامعةالعمـو اإلنسانية واالجتماعية كمية  

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440عػػاـ  رجػػب 24المػػؤرخ فػػي  111-19المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  ىبمقتضػػ -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
الموافػػػق أوؿ غشػػػت سػػػنة  1409ذي الحجػػػة عػػػاـ  29المػػػؤرخ فػػػي  138-89رقػػػـ  التنفيػػػذيوبمقتضػػػى المرسػػػـو  -

 .المعدؿ والمتمـ ، والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،1989
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت2003
 .منو

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

، والمتضػمف إنشػػاء األقسػػاـ المكونػة لكميػػة العمػػـو اإلنسػػانية 2010مػػاي  4المػؤرخ فػػي  131وبمقتضػى القػػرار رقػػـ  -
 واالجتماعية لدى جامعة تممساف، المعدؿ والمتمـ.

 ػػػررػػػقػػػي

 

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

 .العمـو اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة تممساف كمية القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ  العموـ اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة تممسافمة االسمية ألعضاء مجمس كمية تحدد القائ :2الػػمػادة 

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

 2019أفريل  11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 وزيد الطيبالدكتور: ب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العموـ اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة تممساف قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة المقب واإلسـ

 عميد الكمية، رئيسا باي بوعالـ -
 رئيس المجمس العممي  يو العيد فق -
 رئيس قسـ عمـ اآلثار بمجوزي بوعبد هللا -
 رئيس قسـ التاريخ حجازي مصطفى -
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية بف تامي رضا  -
 رئيس قسـ عمـ النفس  الصوفي عبد الوىاب -
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 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية مونيس بخضرة -
 الميةرئيس قسـ العمـو اإلس بمحاجي عبد الصمد -
 مدير مخبر بحث مزوار بمخضر -
 مدير مخبر بحث بمختير بومديف -
 مدير مخبر بحث بف مالؾ رشيد -
 مدير مخبر بحث  عطار أحمد -
 مدير مخبر بحث بشير دمحم -
 مدير مخبر بحث بمحاج معروؼ -
 مدير مخبر بحث نقادي سيدي دمحم -
 مدير مخبر بحث زريوح عبد الحق -
 مدير مخبر بحث سعيدي دمحم -
 مدير مخبر بحث الجياللي بموفة عبد القادر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية سيدي يخمف عادؿ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية زازوي موفق -
 عف قسـ عمـ النفسممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  بوغازي الطاىر -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـ النفس حاجب سمسبيل -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلسالمية حاج عيسى دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلسالمية بمعمياء دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اآلثار دمحم بف حمو -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اآلثار يوسفي أماؿ -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ التاريخ شبوط سعاد يمينة -
 ية عف قسـ التاريخممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذ العايب معمر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية غوزي مصطفى -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية دليل دمحم بوزياف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بف زغادي دمحم -
 ة عف سمؾ األساتذة المساعديفممثمة منتخب بف اشنيو نجية -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو االجتماعية بمعباس مصطفى نسيـ  -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ التاريخ جزيري فاطمة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ عمـ اآلثار كوجاتي دمحم -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ العمـو اإلسالمية قوتاؿ مريـ  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو اإلنسانية نوالي دمحم أميف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ عمـ النفس بف سيفي فتحي -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات فخيخر لحسف -
 دماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخ ىنينات ابراىيـ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019أفريل  11 مؤرخ في 319رقـ  قػػرار
 تممساف لدى جامعةالتكنولوجيا كمية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440عػػاـ  رجػػب 24المػػؤرخ فػػي  111-19المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  ىبمقتضػػ -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
الموافػػػق أوؿ غشػػػت سػػػنة  1409ذي الحجػػػة عػػػاـ  29المػػػؤرخ فػػػي  138-89رقػػػـ  التنفيػػػذيوبمقتضػػػى المرسػػػـو  -

 .المعدؿ والمتمـ ، والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،1989
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 39و 37مادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما ال2003
 .منو

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

، والمتضػمف إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكميػة التكنولوجيػا لػػدى 2010مػايو  4المػؤرخ فػي  126وبمقتضػى القػرار رقػـ  -
 جامعة تممساف، المتمـ.

 ػػػررػػػقػػػي -

 

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

 .التكنولوجيا لدى جامعة تممساف كمية القائمة االسمية ألعضاء مجمس
ي الجدوؿ الممحق ليذا ف التكنولوجيا لدى جامعة تممسافتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  :2الػػمػػادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الػػػمػادة 

 2019أفريل  11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 التكنولوجيا لدى جامعة تممساف قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة المقب واإلسـ 

 عميد الكمية، رئيسا شيخ دمحم األميف -
 رئيس المجمس العممي  مقنونيف عبد المطيف -
 رئيس قسـ الري  بصديق مدني -
 ـ اليندسة المعماريةرئيس قس ويسي دمحم نبيل -
 رئيس قسـ اليندسة البيوطبية كرعي سميـ -
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية قنيفد عبد الحميـ -
 رئيس قسـ اليندسة المدنية حمداوي كريـ -
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 رئيس قسـ االتصاالت السمكية والالسمكية  مرياح سيدي دمحم -
 ة رئيس قسـ اليندسة الكيربائية وااللكتروني ممياني سيدي دمحم -
 مدير مخبر بحث  شيبوب فالح عبد الغاني -
 مدير مخبر بحث بريكسي رفيق فتحي -
 مدير مخبر بحث لحسايني دمحم -
 مدير مخبر بحث  غماري فؤاد -
 مدير مخبر بحث حومات عبد الرحيـ -
 مدير مخبر بحث  باغمي لطفي -
 مدير مخبر بحث معط هللا دمحم -
 مديرة مخبر بحث كموغمي سياـ -
 مدير مخبر بحث سمعاجي شكيب -
 مدير مخبر بحث شيخ عبد المجيد -
 ممثل عف قسـ الري  بوعناني عبد الرزاؽ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الري  بوشمقيع حميد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية عميمي عبد الصمد -
 األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية ممثل منتخب عف حامة وليد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة البيوطبية مساعدي دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة البيوطبية سميماف سفياف -
 صف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي م بف عاشور مصطفى -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية كربوعة بشير -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية بف عدلة زىيرة -
 عف قسـ اليندسة المدنيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  بومشرة نذير -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ االتصاالت السمكية والالسمكية كامش سمير -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ االتصاالت السمكية والالسمكية بوعشة عبد الحفيع -
 ذوي مصف األستاذية عف قسـ الكيربائية وااللكترونية ممثل منتخب عف األساتذة حاج عبد القادر دمحم األميف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الكيربائية وااللكترونية بمقايد فيصل -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف العشعاشي جماؿ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف طالب عمر -
 مثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ الري م شايب ذراع ثاني مريـ -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ اليندسة المعمارية رويسات وفاء -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ اليندسة البيوطبية بف عبد المالؾ مروة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اليندسة الميكانيكية بف مصطفى عمر فاروؽ  -
 منتخبة عف الطمبة عف قسـ اليندسة المدنيةممثمة  بوشناؽ خالدي ىاجر -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ االتصاالت السمكية والالسمكية عطار دمحم عبد الرحماف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ الكيربائية وااللكترونية بممخفي مختار -
 ماتممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخد حامدي عائشة -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مربوح ليمى -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019أفريل  11 مؤرخ في 320 رقـ قػػرار
 بجاية لدى جامعةالعمـو الدقيقة كمية 

 

 تعميـ العالي والبحث العممي،إف وزير ال
، 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440عػػاـ  رجػػب 24المػػؤرخ فػػي  111-19المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  ىبمقتضػػ -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعدؿ والمتمـامعة بجايةوالمتضمف  إنشاء ج
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت2003
 .منو

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

العمػػـو الدقيقػػة  ، والمتضػػمف إنشػػاء األقسػػاـ المكونػػة لكميػػة2011جػػانفي  18المػػؤرخ فػػي  52وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 لدى جامعة بجاية.

 ػػػررػػػقػػػي

 

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

 كمية العمـو الدقيقة لدى جامعة بجاية. القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ الممحق ليذا لكمية العموـ الدقيقة لدى جامعة بجاية، تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2ة الػػمػػاد

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الػػػمػادة 

 2019أفريل  11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 بوزيد الطيب الدكتور:

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كمية العموـ الدقيقة لدى جامعة بجاية،قائمة أعضاء مجمس 

 الصفة    المقب واالسـ
 عميد الكمية، رئيسا بوكروي عبد الحميد -
 رئيس المجمس العممي  بد الناصربزي ع -
 رئيس قسـ البحث العممياتي كبيل كماؿ -
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي عمروف كماؿ -
 رئيس قسـ الكيمياء زيداف يوسف -
 رئيس قسـ الفيزياء بوفالة خالد -
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 رئيس قسـ الرياضيات  عيساوي سعيد -
 مدير وحدة بحث عيساوي جميل  -
 مدير مخبر بحث طاري عبد الكماؿ -
 مدير مخبر بحث والح أحسفص -
 مدير مخبر بحث غربي عبد الحكيـ -
 مدير مخبر بحث بربوشة أحمد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ الفيزياء مزياني بشير -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ الفيزياء قاصري يزيد -
 مصف األستاذية لقسـ اإلعالـ اآللي ممثل منتخب عف األساتذة ذوي  عمار مولود  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اإلعالـ اآللي سيدر عبد الرحماف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ البحث العممياتي توش نسيـ  -
 ممياتيممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ البحث الع بويباد كريمة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ الرياضيات بوحميمة فاتح -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ الرياضيات بشير )ـ( زرواتي حميمة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بودراىـ نسيـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف كسـو خالد -
 ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ الفيزياء عبد الرحماني مناؿ -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ اإلعالـ اآللي عزوز عادؿ -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ البحث العممياتي لمري فروسف -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات لحديري غنية  -
 منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ممثمة مقدـ )ـ( بمعربي نذيرة -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2012ماي سنة  24المؤرخ في  173رقـ  ـ القرارؿ ويتم  يعد  ، 2019أفريل  11 مؤرخ في 321 ـػرق قػػرار

 ات الطبية الخاصةشيادة الدراستخصصات تضمف إعادة تنظيـ تسمية مالو 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1971ديسمبر سنة  3الموافق  1391شواؿ عاـ  15المؤّرخ في  275-71بمقتضى المرسـو رقـ  -

 حداث شيادة الدروس الطبية الخاصة.إ
 2019مارس سنة  31 الموافػق  1440 رجب عاـ 42المؤّرخ فػي  111-19وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.والذي يحدد صالحيات وز 
دة تنظيـ تسمية تخصصات شيادة والمتضمف إعا 2012ماي سنة  24المؤّرخ في  173وبمقتضى القرار رقـ  -

 .الدراسات الطبية الخاصة
 والمتضمف إنشاء طور التكويف لمحصوؿ عمى شيادة 2013ماي  27المؤّرخ في  373وبمقتضى القرار رقـ  -

 ية المتخّصصة في اإلنعاش الطّبي.الّدراسات الطبّ 
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لتكػػويف لمحصػػوؿ عمػػى شػػيادة والمتضػػمف إنشػػاء طػػور ا 2013جػػواف  18المػػؤّرخ فػػي  444وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 .في األمراض العقمية لدى األطفاؿ الّدراسات الطّبية الخاصة

والمتضػػمف المصػػادقة عمػػى برنػػامج الدراسػػات  2015ديسػػمبر سػػنة  14المػػؤّرخ فػػي  1237وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 .في طب التشريح والخاليا المرضية لنيل شيادة الدراسات الطبية الخاصة

والمتضػػمف المصػػادقة عمػػى برنػػامج الدراسػػات  2015ديسػػمبر سػػنة  14المػػؤّرخ فػػي  1240ـ وبمقتضػػى القػػرار رقػػ -
 .يوية الطبيةلنيل شيادة الدراسات الطبية الخاصة في طب الفيزياء الح

والمتضمف فتح تكويف لنيل شيادة الّدراسات الطبية  2018أكتوبر سنة  21المؤّرخ في  922وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ستشفائية ويحّدد مّدتو وبرنامجوة اإلالخاصة في الصيدل

والمتضمف فتح تكويف لنيل شيادة الدراسات الطبية  2018أكتوبر سنة  21المؤّرخ في  923رقـ  روبمقتضى القرا -
 ة العيادية ويحدد مّدتو وبرنامجو.الخاصة في الصيدل

امج التعمػيـ فػي طػور مػا بعػد والمتضػمف يحػّدد برنػ 2018أكتػوبر سػنة  30المػؤّرخ فػي  930وبمقتضى القرار رقـ  -
 التدرج لمحصوؿ عمى شيادة الدراسات الطبية الخاصة في الفيزياء الحيوية الصيدالنية.

 

 يػػقػػػػػػػرر

 

والمتضمف  2012ماي سنة  24المؤّرخ في  173ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل وتتميـ القرار رقـ  المادة األولى:
 سات الطبية الخاصة.إعادة تنظيـ تسمية تخصصات شيادة الدرا

 تعّدؿ وتتّمـ قائمة تخصصات شيادة الدراسات الطبية الخاصة طبقا لممحق ىذا القرار. :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2019أفريل  11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 زيد الطيبالدكتور: بو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2012ماي سنة  24المؤرخ في  173ـ القراررقـ ؿ ويتم  يعد  ، 2019أفريل  11 مؤرخ فيال 321ـ ػرار رقػػقممحػػق ال

 شيادة الدراسات الطبية الخاصةتخصصات ـ تسمية تضمف إعادة تنظيمالو 
 

 التخصصات الصيدالنية األساسية التخصصات الطبية التخصصات
 طب األمراض العقمية 

 لدى األطفاؿ
 والخاليا  طب التشريح

 المرضية
 الفيزياء الحيوية 

 الصيدالنية

 الفيزياء الحيوية الطبية اإلنعاش الطبي
 الصيدلة العيادية

 االستشفائية الصيدلة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2012ماي  16المؤرخ في  157يعدؿ ويتمـ القرار رقـ ، 2019 أفريل 14 مؤرخ في 336رقـ  ػرارقػ
 مستغانـ جامعة لدىالعمـو والتكنولوجيا  لكمية المكونة األقساـ إنشاء والمتضمف

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة مارس  31 الموافق 1440 عاـرجب  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة.والمتضمف تعييف 
 ،1998 سنة ديسمبر 2 الموافق 1419 عاـ شعباف 13 في المؤرخ 220 -98 رقـ التنفيذي المرسوـ وبمقتضى -

 ، المعدؿ والمتمـ.مستغانـ جامعة إنشاء والمتضمف
 سنة غشت 23 الموافق 1424 عاـ ةالثاني جمادى 24 في المؤرخ 279-03 رقـ التنفيذي المرسوـ وبمقتضى -

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

 البحث العممي.العالي و  الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ
والتكنولوجيا  العموـ لكمية المكونة األقساـ إنشاء تضمفوالم 2012ماي  16المؤرخ في  157وبمقتضى القرار رقـ  -

 مستغانـ. جامعة لدى
 ػػػررػػػقػػػي

 

 تي:، والمذكور أعاله كما يأ2012ماي  16المؤرخ في  157مف القرار رقـ  2تعدؿ وتتمـ المادة  :األولى المادة
 :التالية األقساـ - مستغانـ جامعة – العموـ و التكنولوجيا كمية لدى تنشأ :2"المادة 

 .قسـ اليندسة الكيربائية 
 اليندسة الميكانيكية قسـ. 
 ىندسة الطرائق. قسـ 
 .قسـ اليندسة المعمارية 
 اليندسة المدنية". قسـ 

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

 2019 أفريل 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يتضمف إنشاء األقساـ المكونة2019أفريل  14 مؤرخ في 337رقـ  قػػرار
 2لمعيد اآلثار لدى جامعة الجزائر 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػنة مػػارس  31 الموافػػق 1440 عػػاـرجػػب  24المػػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 الحكومة.أعضاء والمتضمف تعييف 
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 سػػنة غشػػت 23 الموافػػق 1424عػػاـ  الثانيػػة جمػػادى 24 فػػي المػػؤرخ 279-03 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػوـ وبمقتضػػى -
 .منو 58 المادة السيما والمتمـ، المعدؿ وسيرىا، بتنظيميا الخاصة والقواعػد الجامعػة ميػاـ يحدد الذي 2003

 2009أكتوبر سػنة  22الموافق  1430عدة عاـ ذي الق 3المؤرخ في  340-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .، المعدؿ والمتمـ2والمتضمف إنشاء جامعة الجزائر

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 

 ػػػررػػػقػػػي

 

 عاـ الثانية جمادى 24 في المؤرخ 279-03 رقـ التنفيذي المرسوـ مف 58 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشػاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، والمذكور المتمـ،المعدؿ و  ،2003 سنة غشت 23 الموافق 1424
 .2الجزائر جامعة –لمعيد اآلثار  المكونػة األقسػاـ

 :التالية األقساـ -2الجزائر جامعة –د اآلثار معي لدى نشأي  :2 المادة
 يـ.قسـ الصيانة والترم 
  عمـ اآلثارقسـ. 

 يخصو، فيما كل ،2الجزائر جامعة ومديرالعالييف  التكويفالعاـ لمتعميـ و  مديرال ةداالس مف كل كمفي :3المادة 
 .عمميوالبحث ال العالي لمتعميـ الرسمية النشرة في سينشر الذي القرار ىذا بتنفيذ

 2019 أفريل 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2019أفريل  14 مؤرخ في 338رقـ  قػػرار
 المتطورةلمركز تنمية التكنولوجيات 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، المتضػػػمف 1988مػػارس سػػنة  22الموافػػق  1408شػػعباف عػػاـ  4المػػؤرخ فػػي  61-88بمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -

 لوجيات المتطورة، المعدؿ والمتمـ.إنشاء مركز تنمية التكنو 
، 2019مػػارس سػػنة  31 فػػقالموا 1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19وبمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
نػػػوفمبر سػػػنة  24الموافػػػق  1432ذي الحجػػػة عػػػاـ  28المػػػؤرخ فػػػي  396-11وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

نولػػوجي، ال سػػيما ، الػػذي يحػػدد القػػانوف األساسػػي النمػػوذجي لممؤسسػػة العموميػػة ذات الطػػابع العممػػي والتك2011
 منو. 21المادة 

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

 ػػػررػػػقػػػي
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ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مف المرسـو التنفيذي رقـ  21تطبيقا ألحكاـ المادة  :األولىالمادة 
، والمذكور أعاله، تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432

 العممي لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة كما يأتي:
 

 بالنسبة لباحثي المركز: 
  وىيبة. عزواوي 
 محمود. بمحوسيف 
 جماؿ بوشفرة 
 جميمة. دوماز 
 مصطفى. حمر العيف 
 خميدة. غانـ 
 يمينة. مبدوع لحمر 
 عبد الكريـ. قدادرة 
 نور الديف. درقيني 

 

 ز:بالنسبة لمباحثيف الخارجيف عف المرك 
 دمحم. فحاـ 
 لطيفة. حمامي ميتيش 
  سعد. حمزاوي 
 دمحم. قياطني 
 صالح. ساحمي 

 

 :بالنسبة لمباحثيف الوطنييف المقيميف بالخارج 
 عبد الرؤوؼ. بف عمي 
 دمحم. بف عيسى 
 دمحم. بورناف 
 طيب. يدنيدن 

 

 :األعضاء بحكـ القانوف 
 مدير المركز. غوتي نجـ الديف مراد 
 مدير وحدة بحث. الطاىر تواـ 
 مدير وحدة بحث حاج دمحم بنية. 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2 المادة
 2019 أفريل 14 فيحرر بالجزائر 

 عمميوزير التعميـ العالي والبحث ال
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2019 مارس 11مؤرخ في ال 221قرار رقـ يعدؿ ويتمـ ال، 2019 أفريل 14 مؤرخ في 339رقـ  قػػرار
 أستاذ استشفائي جامعي مف أجل االلتحاؽ برتبة الشيادات واألعماؿعمى أساس  تضمف فتح مسابقةالم

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئػػػػاسي رقػػػـ  -

 .ييف أعضاء الحكومةوالمتضمف تع
، 2008مايو سنة  03الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ستاذ الباحث االستشفائي الجامعيباأل القانوف األساسي الخاص   المتضمف
المتضػمف فػتح مسػابقة عمػى أسػاس الشػيادات  2019 مػارس 11المػؤرخ فػي  221وبنػاء عمػى القػرار الػوزاري رقػـ  -

 ة أستاذ استشفائي جامعي.واألعماؿ مف أجل االلتحاؽ برتب
صالح المستشفيات. وزارةوبعد التشاور مع  -  الصحة والسكاف وا 

 

 ػػػررػػػقػػػي

 

 مارس 11في  المؤرخ 221القرار الوزاري رقـ بعض أحكاـ إلى تعديل وتتميـ  القرار ىذا ييدؼ المادة األولى:
 المذكور أعاله. 2019

 وتحرر كاآلتي: المذكورة أعاله 2019 مارس 11 في المؤرخ 221 رقـ القرار مف الثانية المادة تعدؿ :2ادة ػػػالم
 ثماف وثالثوف مائة و  أربعاألساتذة االستشفائييف الجامعييف المطموب شغميا  مناصب عدد يحدد :2 المادة" 

الييكل  حسب موزعة العسكرية، بعنواف الصحة (34) أربعة وثالثوف ( مف بينيا 438)
 »صص طبقا لمممحق المرفق بيذا القراراالستشفائي الجامعي والتخ

 وتحرر كاآلتي:   أعاله المذكورة  2019 مارس 11 في المؤرخ 221مف القرار رقـ  الرابعة المادة تعدؿ :3ػادة ػالم
مف تاريخ ابتداء عمل يوما  (25عشريف )خمسة و ب  التسجيالت لممسابقة إنياء  يحدد تاريخ :4 المادة"

 .ة"اإلشيار عف المسابق
 كما يأتي: 2019 مارس 11في  المؤرخ 221رقـ  يعدؿ ويتمـ ممحق القرار الوزاري  :4ػادة ػمال

 اإلستشفائي الجامعي وىراف : ركزالم 
 طب أمراض النساء والتوليد( في تخصص 02) إضافييف يففتح منصب. 
 طب أمراض األذف والحنجرة(  في تخصص 01) إضافي فتح منصب واحد. 
 امعية وىراف:المؤسسة اإلستشفائية الج 

 أمراض القمب( في تخصص طب 01) إضافي فتح منصب واحد. 
  تممسافالمركز اإلستشفائي الجامعي 

 طب أمراض الجمد( في تخصص 01) إضافي فتح منصب واحد. 
  دويرةالمركز اإلستشفائي الجامعي: 

 مصمحة "أ"(  (  في تخصص جراحة العظاـ01) إضافي فتح منصب واحد (. 
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 في طب األمراض العقمية فرانتز فانوف البميدةية المتخصصة المؤسسة اإلستشفائ : 
 مصمحة  ( في تخصص طب األمراض العقمية لألطفاؿ01إضافي ) واحد فتح منصب(

 .لألطفاؿ( األمراض العقمية
  واحد منصبحذؼ (( في تخصص طب األمراض العقمية  )01Sce. Infanto-Juvénile.) 
  بشارالمؤسسة اإلستشفائية العمومية: 

 مصمحة الطب  طب أمراض النساء والتوليد( في تخصص 01) إضافي فتح منصب واحد(
 الداخمي(.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :5ػادة ػالم
 2019 أفريل 14 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2019 مارس 11المؤرخ في  222يعدؿ ويتمـ القرار رقـ ، 2019 أفريل 14 مؤرخ في 340رقـ  قػػرار

 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات مف أجل االلتحاؽ برتبة
 

 بحث العممي،إف وزير التعميـ العالي وال
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19وبمقتضى المرسوـ الرئػاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2008مايو سنة  03الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .فائي الجامعياألستاذ الباحث االستشالمتضمف القانوف األساسي الخاص ب
 اإلختباراتعمى أساس  المتضمف فتح مسابقة 2019 مارس 11المؤرخ في  222و بناء عمى القرار الوزاري رقـ  -

 .قسـ "أ" استشفائي جامعيمحاضر مف أجل االلتحاؽ برتبة أستاذ 
صالح المستشفيات. وزارةوبعد التشاور مع  -  الصحة والسكاف وا 

 

 رريػػقػػػػػػػ

 

 مارس 11المؤرخ في  222القرار الوزاري رقـ  بعض أحكاـ ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل وتتميـ   المادة األولى:
 المذكور أعاله. 2019

 وتحرر كاآلتي:   المذكورة أعاله 2019 مارس 11في  المؤرخ 222مف القرار رقـ  الثانية المادة تعدؿ :2ادة ػػالم
 سبعألساتذة المحاضريف االستشفائييف الجامعييف قسـ "أ" المطموب شغميا با مناصب عدد يحدد :2 المادة"

( بعنواف الصحة العسكرية، موزعة 93)ثالثة وتسعوف ( مف بينيا 797) وسبعة وتسعوف مائة 
 ."حسب الييكل االستشفائي الجامعي والتخصص طبقا لمممحق المرفق بيذا القرار

 وتحرر كاآلتي:  أعاله المذكورة  2019 مارس 11في  المؤرخ 222 رقـ قرارمف الالرابعة  المادة تعدؿ: 3ػادة ػالم
مف تاريخ  ابتداءعمل  يوما (25عشريف )خمسة و ب التسجيالت لممسابقة إنياء يحدد تاريخ  :4 المادة"

 ."اإلشيار عف المسابقة
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 ا يأتي:كم 2019 مارس 11المؤرخ في  222رقـ  ممحق القرار الوزاري  يعدؿ ويتمـ :4ػادة ػالم
 :المركز اإلستشفائي الجامعي حسيف داي 

 مصمحة " أ"( األطفاؿ( في تخصص طب 01) إضافي فتح منصب واحد(. 
 :المركز اإلستشفائي الجامعي باب الواد 

  طب األوبئة( في تخصص 03) إضافيةصب امنثالثة فتح. 
 :المركز اإلستشفائي الجامعي بني مسوس   

 مصمحة " أ"( األطفاؿص طب ( في تخص01) إضافي فتح منصب واحد(. 
 الجراحة العامة( في تخصص 01) إضافي فتح منصب واحد. 
 :المركز اإلستشفائي الجامعي تيزي وزو 

 اإلنعاش الطبي( في تخصص 01) إضافي فتح منصب واحد. 
  عنابةالمركز اإلستشفائي الجامعي: 

 جراحة المسالؾ البولية(  في تخصص 01) إضافي فتح منصب واحد. 
 طب أمراض األوراـ السرطانية في تخصص (02) إضافييف صبيففتح من. 
  وىرافالمركز اإلستشفائي الجامعي: 

 أمراض الدـ طبفي تخصص  (02) إضافييف فتح منصبيف. 
  طب أمراض النساء والتوليد( في تخصص 01) إضافيفتح منصب واحد. 
  مصمحة "أ"( طب األمراض الصدرية ( في تخصص01) إضافيفتح منصب واحد(. 
 وىراف الجامعية المؤسسة اإلستشفائية: 

 اإلنعاش الطبي( في تخصص 01) إضافي فتح منصب واحد. 
 القمب( في تخصص جراحة 02) إضافييف فتح منصبيف. 
 الجراحة الصدرية  (  في تخصص01) إضافي فتح منصب واحد. 
 أمراض القمب( في تخصص طب 01) إضافي فتح منصب واحد. 
 خصص البيوفيزياء الطبية مف مصمحة األشعة إلى مصمحة الطب في ت حو فتيحوؿ المنصب الم

  النووي.
 سطيف المركز اإلستشفائي الجامعي: 

  التشريح المرضي( في تخصص 01) إضافيفتح منصب واحد. 
 العمل طبفي تخصص  (02) إضافييف فتح منصبيف. 
 مركز مكافحة السرطاف سطيف: 

 وراـ السرطانيةطب أمراض األ( في تخصص 01) إضافي فتح منصب واحد. 
  مركز مكافحة السرطاف بيار وماري كوري(CPMC): 

 طب أمراض األوراـ السرطانية( في تخصص 01) إضافي فتح منصب واحد. 
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  الجيبللي بمخنشير األبيارالمؤسسة اإلستشفائية العمومية: 
 الداخمي(  في تخصص طب 01) إضافي فتح منصب واحد. 
 حسيف: المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة دريد 

 مصمحة " أ"(( في تخصص طب األمراض العقمية 01) إضافي فتح منصب واحد( . 
  زميرليالمؤسسة اإلستشفائية المتخصصة: 

 ( في تخصص جراحة العظاـ01) إضافي فتح منصب واحد. 
  في طب األمراض العقمية فرانتز فانوف البميدةالمؤسسة اإلستشفائية المتخصصة : 

 األمراض )مصمحة  لألطفاؿ في تخصص طب األمراض العقمية( 02) إضافييف فتح منصبيف
      .لألطفاؿ( العقمية

 ( في تخصص طب األمراض العقمية02) منصبيف حذؼ (Sce. Infanto-Juvénile.)  
  بشارالمؤسسة اإلستشفائية العمومية: 

 طب أمراض النساء والتوليد )مصمحة الطب ( في تخصص 01) إضافي فتح منصب واحد
 الداخمي(.

 :الصحة العسكرية 
 (  في تخصص جراحة العظاـ02) إضافييف فتح منصبيف. 
 تقويـ األسناف والوجو( في تخصص جراحة 01) إضافي فتح منصب واحد. 
 طب أمراض الفـ واألسناف ( في تخصص01) إضافي فتح منصب واحد. 
 جراحة األطفاؿ ( في تخصص01) إضافي فتح منصب واحد. 
  األطفاؿفي تخصص طب  واحد  منصبحذؼ. 

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

 2019 أفريل 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة2019أفريل  15 مؤرخ في 341رقـ  قػػرار
 المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019مػػارس سػػنة  31الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة. فوالمتضم
 2008يوليػػو سػػنة  14الموافػػق  1429رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  214-08التنفيػػذي رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو  -

 البيطري الى مدرسة خارج الجامعة. والمتضمف تحويل المدرسة الوطنية لمطب
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .التعميـ العالي والبحث العممي الذي يحدد صالحيات وزير

 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد

 

 ػػػررػػػقػػػي

 

 6242رمضاف عاـ  4المؤرخ في  621-61ـ التنفيذي رقـ مف المرسو  42تطبيقا ألحكاـ المادة لمادة األولى: ا
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 4161يونيو سنة  62الموافق 

 مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة.
لمبيطرة طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا : 2المادة 

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

 2019أفريل  15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة قائمة أعضاء مجمس إدارة
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة االسـ والمقب
 .ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا بزينة دمحم -
 .ثل الوزير المكمف بالماليةمم عضو مسعودي عبد هللا -
 .ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو تاوتي سمير -
 .ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو عميتوش رشيدة -
 .ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو بف ساسي قدور -
صالح المستشفياتممثمة الوزي عضو باركي خوالد ليندة  -  .ر المكمف بالصحة والسكاف وا 
 .ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ عضو يعمى فيصل -
 .ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري  عضو قدور ىاشيمي كريـ -

  

 األعضاء المنتخبوف  -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 .خبة عف سمؾ األساتذةممثمة منت عضو عيف بعزيز حسينة -
 .ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة عضو تميـ صوراية -
 .ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" عضو بف عطاء هللا اماؿ -
 .ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" عضو لوناس نجمة -
 .يف قسـ "أ"ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعد عضو ىاشمي أمينة -
 .ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" عضو صحراوي ليندة -
 .ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو معزوزي مولود -
  .ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بشار حنيفة -
 .تخبة عف الطمبةممثمة من عضو بورجاح وساـ -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة. عضو بف منصور سيريف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يتضمف الموافقة عمى مداولة مجمس إدارة2019أفريل  15مؤرخ في  342رقـ  قػػرار
  2018ديسمبر  26 في ةجامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا باب الزوار المؤرخ

 والمتضمف إنشاء مؤسسة فرعية في شكل شركة مساىمة
 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

، والمتضػمف 1974أبريػل سػنة  25الموافػق  1394ربيػع الثػاني عػاـ  3المػؤرخ فػي  50-74بمقتضى األمػر رقػـ  -
 .نولوجيةكإحداث جامعة الجزائر لمعمـو الت

 القانوف التجاري، المعدؿ والمتمـ.، والمتضمف 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75بمقتضى األمر رقـ  -
والمتضمف تسمية  1980يناير سنة  5الموافق  1400صفر عاـ  17المؤرخ في  04-80وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 كنولوجية.جامعة الجزائر لمعمـو والت
، 1984غشػػػػت سػػػػنة  18موافػػػػق ال 1404ذي القعػػػػدة عػػػػاـ  21المػػػػؤرخ فػػػػي  210-84وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو رقػػػػـ  -

 كنولوجيا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ.والمتعمق بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والت
، 2019مػػارس سػػنة  31الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
غشػػػػت  23الموافػػػػق  1424جمػػػػادى الثانيػػػػة عػػػػاـ  24المػػػػؤرخ فػػػػي  279-03وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 19و 13، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعػدؿ والمػتمـ، السػيما المػادتيف 2003
 منو.

، 2011نػوفمبر  24الموافػق  1432ذي الحجػة عػاـ  28المػؤرخ فػي  397-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -
 الطابع العممي والثقافي والميني. د القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذاتالذي يحد

 26الػػزوار المػػؤرخ فػػي عمػػى محضػػر مداولػػة مجمػػس إدارة جامعػػة ىػػواري بومػػديف لمعمػػوـ والتكنولوجيػػا بػػاب  وبنػػاء   -
 .2018ديسمبر 

مؤسسػات الفرعيػة لػدى مؤسسػات التعمػيـ عمى المحضر النيائي لمجنة التقنية المكمفة بدارسػة طمبػات إنشػاء ال وبناء   -
 .2019بريل أالعالي والمتضمف رأيا بالموافق والموقع بتاريخ أوؿ 

 ػػػررػػػقػػػي

، 2003غشت  23المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  19مف المادة  2طبقا لمفقرة  المادة األولى:
مس إدارة جامعة ىواري بومديف لمعمـو المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، يوافق عمى مداولة مج

والمتضمنة إنشاء مؤسسة فرعية في شكل  2018ديسمبر  26والتكنولوجيا باب الزوار المؤرخة في 
  شركة مساىمة، وتدعى:

                        « Bab –Ezzouar Science & Engineering, BSE Spa» 
، المعدؿ والمتمـ، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75رقـ تخضع المؤسسة الفرعية ألحكاـ األمر  :2المادة 

، والمذكور 2011نوفمبر  24المؤرخ في  397-11والمذكور أعاله، وكذا أحكاـ المرسوـ التنفيذي رقـ 
 أعاله.
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ومدير جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا  يكمف كل مف مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير :3المادة 
اب الزوار، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ب

 العممي.
 2019 أفريل 15 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية 2019أفريل  17مؤرخ في  343ـ رق قػػرار

 لدى مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػػػػو سػػػػنة  15الموافػػػػق  1427جمػػػػادى الثانيػػػػة عػػػػاـ  19المػػػػؤرخ فػػػػي  03-06بمقتضػػػػى األمػػػػر رقػػػػـ  -

 األساس العاـ لموظيفة العمومية. لقانوف والمتضمف ا
، الػذي يحػدد 1982مػايو سػنة  15الموافػق  1402رجػب عػاـ  21المؤرخ فػي  179-82وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 جتماعية وكيفية تمويميا، المتمـ.محتوى الخدمات اال
، 1982 سػػػبتمبر سػػػنة 11الموافػػػق  1402ذي القعػػػدة عػػػاـ  23المػػػؤرخ فػػػي  303-82وبمقتضػػػى المرسػػػـو رقػػػـ  -

 متعمق بتسيير الخدمات االجتماعية.وال
، 2019مػػارس سػػنة  31الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19وبمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
ديسػمبر سػنة  14الموافػق  1412الثانيػة عػاـ  يجمػاد 07المؤرخ فػي  478-91وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المناطق القاحمة، المعدؿ والمتمـ.، والمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني حوؿ 1991
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
والمتضػػمف فػػرز األصػػوات الخاصػػة بانتخػػاب أعضػػاء لجنػػة  2019جػػانفي  22ي عمػػى المحضػػر المػػؤرخ فػػ وبنػػاء   -

 ممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة.الخدمات االجتماعية لمركز البحث الع
 

 ػػػررػػػقػػػي

 

 :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لمركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة كما يمي:المادة األولى
 ضػػػػػاء الدائمػػػوف:األع

 نػػواؿ، رحاؿ -
 حبيبػة، طبوش  -
 حػاتـ، زيد -
 دمحم، طاىريف -
 زيف الديف، خمري  -
 ليندة حسيني -
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 األعضػػػػػاء اإلضافيػػوف :
 الخامسة، بعزيػزي  -
 نصر الديف، بكاري  -

عف إمضاء ىذا سنوات ابتداء مف التاريخ الذي ال يكوف سابقا ( 3) تسري عيدة أعضاء المجنة لثالث :2المادة 
 القرار.

يكمف مدير مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة  :3المادة 
 الّرسمية لمتعميـ العالي ولبحث العممي.

 2019أفريل 17 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 2019أفريل  21 مؤرخ في 344رقـ  قػػرار
 1سطيف جامعة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػنة    مػػارس 21الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
الموافػػػق أوؿ غشػػػت سػػػنة  1409ذي الحجػػػة عػػػاـ  29المػػػؤرخ فػػػي  140-89وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .منو 3السيما المادة  ،، المعدؿ1والمتضمف إنشاء جامعة سطيف 1989
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424نيػػة عػػاـ جمػػادى الثا 24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .منو 12يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  ي، الذ2003
، 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لي والبحث العمميايـ العالذي يحدد صالحيات وزير التعم
 

 ػػػررػػػقػػػي

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1سطيف مس إدارة جامعةالقائمة االسمية ألعضاء مج
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. 1سطيف تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2019أفريل  21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 ور: بوزيد الطيبالدكت

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  1قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 .بالتعميـ العالي والبحث العمميف ممثل الوزير المكم رئيس قشي الخير  -
 .ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو عزايزية رابح -
 .مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو صدقة عز الديف -
 .الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو بزالة عبد العزيز -
 .ضماف االجتماعيلعمل والتشغيل والممثل الوزير المكمف با عضو بخوش عيسى -
 .وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو قدقاد سفياف -
صالح المستشفياتممثمة الوزير المكمف ب عضو بف المير دليمة  -  .الصحة والسكاف وا 
 .ارةممثل الوزير المكمف بالتج عضو  لعرابة مصطفى    -
 .لصناعة والمناجـوزيرة المكمفة باممثل  ال عضو مرموشي دمحم -
 .المكمف بالسكف والعمراف والمدينةممثل الوزير  عضو بف سميماف نور الديف  -
 ممثل الوالي. عضو بغداد زكريا -

 

 ف:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة اإلسـ والمقب

 .ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية  العمـو عضو مرواني عبد الباقي -
   .ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية عمـو الطبيعة والحياة عضو ديفشارؼ نور ال -
 .ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية التكنولوجيا عضو فيطاس رشيد -
 .ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية الطب عضو حمادوش دمحم -
 .األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرممثمة منتخبة عف  عضو قطاؼ ليمى -
 .ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لمعيد اليندسة المعمارية وعمـو األرض عضو دمدـو عبد السالـ -
 .ؾ الدقةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لمعيد البصريات وميكاني عضو بمخير  نبيل -
 .ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بوشارب ناصر -
 .ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو  خروبي مخموؼ -
 .ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو   بوروبة نجيـ -
 .وعماؿ الخدمات ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف عضو   القمي عمي -
 .ممثل منتخب عف الطمبة عضو  بف لحجر األميف -
 ممثل منتخب  عف الطمبة. عضو شمغـو نصر الديف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، 2017جواف  20المؤرخ في  650رقـ قػرار يعدؿ ال ،2019 أفريل 21 مؤرخ في 345رقـ  قػػرار

 ائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتامنغستيحدد الق
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 21الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
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 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 منو. 10سيره، السيما المادة الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو و 

، 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  301-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 منو. 2متمـ، السيما المادة دؿ والوالمتضمف إنشاء مركز جامعي بتامنغست، المع

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

مس إدارة المركز الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مج 2017جواف  20المؤرخ في  650رقـ قػرار وبمقتضى ال -
 الجامعي بتامنغست.

 

 ػػػررػػػقػػػي

 

، والمذكور أعاله، كما ىو محدد 2017جواف  20المؤرخ في  650يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 
 2019أفريل  21في حرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األستاذ طاىر حجار

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مجمس إدارة المركز الجامعي بتامنغستقائمة أعضاء 

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 بحث العممي.ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي وال رئيسا بف برطاؿ جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية. عضو عزاب سمير -
 وزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية.ممثل ال عضو القادر بف حود عبد -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييف.ممثل الوزير الم عضو مرموري غازي  -
 داري.ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإل عضو قورو رؤوؼ -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعي.ممثل الوزير المكمف با عضو داكي بوعمامة -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ. عضو عشوش الطاىر -
 .ممثل الوزير المكمف بالتجارة. عضو كي سعيدمبر  -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة. عضو بمباؿ دمحم -
 مكمف بالصناعة والمناجـ.ممثل الوزير ال عضو بسودي عبدهللا -
صالح المستشفيات.ممثل الوزير المكمف ب عضو أعراب نجيب -  الصحة والسكاف وا 
 ممثل الوالي. عضو الواحد يحياوي عبد -

 
 

 ).....................بدوف تغيير......................(  ف:وضاء المنتخباألع -2
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ألعضاء مجمس إدارة  اإلسميةيحدد القائمة ، 2019أفريل  21 مؤرخ في 346 رقـ قػػرار
 غرداية  جامعة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،2019سػنة    مػارس 21الموافػق  1440رجػب عػاـ  24المػؤرخ فػي  111-19بمقتضى المرسػوـ الرئاسػي رقػـ  -

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

 .منو 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،  السيما المادة ، 2003
، 2012يونيػػػو سػػػنة  4الموافػػػق  1433رجػػػب عػػػاـ  14المػػػؤرخ فػػػي  248-12وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .منو 2معة غرداية، السيما المادة المتضمف إنشاء جا
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الذي يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء مجمػس إدارة جامعػة ،2016 أفريل 7المؤرخ في  213تضى القرار رقـ وبمق -

 غرداية، المعدؿ.
 ػػػررػػػقػػػي

 
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ،2003غشت سنة  23الموافق  1424
 ألعضاء مجمس إدارة جامعة غرداية. اإلسميةالقائمة 

 ألعضاء مجمس إدارة جامعة غرداية في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. اإلسميةتحدد القائمة  :2المادة 
 ي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العال :3المادة 

 2019أفريل  21 حرر بالجزائر في
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ردايةقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة غ
 األعضاء المعينوف:  -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 .ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس بف برطاؿ جماؿ -
 .ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو صافي خالد -
 .مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو جعفري عبد الرحماف -
 .الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو طيباني عمار -
 .ضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل وال عضو راحـ أحمد -
 .وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو سمبساجي دمحم بف يوسف  -
 .ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ عضو العمري كمثـو -
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 .ير المكمف بالتجارةممثل الوز  عضو قومري أحمد -
 .وزيرة المكمفة بالصناعة والمناجـممثل ال عضو خميفة إلياس  -
 .ممثل  الوزيرة المكمفة بالثقافة عضو حاج مييوب سيدي موسى -
 .والتنمية الريفية والصيد البحري  ممثل الوزير المكمف بالفالحة عضو جقبوب مصطفى   -
 .بالبيئة والطاقات المتجددةكمفة ممثل الوزيرة الم عضو صابر خمف هللا   -
 ممثل الوالي. عضو بايو دمحم -

 

 :وف األعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة اإلسـ والمقب

 .مـو الطبيعة والحياة وعمـو األرضممثل منتخب عف األساتذة لكمية ع عضو خف بشير -
 .ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو والتكنولوجيا عضو قرباتي قدور  -
 .ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات عضو زينب أوالد عمي -
 .ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االجتماعية واإلنسانية عضو مصيطفى دمحم السعيد -
 .ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عضو طويطي مصطفى -
 .تخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسيةممثل  من عضو فروحات السعيد -
 .ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو خطوي عبد المجيد -
 .ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو عكرمي فوزي  -
 .ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو نواصر عبد المالؾ -
 .ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو أوالد يحي عبد هللا -
 .ممثل منتخب عف الطمبة عضو عبد العزيز رستـ      -
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو  حنيشي سيد عمي -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2019 مارس 31المؤرخ في  304عدؿ القرار رقـ ي، 2019أفريل  21 مؤرخ في 347رقـ  قػػرار

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة االغواط الذي
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019سػػنة  مػػارس 21الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 .أعضاء الحكومةتعييف  والمتضمف
سبتمبر سنة  18الموافق  1422 جمادى الثانية  عاـ 30المؤرخ في  270- 01بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .منو 2،السيما المادة والمتمـ  المتضمف إنشاء جامعة االغواط ،المعدؿ ،2001
ة غشػػت سػػن 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .منو 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،السيما المادة  ،2003
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي
الػػػذي يحػػػدد القائمػػػة االسػػػمية ألعضػػػاء مجمػػػس إدارة  ،2019 مػػػارس 31المػػػؤرخ فػػػي  304القػػػرار رقػػػـ وبمقتضػػػى  -

 األغواطػ.جامعة 
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 ػػػررػػػقػػػي

 

أعاله، كما  والمذكػورالمعدؿ  ،2019 مارس 31المؤرخ في  304 يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ المادة األولى: 
 .ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019أفريل  21 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة األغواط

 ف:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسـ والمقب

 .ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس بمقوماف برزوؽ  -
 .ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو شندرلي براىـ محفوظ -
 .مثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييفم عضو بف أودينة مسعود -
 .ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو صحراوي عبد الحميـ -
 .ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو طيباني عمار -
 .ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو دبابش عبد الحميد -
 .ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو لعموري النذير -
 .ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو قويدري أحمد -
 .ممثل الوزيرة المكمفة بالصناعة والمناجـ عضو حروز عبد العزيز -
 .ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة عضو نميمي دمحم -
 .نةممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدي عضو شريفي أحمد -
 .ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة عضو مزياف شريف األميف -
صالح المستشفيات عضو معاد عماد الديف -  .ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوالي. عضو مراد سيد عمي -

 

 .".........................................والباقي بدوف تغيير......................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2019أفريل  22 مؤرخ في 400رقـ  قػػرار
 المدرسة العميا لؤلساتذة بسطيف

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019مػػارس سػػنة  31الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
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 2015يوليػو سػنة  11الموافػق  1436رمضػاف عػاـ  24المؤرخ في   183- 15رقـوبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -
 .منو 4والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة بسطيف، السيما المادة 

 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ   9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 منو. 24ي لممدرسة العميا،السيما المادة الذي يحدد القانوف األساسي النموذج

 

 يػػقػػػػػػػرر
 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسوـ التنفيذي رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة لمادة األولى: ا

، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 
 مدرسة العميا لألساتذة بسطيف.مجمس إدارة ال

تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بسطيف طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا : 2المادة 
 القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 3المادة 
 2019أفريل  22 فيحرر بالجزائر 

 العالي والبحث العممي وزير التعميـ
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة العميا لؤلساتذة بسطيفائمة أعضاء مجمس إدارة ق

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 .بالتعميـ العالي و البحث العممي ممثل الوزير المكمف رئيسا جناف عبد المجيد -
 .بالمالية ممثل الوزير المكمف عضو بف عمراف موسى -
 .الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو بزالة عبدالعزيز -
 .التعميـ المينييفممثل الوزير المكمف بالتكويف و  عضو صدقة عزالديف -
 .وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو قاد سفيافقد -
 .الوزير المكمف بالصناعة والمناجـممثل  عضو مرموشي دمحم -

 

 األعضاء المنتخبوف:  -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 .ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو حمودي عبد الحق -
 .ألساتذةممثل منتخب عف سمؾ ا عضو بوبقار عمر -
 .سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" ممثمة منتخبة عف عضو ليتيـ فطيمة -
 .سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" ممثل منتخب عف عضو حامدي شاكر -
 .سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" ممثمة منتخبة عف عضو شيباني رميساء -
 .سـ "أ"سمؾ األساتذة المساعديف ق ممثل منتخب عف عضو شطة مقراف -
 .دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو وازع الطاىر -
 .دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو شني رضواف -
 .ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو خمفاوي اية -
 .ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو صابر ياسميف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 2019 أفريل 22 مؤرخ في 401رقـ  قػػرار
 المدرسة العميا لؤلساتذة ببوسعادة )والية المسيمة(

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019مػػارس سػػنة  31الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24 المػػؤرخ فػػي 111-19بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة. والمتضمف
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
 2015يوليػو سػنة  16الموافػق  1436رمضػاف عػاـ  29المػؤرخ فػي  187- 15وبمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ -

 ساتذة ببوسعادة )والية المسيمة(.والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لأل
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 منو. 24السيما المادة  ا،رسة العميالذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
 

 يػػقػػػػػػػرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسوـ التنفيذي رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة لمادة األولى: ا
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 لألساتذة ببوسعادة.مجمس إدارة المدرسة العميا 
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا : 2المادة 

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

 2019أفريل  22 فيحرر بالجزائر 
 والبحث العممي وزير التعميـ العالي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المدرسة العميا لؤلساتذة ببوسعادة )والية المسيمة(قائمة أعضاء مجمس إدارة 
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة والمقباالسـ 
 .ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا بف يعيش كريـ -
 .لمكمف بالماليةممثل الوزير ا عضو طاىري المسعود -
 .الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو بميوشات وليد -
 .كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير الم عضو فكراش عمار -
 .ظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بالو  عضو مناد لخضر -
 .لمناجـممثمة الوزير المكمف بالصناعة وا عضو رحماني لطيفة -
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 األعضاء المنتخبوف: -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 .ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو بمواضح رابح -
 .ساتذةممثل منتخب عف سمؾ األ عضو بمنوار عمي -
 .سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ا" ممثل منتخب عف عضو دحية الحاج -
 .لمحاضريف قسـ "ب"ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ا عضو بف قسمية رشيد -
 .سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "ا" ممثل منتخب عف عضو جايمي دمحم -
 .قسـ "ب" سمؾ األساتذة المساعديف ممثل منتخب عف عضو بف داود دمحم لميف -
 .دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بقراجي عمر -
 .دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بوزيدي رؤوؼ -
 .ممثل منتخب عف الطمبة عضو شاللي بمقاسـ -
 .ممثل منتخب عف الطمبة عضو سايحي ايمف المختار -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 2019أفريل  22 مؤرخ في 402رقـ  قػػرار

 المدرسة العميا لمعمـو البيولوجية بوىراف 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019مػػارس سػػنة  31الموافػػق  1440جػػب عػػاـ ر  24المػػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة. فوالمتضم
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9خ فػػي المػػؤر  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 منو. 24لمادة الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما ا
فبراير سنة  15الموافػػػػػػػػػق  1438جمادى األولى عاـ  18المؤرخ في  86-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

درسة عميا في العمـو إلى م ة في عموـ الطبيعة والحياة بوىراف،والمتضمف تحويل المدرسة التحضيري 2017
 البيولوجية.

 ػػػررػػػقػػػي
 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسوـ التنفيذي رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة لمادة األولى: ا

مة االسمية ألعضاء ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائ2016يونيو سنة  14الموافق 
 مجمس إدارة المدرسة العميا لمعمـو البيولوجية بوىراف.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمعموـ البيولوجية بوىراف طبقا لمجدوؿ الممحق : 2المادة 
 بيذا القرار.

 العممي. ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث: 3المادة 
 2019أفريل  22 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بوىرافلمعموـ البيولوجية قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا 
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة االسـ و المقب
 .ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا سنوسي دمحم -
 .ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو طرفاية نبيل -
 .الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو سميماني ارزقي -
 .يـ المينييفممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعم عضو در بمبكوش عبد القا -
 .وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو عثماني يحيى -
 .الوزير المكمف بالصناعة والمناجـممثل  عضو خمدوف عبد الرحيـ -
 .يد البحري والتنمية الريفية والص ممثمة الوزير المكمف بالفالحة عضو اصوالح رشيدة -
 .رفة الجزائرية لمتجارة والصناعةممثل عف الغ عضو ولد عمي فريد -
 .ممثل عف مجمع صيداؿ عضو اوسنة حفيظة -
 .كة المياه والتطيير بوىراف)سيور(ممثل عف شر  عضو اليادي سامية -

 

 األعضاء المنتخبوف: -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 .مؾ األساتذةممثل منتخب عف س عضو بابا حامد دمحم باي -
 .ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة عضو تبحرتي حاجة فاطمة -
 .سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" ممثمة منتخبة عف عضو بوحديبة سمطانة -
 .سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" ممثمة منتخبة عف عضو عزي صميحة -
 ."ب"سمؾ األساتذة المساعديف قسـ  ممثل منتخب عف عضو شوباف سميماف -
 .سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "ا" ممثمة منتخبة عف عضو ميموف اسماء -
 .دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو جفاؿ عمي -
 .دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف الموظفيف اإل عضو تواتي فائزة -
 .ممثل منتخب عف الطمبة عضو بمعربي دمحم -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة. عضو محيوص ابتساـ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 دولة ميندس لنيل شيادة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019أفريل  22 مؤرخ في 409رقـ  قػػرار

 عمـو البيولوجية بوىراففي ال الجزيئية" بالمدرسة العميا "البيولوجيا تخصص في البيوتكنولوجيا
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذو الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05–99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .المتمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ و 
والمتضػّمف  1971غشػت سػنة  25الموافػق  1391رجػب عػاـ  4المػؤّرخ فػي  219 -71وبمقتضى المرسػوـ رقػـ  -

 .المتمـتنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ و 
 ،2019 سػػنة مػػارس 31 الموافػػق 1440عػػاـ  رجػػب 24 فػػي المػػؤرخ 111-19 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 الحكومة. أعضاء تعييف والمتضمف
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434بيػع األّوؿ عػاـ ر  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2017 سػنة أكتػوبر 22 الموافػق 1439 عػاـ صػفر 02 فػي المػؤّرخ 304 -17 رقػـ التنفيػذي المرسوـ وبمقتضى -

 في العمـو البيولوجية. عميا مدرسة إلى بوىراف، والحياة الطبيعة عموـ في التحضيرية المدرسة تحويل والمتّضمف
  في المؤرخ البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لميداف عمـو الطبيعة والحياة، المجنة اجتماع محضر عمى بناء   -

 .2018جانفي  25
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 ػػػررػػػقػػػي

 

الجزيئية"  "البيولوجيا تخصص البيوتكنولوجيا ميندس دولة فييحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة  المادة األولػى:
 ، وفقا لممحق ىذا القرار.في العمـو البيولوجية بوىراف بالمدرسة العميا

في العمـو  بالمدرسة العميا يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني :2المػػادة 
 .2017/2018 ، ابتداء مف السنة الجامعيةالبيولوجية بوىراف

، كّل فيما في العموـ البيولوجية بوىراف المدرسة العميا يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير :3 المػػادة
 يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 أفريل 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 لدكتور: بوزيد الطيبا
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 دولة ميندس لنيل شيادة يحدد البرنامج البيداغوجيالذي  2019أفريل  22 مؤرخ فيال 409رقـ  قرارممحق ال

 في العموـ البيولوجية بوىراف بالمدرسة العميا الجزيئية" "البيولوجيا تخصص يافي البيوتكنولوج
 السنة األولى مف الطور الثاني:

 1السداسي 

 وحدة التعميـ
 الحجـ الساعي األسبوعي الحجـ الساعي السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييـ

أعماؿ  محاضرة أسبوع 14-16
 موجية

أعماؿ 
 إمتحاف متواصل ى أعماؿ أخر  تطبيقية

 % 60 % 40 18 9      وحدات التعميـ األساسية
          )إج/إخ( 1و ت أ 

الكيمياء الحيوية والفيزيولوجيا 
 X X 4 2 سا 55  سا 01 سا 02 سا 45 الخموية

الكيمياء الحيوية لؤلحياء 
 X X 4 2 سا 55  سا 01 سا 02 سا 45 الدقيقة

 X X 4 2 سا 55  سا 01 سا 02 سا 45 الكيمياء الحيوية النباتية
          )إج/إخ( 2و ت أ 

البنية والخواص 
 X X 4 2 سا 55  سا 01 سا 02 سا 45 الفيزيوكيميائية لمبروتينات

البنية والخواص الفيزيوكيميائية 
 X X 2 1 د30سا 27   د30سا 01 د30سا 22 لؤلحماض النووية

   9 5      وحدات التعميـ المنيجية
          )إج/إخ( 1ت ـ  و

 X X 5 3 سا 65 سا 03  د30سا 01 سا 60 ورشة كيمياء المحاليل
          )إج/إخ( 2و ت ـ 

 X X 4 2 سا 55 سا 03   سا 45 ورشة الكيمياء الحيوية
          وحدات التعميـ اإلسكتشافية

          )إج/إخ(1و ت إ  
التنوع البيولوجي لمكائنات 

 X X 2 2 سا05  د30سا01 د30سا 01 سا 45 مائيةالحية ال

   1 1      وحدة التعميـ األفقية
          )إج/إخ(1و ت أ ؼ

 X X 1 1 د30سا 2   د30سا 01 سا 22 1المغة اإلنجميزية 
   30 17 375 سا90 سا90 سا202 سا375 1مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 السنة األولى مف الطور الثاني:
 2السداسي 

 وحدة التعميـ
الحجـ الساعي 

 نوع التقييـ األرصدة المعامل الحجـ الساعي األسبوعي السداسي

 إمتحاف متواصل رى أعماؿ أخ أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية محاضرة أسبوع 14-16
 % 60 % 40 18 9      وحدات التعميـ األساسية

          )إج/إخ( 1و ت أ 
 X X 4 2 سا 55  سا 01 سا 02 سا 45 1البيولوجيا الجزيئية 

 X X 4 2 سا 55  سا 01 سا 02 سا 45 عمـ وراثة بدائيات النواة
 X X 4 2 سا 55  سا 01 سا 02 سا 45 1المعموماتية الحيوية 

          )إج/إخ( 2و ت أ 
 X X 3 1.5 د15سا41  د45 د30سا 01 د45سا33 اإلنزيمولوجيا المعمقة

 X X 3 1.5 د15سا41  د45 د30سا 01 د45سا33 المناعة و المناعة الوراثية
   9 5      وحدات التعميـ المنيجية

          )إج/إخ( 1و ت ـ 
 X X 5 3 سا 65 سا 04   سا 60 ورشة البيولوجيا الجزيئية

          )إج/إخ( 2و ت ـ 
 X X 4 2 سا 55 سا 03   سا 45 1ورشة اإللكترونيؾ 

   2 2      وحدات التعميـ اإلسكتشافية
          )إج/إخ(1و ت إ  

التكنولوجيا الحيوية لمكائنات 
 X X 2 2 د15سا 41  د30سا 01 د30سا 01 سا 45 المائية

   1 1      قيةوحدة التعميـ األف
          )إج/إخ(1و ت أ ؼ

 X X 1 1 د30سا 02   د30سا 01 سا 22 2المغة اإلنجميزية 
   30 17      2مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الثانية مف الطور الثاني :السنة 

 3السداسي

 وحدة التعميـ
 الحجـ الساعي األسبوعي الحجـ الساعي السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييـ

أعماؿ  محاضرة أسبوع 14-16
 موجية

أعماؿ 
 إمتحاف متواصل أعماؿ أخرى  تطبيقية

 % 60 % 40 18 9      وحدات التعميـ األساسية
          )إج/إخ( 1و ت أ 

 X X 6 3 د30سا 82  د30سا 01 سا 03 د30سا 67 2البيولوجيا الجزيئية 
 X X 6 3 د30سا 82  د30سا 01 سا 03 د30سا 67 عمـ وراثة حقيقيات النواة

          )إج/إخ( 2و ت أ 
 X X 3 1.5 د15سا41  د45 د30سا 1 د45سا33 تأشيروتنظيـ النشاط الخموي 

 X X 3 1.5 د15سا41  د45 د30سا 1 33د45سا 2المعموماتية الحيوية 
   9 5      وحدات التعميـ المنيجية

          )إج/إخ( 1و ت ـ 
ورشة الكيمياء الحيوية والبيولوجيا 

 الجزيئية
00سا 60 سا 4    00سا 65   3 5 X X 

          )إج/إخ( 2و ت ـ 
00 2ورشة اإللكترونيؾ  سا45  د30سا 1  د30سا 01   00سا 55   2 4 X X 

   1 1      وحدات التعميـ اإلسكتشافية
          )إج/إخ(1و ت إ  
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دورة المؤتمرات )إلزامية(، األنشطة 
 االختيارية )نشاط واحد اختياري(:

 مندوب طبي -
 صحافة عممية -
 سينما/اشرطة عممية -
 غوص -
 تربية بدنية -
 مبلحة بحرية -
 موسيقى -
 فنوف جميمة -
 مسرح -
 طبخ -

د30سا 22 د30سا 1  د30 سا2     1 1 X X 

   1 1      وحدة التعميـ األفقية
          )إج/إخ(1و ت أ ؼ

 X X 1 1 د30سا 2 - - د30سا 01 سا 22 3المغة اإلنجميزية 
 x x 1 1 د30سا 2   د30سا 1 د30سا22 اإلحصاء الحيوي 
 x x 30 17 375  سا  60 00سا  90 00سا  225 00سا 375سا 3مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السنة الثانية من الطور الثاني:

 4السداسي 

 وحدة التعميـ
 الحجـ الساعي األسبوعي الحجـ الساعي السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييـ

أعماؿ  محاضرة أسبوع 14-16
 موجية

أعماؿ 
 إمتحاف متواصل أعماؿ أخرى  تطبيقية

 % 60 % 40 18 9      وحدات التعميـ األساسية
          )إج/إخ( 1و ت أ 

د 30سا  الكيمياء الحيوية لمبروتينات د30سا 01 3سا  67 د 30سا    82 3 6 X X 
د 30سا  ديناميؾ الخمية د30سا 01 3سا  67 د 30سا    82 3 6 X X 

          )إج/إخ( 2و ت أ 
د45سا33 اليندسة الوراثية د30سا    د 45سا  1 د15سا  0 41 1.5 3 X X 

د45سا  ىندسة البروتينات د30سا   33 د 45سا  1 د15سا  0 41 1.5 3 X X 
   9 5      وحدات التعميـ المنيجية

          )إج/إخ( 1و ت ـ 
تكنولوجيا الطحالب الدقيقة )ورشة 

00سا  اليندسة اإلنزيمية(عمل  00سا 4سا   60 65 3 5 X X 

          )إج/إخ( 2و ت ـ 
00سا 3ورشة اإللكترونيؾ  30سا 45 د30سا  1 00سا 1 55 2 4 X X 

   2 2      وحدات التعميـ اإلسكتشافية
          )إج/إخ(1و ت إ  

دورة المؤتمرات )إلزامية(، األنشطة 
 ري(:االختيارية )نشاط واحد اختيا

 مندوب طبي -
 صحافة عممية -
 سينما/اشرطة عممية -
 غوص -
 تربية بدنية -
 مبلحة بحرية -
 موسيقى -
 فنوف جميمة -
 مسرح -
 طبخ -

00سا 30سا 45 30سا 1  X X 2 2 5 00سا - 1
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   1 1      وحدة التعميـ األفقية
          )إج/إخ(1و ت أ ؼ

سا 22 4المغة اإلنجميزية  د30سا 01  د30سا 2 - -   1 1 X X 
00سا 375سا  4السداسي  مجموع 00سا 225    30 17 375سا  60 00سا 90

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 السنة الثالثة مف الطور الثاني:
 5السداسي 

 وحدة التعميـ

الحجـ الساعي 
 الحجـ الساعي األسبوعي سيالسدا

 األرصدة المعامل
 نوع التقييـ

أعماؿ  محاضرة أسبوع 14-16
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

أعماؿ 
 إمتحاف متواصل أخرى 

 % 60 % 40 18 9      وحدات التعميـ األساسية
          )إج/إخ( 1و ت أ 

د30سا عمـ األحياء التركيبي 00سا  67 د30سا 3 د30سا  1 82 3 6 X X 
د30سا ميتاجينوميؾ 00سا  67 د30سا 3 د30سا  1 82 3 6 X X 

          )إج/إخ( 2و ت أ 
د30سا عمـ األدوية و السموـ 00سا  67 د30سا 3 د30سا  1 82 3 6 X X 

   9 5      وحدات التعميـ المنيجية
          )إج/إخ( 1و ت ـ 

00سا 3سا   45 00سا استخبلص وتنقية البروتينات 55 2 4 X X 
          )إج/إخ( 2و ت ـ 

00سا ورشة المقاوالتية 00سا  4سا    60 65 3 5 X X 
   2 2      وحدات التعميـ اإلسكتشافية

          )إج/إخ(1و ت إ  
دورة المؤتمرات )إلزامية(، األنشطة االختيارية 

 )نشاط واحد اختياري(:
 مندوب طبي -
 صحافة عممية -
 سينما/اشرطة عممية -
 غوص -
 بدنية تربية -
 مبلحة بحرية -
 موسيقى -
 فنوف جميمة -
 مسرح -
 طبخ -

00سا  د30سا  45 د30سا  1  X X 2 2 5 00سا  1

   1 1      وحدة التعميـ األفقية
          )إج/إخ(1و ت أ ؼ

سا 22 5المغة اإلنجميزية  د30 سا1  د30سا 2 - -   1 1 X X 
00سا 375سا 5مجموع السداسي  00سا90 225 00سا     30 17 375 سا 60

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السنة الثانية مف الطور الثاني:

 6السداسي 

الحجـ الساعي  وحدة التعميـ
 السداسي 

 الحجـ الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييـ

أعماؿ  أعماؿ فردية تربص ميداني ندوات
امتحاف مناقشة  متواصل أخرى 

 المشروع
  وحدات التعميـ األساسية

  )إج/إخ( 1أ وت
 100 - 30 17 - 00سا450 00سا225 00سا75 00سا 750 : مشروع نيػػػػػاية الػػػدراسة1المادة

 100  30 17 - 00سػػا450 00سا225 00سا75 00سا750 6مجموع السداسي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ميندس دولة لنيل شيادة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019أفريل  22 مؤرخ في 410رقـ  قػػرار
 في البيػوتكنػولوجيا العميا الوطنية بالمدرسةالبيػوتكنػولوجيا في  

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذو الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05–99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـ
والمتضّمف  1971غشت سنة  25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71لمرسوـ رقـ وبمقتضى ا -

 .مى شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـتنظيـ الدروس لمحصوؿ ع
 ،2019 سنة مارس 31 الموافق 1440عاـ  رجب 24 في المؤرخ 111-19 رقـ الرئاسي المرسوـ وبمقتضى -

 .الحكومة أعضاء تعييف والمتضمف
 2011 سنة نوفمبر 28 الموافق 1433 عاـ محّرـ 3في  المؤرخ 399-11 رقـ التنفيذي المرسوـ وبمقتضى -

 .في البيوتكنولوجيا بقسنطينة مدرسة وطنية عميا إنشاء والمتضمف
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات 
  في المؤرخ البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لميداف عمـو الطبيعة والحياة، المجنة اجتماع محضر عمى بناء   -

 .2017جويمية  17
 ػػػررػػػقػػػي

 

 في العميا الوطنية مدرسةبال البيػوتكنػولوجيافي  يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة المادة األولػى:
 ، وفقا لممحق ىذا القرار.البيػوتكنػولوجيا

 في العميا الوطنية بالمدرسة يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني :2المػػادة 
 .2016/2017، ابتداء مف السنة الجامعية البيػوتكنػولوجيا

، كّل فيما البيػوتكنػولوجيا في العميا الوطنية المدرسة عميـ والتكويف العالييف ومديريكّمف المدير العاـ لمت :3المػػادة 
 يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 أفريل 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د الذي 2019أفريل  22 مؤرخ فيال 410ممحق القرار رقـ   ميندس دولة شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحد 
 البيوتكنولوجيا في ياالعم الوطنية بالمدرسة "البيوتكنولوجيا" في

 السنة األولى مف الطور الثاني:
 1السداسي س

 وحدة التعميـ
الحجـ الساعي 

 السداسي

 الحجـ الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييـ

أعماؿ  محاضرة
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

أعماؿ 
 أخرى 

 امتحاف متواصل

          وحدات التعميـ األساسية
   6 4      /إخ()إج 1و ت أ 

 %60 %40 3 2  *00سا 2 - 30سا 2 00سا 45 عمـ وظائف األعضاء النباتي
 %60 %40 3 2  *00سا 2 - 30سا 2 00سا 45 عمـ الوظائف الرئيسية
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   12 8      )إج/إخ( 2و ت أ 
 %50 %50 4 3  *00سا 2 *30سا 1 30سا 1 00سا 45 اإلنزيمات عمـ

 %50 %50 4 2  *00سا 2 *30سا 1 30سا 1 00سا 30 البروتيوميات
 الكيمياء الحيوية وعمـ وظائف

 %50 %50 4 3  *00سا 2 *30سا 1 30سا 1 00سا 45 األعضاء الميكروبية

          وحدات التعميـ المنيجية
   5 5      )إج/إخ( 1و ت ـ 

 %50 %50 5 5  00سا 2 30سا 1 30سا 2 00سا 90 ىندسة الطرائق
   4 5      ()إج/إخ 2و ت ـ 

 %60 %40 2 3  - 30سا 1 30سا 1 00سا 45 اإلحصاء الحيوي 
 %50 %50 2 2  *00سا 2 *30سا 1 30سا 1 00سا 45 الطرؽ الرقمية

          وحدات التعميـ االستكشافية
   2 2      )إج/إخ(1و ت إ  

 %100 %0 1 1  - - *30سا 1 00سا 15 مفاىيـ االقتصاد المؤسسة
 %100 %0 1 1  - - *30سا 1 00سا 15 مشاريعإدارة ال

          وحدة التعميـ األفقية
   1 1      )إج/إخ(1و ت أ ؼ

 %60 %40 1 1  - *30سا 1 *30سا 1 00سا 30 1اإلنجميزية 
 1مجموع السداسي

   30 25     00سا 450 *: حصة / كل أسبوعيف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 من الطور الثانً: األولىالسنة 

 2س  السداسً

الحجـ الساعي  وحدة التعميـ
 السداسي

 الحجـ الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييـ

أعماؿ  محاضرة
 امتحاف تواصلم أعماؿ أخرى  أعماؿ تطبيقية موجية

          وحدات التعميـ األساسية
   11 10      )إج/إخ( 1و ت أ 

 %100 %0 2 2  - - 30سا 1 00سا 21 التغذية
 %100 %0 2 2  - - 30سا 1 00سا 21 البيئة والتموث

الكائنات الحية الدقيقة المنتجة لمجزيئات 
 %60 %40 4 3  *00سا 2 - 30سا 1 00سا 30 المفيدة

 %60 %40 3 3  *00سا 2 - 30سا 2 00سا 45 ير الخمية و زرع الخبلياتأش
   7 5      )إج/إخ( 2و ت أ 

 %60 %40 3 2  - *30سا 1 30سا 1 00سا 30 عمـ الجينوـ  وما بعد الجينـو
 %60 %40 4 3  00سا 2 - 30سا 2 00سا 60 1المعموماتية الحيوية 

          وحدات التعميـ المنيجية
   5 7      )إج/إخ( 1ـ و ت 

 %60 %40 1 2  - *30سا 1 30سا 1 00سا 30 االستمثاؿ والتخطيط التجريبي
 %50 %50 4 5  00سا 2 *30سا 1 30سا 2 00سا 75 الطرائق الحيوية

   4 4      )إج/إخ( 2و ت ـ 
 %50 %50 2 2  *00سا 2 *30سا 1 30سا 2 00سا 60 معالجة اإلشارة

 %50 %50 2 2  *00سا 2 *30سا 1 30سا 1 00سا 45 تحكـ واألتمتةااللكترونيات ، ال
          وحدات التعميـ االستكشافية

   2 3      )إج/إخ(1و ت إ  
 %100 %0 1 1  - - *30سا 1 00سا 9 النظافة واألمف في العمل

 مشروع شخصي / 
 %0 %100 1 2  - - - - (1يوًما )المستوى  15تربص مدتو 

          ميـ األفقيةوحدة التع
   1 1      )إج/إخ(1و ت أ ؼ

 %60 %40 1 1  - *30سا 1 *30سا 1 00سا 30 2اإلنجميزية 
 2مجموع السداسي 

   30 30     00سا 456 *: حصة / كل أسبوعيف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 من الطور الثانً: الثانٌةلسنة ا
 3س  السداسً

الحجـ الساعي  وحدة التعميـ
 السداسي

 الحجـ الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييـ

أعماؿ  محاضرة
 امتحاف متواصل أعماؿ أخرى  أعماؿ تطبيقية موجية

          وحدات التعميـ األساسية
   6 5      )إج/إخ( 1ت أ  و

 %60 %40 3 2  *00سا 2 - 30سا 2 00سا 45 البيولوجيا الجزيئية والجينومات النباتية
 %60 %40 3 3  00سا 2 - 30سا 1 00سا 45 تكنولوجيا البيولوجيا الخموية

   13 10      )إج/إخ( 2و ت أ 
 %50 %50 5 5  00سا 2 30سا 1 30سا 1 00سا 90 عمـ األحياء الدقيقة الصناعية

 %50 %50 5 3  00سا 2 *30سا 1 30سا 1 00سا 60 اليندسة االنزيمية
 %60 %40 3 2  *00سا 2 - *30سا 1 00سا 30 عمـ الفطريات التطبيقية
          وحدات التعميـ المنيجية

   8 5      )إج/إخ( 1و ت ـ 
 %60 %40 4 3  00سا 2 - 30سا 1 00سا 45 2المعموماتية الحيوية 

 %50 %50 4 2  *00سا 2 30سا 1 30سا 1 00سا 60 معالجة الصور
          وحدات التعميـ االستكشافية

   2 3      )إج/إخ(1و ت إ  
 %100 %0 1 1  - - *30سا 1 00سا 9 ضماف الجودة

 %0 %100 1 2  - - - - (2أسابيع )المستوى  4-3/ تربص مدتو 
          وحدة التعميـ األفقية

   1 1      )إج/إخ(1و ت أ ؼ
 %60 %40 1 1  - *30سا 1 *30سا 1 00سا 30 3اإلنجميزية 

 3مجموع السداسي 
   30 24     00سا 420 *: حصة / كل أسبوعيف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 من الطور الثانً: الثانٌةالسنة              

 4س  السداسً

الحجـ الساعي  وحدة التعميـ
 السداسي 

 نوع التقييـ األرصدة المعامل الحجـ الساعي األسبوعي
 امتحاف متواصل أعماؿ أخرى  أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية محاضرة

          وحدات التعميـ األساسية    
   9 7      )إج/إخ( 1و ت أ 

 %100 %0 2 2  - - 30سا 1 00سا 21 عمـ الفيروسات
 %50 %50 3 2  *00سا 2 *30سا 1 30سا 1 00سا 45 عمـ األدوية / عمـ السمـو

 %60 %40 4 3  00سا 2 - 30سا 1 00سا 45 البيولوجيا الجزيئية تكنولوجيا
   9 7      )إج/إخ( 2و ت أ 

 %50 %50 5 3  00سا 2 30سا 1 30سا 1 00سا 60 طرؽ التحميل
 %100 %0 2 2  - - 30سا 1 00سا 21 البيوتكنولوجيا الطبية والصيدالنية

 %100 %0 2 2  - - 30سا 1 00سا 21 البيوتكنولوجيا البيئية
          وحدات التعميـ المنيجية

   9 7      )إج/إخ( 1و ت ـ 
 %50 %50 5 4  00سا 2 30سا 1 30سا 1 00سا 60 التحويل الحيوي 

 %50 %50 4 3  00سا 2 30سا 1 30سا 1 00سا 60 نمذجة ومحاكاة النظـ البيولوجية
          وحدات التعميـ االستكشافية

   2 2      )إج/إخ(1و ت إ  
 %100 %0 1 1  - - *30سا 1 00سا 9 أخبلقيات عمـ األحياء

 %0 %100 1 1  - - - 00سا 20 مشروع بالمرافقة
          وحدة التعميـ األفقية

   1 1      )إج/إخ(1و ت أ ؼ
 %60 %40 1 1  - *30سا 1 *30سا 1 00سا 30 4اإلنجميزية 

 4مجموع السداسي 
   30 24     00سا 392 *: حصة / كل أسبوعيف
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 من الطور الثانً: الثالثةالسنة 
 5س  السداسً

الحجـ الساعي  وحدة التعميـ
 السداسي

 نوع التقييـ األرصدة المعامل الحجـ الساعي األسبوعي
 امتحاف متواصل أعماؿ أخرى  أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية محاضرة

          وحدات التعميـ األساسية
   4 4      )إج/إخ( 1و ت أ 

 %100 %0 2 2  - - 30سا 1 00سا 21 التكنولوجيات الحيوية النباتية
 %100 %0 2 2  - - 30سا 1 00سا 21 ية الحيوانيةالتكنولوجيات الحيو

   17 6      )إج/إخ( 2و ت أ 
 %0 %100 17 6  00سا 12 - - 00سا 180 ورش اليندسة الحيوية

          وحدات التعميـ المنيجية
   6 4      )إج/إخ( 1و ت ـ 

 %60 %40 6 4  - 30سا 1 30سا 1 00سا 35 الفصل الصناعي لمجزيئات الحيوية
          وحدات التعميـ االستكشافية

   2 2      )إج/إخ(1و ت إ  
 %100 %0 1 1  - - *30سا 1 00سا 15 التحقق مف صحة العمميات
 %100 %0 1 1  - - *30سا 1 00سا 15 الممارسات الجيدة لمتصنيع

          وحدة التعميـ األفقية
   1 1      )إج/إخ(1و ت أ ؼ

 %60 %40 1 1  - *30سا 1 *30سا 1 00سا 15 5اإلنجميزية 
 5مجموع السداسي 

   30 17     00سا 357 *: حصة / كل أسبوعيف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 من الطور الثانً: الثالثةلسنة ا

 6س  لسداسًا
 األرصدة المعامل الحجـ الساعي السداسي وحدة التعميـ

 30 17 00سا  450 مشروع التخرج
 30 17 00سا 450 6مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 دة ميندس دولةلنيل شيا يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019أفريل  22 مؤرخ في 411رقـ  قػػرار

 التطبيقية بتممساف العمـو في العميا بالمدرسة"اإللكتروتقني تخصص: طاقة وبيئة"  في 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذو الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05–99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتمـمتعميـ العاليالقانوف التوجييي ل
والمتضّمف  1971غشت سنة  25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـ
 ،2019 سنة مارس 31 الموافق 1440عاـ  رجب 24 في المؤرخ 111-19 رقـ الرئاسي المرسوـ وبمقتضى -

 الحكومة. أعضاء عييفت والمتضمف
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 سنة رفبراي 15 الموافق 1438 عاـ االولى جمادى 18 في المؤّرخ 82-17 رقـ التنفيذي المرسوـ وبمقتضى -

 .التطبيقية العموـ في عميا مدرسة إلى بتممساف، والتقنيات العمـو في التحضيرية المدرسة تحويل والمتّضمف 2017
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جويمية  17في المؤرخ ،البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا في العمـو والتكنولوجيا المجنة اجتماع محضر عمى بناء   -
2017. 

 يػػقػػػػػػػرر

 

في "اإللكترو تقني تخصص: طاقة وبيئة"  دد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولةيح المادة األولػى:
 بالمدرسة العميا في العمـو التطبيقية بتممساف، وفقا لممحق ىذا القرار.

 العمـو في العميا بالمدرسة يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني :2 المػػادة
 .2016/2017، ابتداء مف السنة الجامعية بتممساف يقيةالتطب

، كّل فيما بتممساف التطبيقية العموـ في العميا المدرسة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير :3 المػػادة
 يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 أفريل 22 فيجزائر حرر بال
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د الذي 2019أفريل  22 مؤرخ فيال 411 رقـ القرار ممحق  دولة ميندس شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحد 
 بتممساف التطبيقية العمـو في العميا بالمدرسة "وبيئة طاقة: تخصص تقني اإللكترو" في 

 

 من الطور الثانً: األولىالسنة 

 1السداسً س

 وحدة التعلٌم

الحجم 

الساعً 

 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 حاضرةم
أعمال 

 موجهة

أعمال 

 تطبٌمٌة

أعمال 

 أخرى
 امتحان متواصل

          وحدات التعلٌم األساسٌة

 - - 15 12 9 4.5 4.5 4.5 337.5 )إج/إخ( 1و ت أ 

 %50 %50 5 4 3 1.5 1.5 1.5 112.5 التماثلٌة اإللكترونٌن

 %50 %50 5 4 3 1.5 1.5 1.5 112.5 1 معالجة اإلشارة

 %50 %50 5 4 3 1.5 1.5 1.5 112.5 1أنظمة التحكم 

 - - 6 7 5 - 3 3 165 )إج/إخ( 2و ت أ 

 %50 %50 3 3.5 2.5 - 1.5 1.5 82.5 تحوٌل الحرارة و المواد

 %50 %50 3 3.5 2.5 - 1.5 1.5 82.5 التطبٌمٌة الحرارٌة الدٌنامٌن

          لتعلٌم المنهجٌةوحدات ا

 - - 6 6 5 1.5 1.5 3 165 )إج/إخ( 1و ت م 

 %50 %50 3 3 2.5 - 1.5 1.5 82.5 حسابٌة للمهندس وسائل

 %50 %50 3 3 2.5 1.5 - 1.5 82.5 لبروتوكولوا الشبكة

- - - - - - - - - - 

          وحدات التعلٌم االستكشافٌة

 - - - - - - - - - )إج/إخ(1و ت إ  

- - - - - - - - - - 

          وحدة التعلٌم األفمٌة

   3 5 1 - 1.5 3 82.5 )إج/إخ(1و ت أ ف

 %50 %50 2 3 0.5 - 1.5 1.5 52.5 1المحاسبة وإدارة المؤسسات

 %50 %50 1 2 0.5 - - 1.5 30 1 اللغات والتواصل

 - - 30 30 20 06 10.5 13.5 750 1مجموع السداسً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9+%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9+%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
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 السنة األولى من الطور الثانً:

 2داسً سالس

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة محاضرة

 وحدات التعلٌم األساسٌة
         

 - - 15 12 9 4.5 4.5 4.5 337.5 )إج/إخ( 1و ت أ 

 %50 %50 5 4 3 1.5 1.5 1.5 112.5 اإللكترونٌن الرلمٌة

 %50 %50 5 4 3 1.5 1.5 1.5 112.5 2معالجة اإلشارة 

 %50 %50 5 4 3 1.5 1.5 1.5 112.5 2أنظمة التحكم 

 - - 6 7 5 1.5 1.5 3 165 )إج/إخ( 2و ت أ 

 %50 %50 2 3.5 2.5 - - 1.5 60 1طالات متجددة 

 %50 %50 4 3.5 2.5 1.5 1.5 1.5 105 مٌكانٌن السوائل

 وحدات التعلٌم المنهجٌة
         

 - - 6 6 5 1.5 1.5 3 165 )إج/إخ( 1و ت م 

 %50 %50 3 3 2.5 - 1.5 1.5 82.5 االستخدام األمثل لألنظمة

 %50 %50 3 3 2.5 1.5 - 1.5 82.5 أنظمة وحدات المعالجة

- - - - - - - - - - 

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة
         

 - - - - - - - - - )إج/إخ(1ت إ  و 

- - - - - - - - - - 

 وحدة التعلٌم األفمٌة
         

 3 5 2 - 1.5 3 97.5 )إج/إخ(1و ت أ ف
  

 %50 %50 2 3 1 - 1.5 1.5 60 2المحاسبة وإدارة المؤسسات 

 %50 %50 1 2 1 - - 1.5 37.5 2اللغات والتواصل 

 - - 30 30 21 7.5 9 13.5 765 2مجموع السداسً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السنة الثانٌة من الطور الثانً:

 1السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 التمٌٌم نوع

 أعمال موجهة محاضرة
أعمال 

 تطبٌمٌة

أعمال 

 أخرى
 امتحان متواصل

                   وحدات التعلٌم األساسٌة

 - - 14 14 8.5 4.5 4.5 4.5 330 )إج/إخ( 1و ت أ 

 %50 %50 5 5 3 1.5 1.5 1.5 112.5 : مفاهٌم عامة 6كهروتمنٌات 

 %50 %50 5 5 3 1.5 1.5 1.5 112.5 1إلكترونٌن االستطاعة 

 %50 %50 4 4 2.5 1.5 1.5 1.5 105 اآللٌات المابلة للبرمجة

 - - 7 7 3.5 3 1.5 3 165 )إج/إخ( 2و ت أ 

 :  4طالات متجددة 

 الشمسٌة الحرارٌة والفولطا  ضوئٌة
97.5 1.5 1.5 1.5 2 4 4 50% 50% 

 %50 %50 3 3 1.5 1.5 - 1.5 67.5 لٌاسات و أدوات

                   لتعلٌم المنهجٌةوحدات ا

 - - 6 6 4 1.5 - 3 127.5 )إج/إخ( 1و ت م 

 %50 %50 3 3 1.5 1.5 - 1.5 67.5 النظم المحمولة

 %50 %50 3 3 2.5 - - 1.5 60 التحكم الصناعً

                   وحدات التعلٌم االستكشافٌة

 - - - - - - - - - )إج/إخ(1و ت إ  

- - - - - - - - - - 

                   وحدة التعلٌم األفمٌة

     3 3 3 - - 3 90 )إج/إخ(1و ت أ ف

 %50 %50 2 2 2 - - 1.5 52.5 1إدارة و لٌادة المشارٌع 

 %50 %50 1 1 1 - - 1.5 37.5 3اللغات والتواصل 

 - - 30 30 19 9 6 13.5 712.5 1مجموع السداسً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 من الطور الثانً: ةثانٌالالسنة 

 2السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 امتحان متواصل أعمال أخرى تطبٌمٌةأعمال  أعمال موجهة محاضرة

 وحدات التعلٌم األساسٌة
         

 - - 10 10 5 3 3 3 210 )إج/إخ( 1و ت أ 

: محوالت  2كهروتمنٌات 

 وآالت كهربائٌة
105 1.5 1.5 1.5 2.5 5 5 50% 50% 

 %50 %50 5 5 2.5 1.5 1.5 1.5 105 2إلكترونٌن االستطاعة 

 - - 10 10 5 3 3 3 210 )إج/إخ( 2و ت أ 

: طالة  3طالات متجددة 

 الرٌاح و الطالة العضوٌة
105 1.5 1.5 1.5 2.5 5 5 50% 50% 

 %50 %50 5 5 2.5 1.5 1.5 1.5 105 مواد الطالات المتجددة

 وحدات التعلٌم المنهجٌة
         

 - - 7 4 9.5 - - 1.5 165 )إج/إخ( 1و ت م 

 %50 %50 3 2 3.5 - - 1.5 75 اإلشراف و أمن األداء

 4 2 6 - - - 90 مشارٌع مصغرة و تربصات
 

100% 

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة
         

 - - 1 3 1 - - 2 45 )إج/إخ(1و ت إ  

 %100 - 1 3 1 - - 2 45 1محاضرات 

 وحدة التعلٌم األفمٌة
         

 2 3 2 - - 3 75 )إج/إخ(1و ت أ ف
  

 %50 %50 1 2 1 - - 1.5 37.5 2إدارة و لٌادة المشارٌع 

 %50 %50 1 1 1 - - 1.5 37.5 4اللغات والتواصل 

 - - 30 30 23.5 6 6 12.5 705 2مجموع السداسً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 من الطور الثانً: لثةثاالالسنة 

 1السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 
 السداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة محاضرة

                   وحدات التعلٌم األساسٌة

 - - 10 10 8 1.5 1.5 3 210 )إج/إخ( 1و ت أ 

 %50 %50 5 5 4 - 1.5 1.5 105 الشبكة و توزٌع الكهرباء

 %50 %50 5 5 4 1.5 - 1.5 105 الشبكات الذكٌة

 - - 9 9 8 1.5 1.5 3 210 )إج/إخ( 2و ت أ 

: تخزٌن  4طالات متجددة 

 الطالة الكهربائٌة
127.5 1.5 1.5 1.5 4 5 5 50% 50% 

 %50 %50 4 4 4 - - 1.5 82.5  فعالٌة الطالة 

                   وحدات التعلٌم المنهجٌة

 - - 8 8 3.5 1.5 3 3 165 )إج/إخ( 1و ت م 

و التحكم فً  ضبط نماذج
الت الكهربائٌة  المشغ ِّ

90 1.5 1.5 1.5 1.5 4 4 50% 50% 

 %50 %50 4 4 2 - 1.5 1.5 75 التصادٌة -نمودجٌة تمنً 

                   وحدات التعلٌم االستكشافٌة

 - - 3 3 2 - - 3.5 82.5 )إج/إخ(1و ت إ  

 %50 %50 1 1 1 - - 1.5 37.5 الملكٌة الفكرٌة

 %100 - 2 2 1 - - 2 45 2محاضرات 

                   وحدة التعلٌم األفمٌة

                   )إج/إخ(1و ت أ ف

- - - - - - - - - - 

 - - 30 30 21.5 4.5 6 12.5 667.5 1مجموع السداسً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 من الطور الثانً: لثةثاالالسنة 

 2السداسً س

 المعامل الرصٌد
 الحجم الساعاتً األسبوعً

 المادة الحجم الساعً السداسً
 مل الشخصًالع

 450 30 ساعة 30 30
 مشروع التخرج

 2 السداسً مجموع
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 يل شيادة ميندس دولةلن يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019أفريل  22 مؤرخ في 412رقـ  قػػرار
 التطبيقية بتممساف العمـو في العميا بالمدرسة "اآللية" في 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذو الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05–99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـ
والمتضػػّمف  1971غشػػت سػػنة  25الموافػػق  1391رجػػب عػػاـ  4المػػؤّرخ فػػي  219-71وبمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -

 .تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـ
 ،2019 سػػنة مػػارس 31 الموافػػق 1440عػػاـ  رجػػب 24 فػػي المػػؤرخ 111-19 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 .الحكومة أعضاء تعييف والمتضمف
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 سػػنة فبرايػػر 15 الموافػػق 1438 عػػاـ االولػػى جمػػادى 18 فػػي المػػؤّرخ 82 -17 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 .التطبيقية العموـ في عميا مدرسة إلى بتممساف، والتقنيات العموـ في التحضيرية المدرسة تحويل مفوالمتّض  2017
 17 فػػي البيداغوجيػػة الوطنيػػة لممػػدارس العميػػا فػػي العمػػـو والتكنولوجيػػا، المػػؤرخ المجنػػة اجتمػػاع محضػػر عمػػى بنػػاء   -

 .2017جويمية 
 ػػػررػػػقػػػي

 

 التطبيقية العموـ في العميا "اآللية" بالمدرسةفي  داغوجي لنيل شيادة ميندس دولةالبرنامج البي حددي المادة األولػى:
 ، وفقا لممحق ىذا القرار.بتممساف

 العمـو في العميا بالمدرسة يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني :2 المػػادة
 .2016/2017، ابتداء مف السنة الجامعية بتممساف التطبيقية

، كّل فيما بتممساف التطبيقية العموـ في العميا المدرسة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير :3 المػػادة
 يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 أفريل 22 فيحرر بالجزائر 
 لي والبحث العمميوزير التعميـ العا

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د الذي 2019أفريل  22 مؤرخ فيال 412 رقـ القرار ممحق   "اآللية" في لةدو  ميندس شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحد 
 بتممساف التطبيقية العمـو في العميا بالمدرسة

 من الطور الثانً: األولىالسنة 

 1السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة محاضرة

 التعلٌم األساسٌة وحدات
         

 - - 10 10 8 3 3 3 255 )إج/إخ( 1و ت أ 

 %50 %50 5 5 4 1.5 1.5 1.5 127.5 1أنظمة التحكم 

 %50 %50 5 5 4 1.5 1.5 1.5 127.5 كهروتمنٌات
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 - - 10 9 6 3 3 3 225 )إج/إخ( 2و ت أ 

 %50 %50 5 5 3 1.5 1.5 1.5 112.5 1معالجة اإلشارة 

 %50 %50 5 4 3 1.5 1.5 1.5 112.5 ٌن التماثلٌةاإللكترون

 وحدات التعلٌم المنهجٌة
         

 - - 7 6 4 1.5 1.5 3 172.5 )إج/إخ( 1و ت م 

 %50 %50 4 3 2 1.5 1.5 1.5 97.5 هندسة البرمجٌات

 %50 %50 3 3 2 1.5 - 1.5 75   الشبكة والبروتوكول

- - - - - - - - - - 

 ستكشافٌةوحدات التعلٌم اال
         

 - - - - - - - - - )إج/إخ(1و ت إ  

- - - - - - - - - - 

 وحدة التعلٌم األفمٌة
         

 3 5 1 - 1.5 3 97.5 )إج/إخ(1و ت أ ف
  

 %50 %50 2 3 1 - 1.5 1.5 60 1المحاسبة وإدارة المإسسات 

 %50 %50 1 2 1 - - 1.5 37.5 1اللغات والتواصل 

 - - 30 30 20 9 9 12 750 1اسً مجموع السد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 من الطور الثانً: األولىالسنة 

 2السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 
 السداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة لمعاملا

 نوع التمٌٌم

 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة محاضرة

                   وحدات التعلٌم األساسٌة

 - - 10 9 8 3 3 3 255 )إج/إخ( 1و ت أ 

 %50 %50 5 5 4 1.5 1.5 1.5 127.5 2أنظمة التحكم 

 %50 %50 5 4 4 1.5 1.5 1.5 127.5 آالت كهربائٌة

 - - 10 9 8 3 3 3 255 )إج/إخ( 2و ت أ 

 %50 %50 5 5 4 1.5 1.5 1.5 127.5 2معالجة اإلشارة   

 %50 %50 5 4 4 1.5 1.5 1.5 127.5 الرلمٌة  اإللكترونٌن

                   وحدات التعلٌم المنهجٌة

 - - 7 7 5 1.5 1.5 3 165 )إج/إخ( 1و ت م 

 %50 %50 4 4 3 - 1.5 1.5 90  نظمةاالستخدام األمثل لأل

 %50 %50 3 3 2 1.5 - 1.5 75 أنظمة وحدات المعالجة

- - - - - - - - - - 

                   وحدات التعلٌم االستكشافٌة

 - - - - - - - - - )إج/إخ(1و ت إ  

- - - - - - - - - - 

                   وحدة التعلٌم األفمٌة

     3 5 2 - 1.5 3 97.5 ج/إخ()إ1و ت أ ف

 %50 %50 2 3 1 - 1.5 1.5 60 2المحاسبة وإدارة المإسسات 

 %50 %50 1 2 1 - - 1.5 37.5 2اللغات والتواصل 

 - - 30 30 23 7.5 9 12 772.5 2مجموع السداسً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 من الطور الثانً: ةثانٌالالسنة 

 1السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 
 السداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة محاضرة

                   سٌةوحدات التعلٌم األسا

 - - 11 11 8 3 3 4.5 277.5 )إج/إخ( 1و ت أ 

أنظمة متعددة المتغٌرات 
 المستمرة والمتمطعة

150 3 1.5 1.5 4 6 6 50% 50% 

 %50 %50 5 5 4 1.5 1.5 1.5 127.5 تمدٌر و تحدٌد االنظمة
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 - - 9 9 7.5 3 1.5 3 225 )إج/إخ( 2و ت أ 

 %50 %50 5 5 4 1.5 1.5 1.5 127.5 1إلكترونٌن االستطاعة 

 %50 %50 4 4 3.5 1.5 - 1.5 97.5 االستشعار                                     

                   وحدات التعلٌم المنهجٌة

 - - 7 6 4 1.5 3 3 180 )إج/إخ( 1و ت م 

 %50 %50 4 3 2 1.5 1.5 1.5 97.5 أنظمة الولت الحمٌمً

 %50 %50 3 3 1 1.5 1.5 1.5 82.5 النمدجة

                   وحدات التعلٌم االستكشافٌة

 - - - - - - - - - )إج/إخ(1و ت إ  

- - - - - - - - - - 

                   وحدة التعلٌم األفمٌة

     3 4 3 - - 3 75 )إج/إخ(1و ت أ ف

 %50 %50 2 2 1 - - 1.5 37.5 1إدارة و لٌادة المشارٌع     

 %50 %50 1 2 1 - - 1.5 37.5 3اللغات والتواصل      

 - - 30 30 20.5 9 7.5 13.5 757.5 1مجموع السداسً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 انً:من الطور الث ةثانٌالالسنة 

 2السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 
 السداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة محاضرة

                   وحدات التعلٌم األساسٌة

 - - 10 10 8 3 3 3 255 )إج/إخ( 1و ت أ 

 %50 %50 5 5 4 1.5 1.5 1.5 127.5 لمتٌنالتحكم ا

 %50 %50 5 5 4 1.5 1.5 1.5 127.5 المنطك الغامض والشبكات العصبٌة

 - - 10 10 8 3 3 3 255 )إج/إخ( 2و ت أ 

 %50 %50 5 5 4 1.5 1.5 1.5 127.5 أنظمة األحداث المنفصلة

 %50 %50 5 5 4 1.5 1.5 1.5 127.5 التحكم الصناعً  

                   تعلٌم المنهجٌةوحدات ال

 - - 7 6 4 1.5 3 1.5 172.5 )إج/إخ( 1و ت م 

 %50 %50 4 3 2 1.5 1.5 1.5 97.5 التحكم فً اآلالت

 %50 %50 3 3 2 - 1.5 1.5 75 التحكم األمثل

                   وحدات التعلٌم االستكشافٌة

 - - 1 1 1 - - 1 30 )إج/إخ(1و ت إ  

 %100 - 1 1 1 - - 1 30 1 محاضرات

                   وحدة التعلٌم األفمٌة

     2 3 2 - - 3 75 )إج/إخ(1و ت أ ف

 %50 %50 1 2 1 - - 1.5 37.5 2إدارة و لٌادة المشارٌع 

 %50 %50 1 1 1 - - 1.5 37.5 4اللغات والتواصل 

 - - 30 30 23 7.5 9 13 787.5 2مجموع السداسً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 من الطور الثانً: لثةثاالالسنة 

 1السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 
 السداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌمٌة ال موجهةأعم محاضرة

                   وحدات التعلٌم األساسٌة

 - - 14 15 10 4.5 4.5 4.5 352.5 )إج/إخ( 1و ت أ 

 %50 %50 5 5 4 1.5 1.5 1.5 127.5 األنظمة الغٌر خطٌة

 %50 %50 5 5 4 1.5 1.5 1.5 127.5 تشخٌص  األنظمة

     4 5 2 1.5 1.5 1.5 97.5 األنظمة الهجٌنة

 - - 9 9 6 3 3 3 225 )إج/إخ( 2و ت أ 

 %50 %50 5 5 4 1.5 1.5 1.5 127.5 الوحدات  المابلة للبرمجة

 %50 %50 4 4 2 1.5 1.5 1.5 97.5 الشبكات الذكٌة  
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                   وحدات التعلٌم المنهجٌة

 - - 4 4 3 - 1.5 1.5 90 )إج/إخ( 1و ت م 

 %50 %50 4 4 3 - 1.5 1.5 90 التصادٌة -مودجٌة تمنً ن

                   وحدات التعلٌم االستكشافٌة

 - - 3 2 2 - - 3 75 )إج/إخ(1و ت إ  

 %50 %50 2 1 1 - - 1.5 37.5 الملكٌة الفكرٌة

 %100 - 1 1 1 - - 1.5 37.5 2محاضرات 

                   وحدة التعلٌم األفمٌة

                   )إج/إخ(1أ ف و ت

- - - - - - - - - - 

 - - 30 30 21 7.5 9 12 742.5 1مجموع السداسً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في لنيل شيادة ميندس دولة نامج البيداغوجييحدد البر ، 2019أفريل  22 مؤرخ في 413رقـ  قػػرار

 التطبيقية بتممساف العمـو في العميا بالمدرسة"اليندسة الصناعية تخصص: التسيير الصناعي وعمميات اإلمداد" 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999ة أبريل سن 4الموافق  1419ذو الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05–99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المتمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ و 
والمتضّمف  1971غشت سنة  25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المتمـتنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ و 
 ،2019 سنة مارس 31 الموافق 1440عاـ  جبر  24 في المؤرخ 111-19 رقـ الرئاسي المرسوـ وبمقتضى -

 .الحكومة أعضاء تعييف والمتضمف
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 سنة فبراير 15 الموافق 1438 عاـ االولى جمادى 18 في ّرخالمؤ  82-17 رقـ التنفيذي المرسوـ وبمقتضى -

 .التطبيقية العموـ في عميا مدرسة إلى بتممساف، والتقنيات العمـو في التحضيرية المدرسة تحويل والمتّضمف 2017
 17في البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا في العموـ والتكنولوجيا، المؤرخ المجنة اجتماع محضر عمى بناء  

 .2017جويمية 
 ػػػررػػػقػػػي

 

 التسيير: تخصص الصناعية اليندسةفي " البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة حددي المادة األولػى:
 ، وفقا لممحق ىذا القرار.بتممساف التطبيقية العموـ في العميا بالمدرسة "اإلمداد وعمميات الصناعي

 العمـو في العميا بالمدرسة مى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثانييسري مفعوؿ ىذا القرار ع :2 المػػادة
 .2016/2017، ابتداء مف السنة الجامعية بتممساف التطبيقية

 من الطور الثانً: لثةثاالالسنة 

 2سداسً سال

 المعامل الرصٌد
 األسبوعًالحجم الساعاتً 

 المادة الحجم الساعً السداسً
 العمل الشخصً

 450 30 ساعة 30 30
 مشروع التخرج

 2 السداسً مجموع
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، كّل فيما بتممساف التطبيقية العموـ في العميا المدرسة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير: 3 المػػادة
 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخّصو، بتطبيق ىذا 

 2019 أفريل 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د الذي 2019أفريل  22 مؤرخ في 413 رقـ القرار ممحق  دولة ميندس شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحد 

  بتممساف التطبيقية العمـو في العميا بالمدرسة "اإلمداد وعمميات الصناعي التسيير: تخصص الصناعية اليندسة" في
 

 من الطور الثانً: األولىالسنة 

 1ً سالسداس

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 
 السداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة محاضرة

                   وحدات التعلٌم األساسٌة

 - - 12 12 6 4.5 4.5 4.5 292.5 )إج/إخ( 1و ت أ 

 %50 %50 4 4 2 1.5 1.5 1.5 97.5 إلنتاجمحاكاة نظم ا

 %50 %50 4 4 2 1.5 1.5 1.5 97.5 1جدولة اإلنتاج 

 %50 %50 4 4 2 1.5 1.5 1.5 97.5 أنظمة التحكم الخطٌة المستمرة 

 - - 8 7 6 1.5 1.5 3 180 )إج/إخ( 2و ت أ 

 %50 %50 4 4 3 - 1.5 1.5 90  1 التصنٌع المتكامل بالحاسوب

التصنٌع بمساعدة التصمٌم و
 الحاسوب

90 1.5 - 1.5 3 3 4 50% 50% 

                   وحدات التعلٌم المنهجٌة

 - - 7 6 4 1.5 3 3 172.5 )إج/إخ( 1و ت م 

 %50 %50 3 3 2 - 1.5 1.5 75 مكمل رٌاضً

 %50 %50 4 3 2 1.5 1.5 1.5 97.5 البرمجة الشٌئٌة

                   وحدة التعلٌم األفمٌة

 - - 3 5 2 - 1.5 3 97.5 )إج/إخ(1و ت أ ف

 %50 %50 2 3 1 - 1.5 1.5 60 المحاسبة والتحلٌل المالً للمؤسسة

 %50 %50 1 2 1 - - 1.5 37.5 1اللغة اإلنجلٌزٌة للهندسة 

 - - 30 30 18 7.5 10.5 13.5 742.5 1مجموع السداسً 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 من الطور الثانً: األولىالسنة 

 2السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 
 السداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة محاضرة

                   وحدات التعلٌم األساسٌة

 - - 14 12 9 3 4.5 4.5 315 )إج/إخ( 1و ت أ 

 %50 %50 4 4 3 - 1.5 1.5 90 تخطٌط اإلنتاج والمخزون

 %50 %50 5 4 3 1.5 1.5 1.5 112.5 نمذجة األنظمة ذات األحداث المنفصلة

 %50 %50 5 4 3 1.5 1.5 1.5 112.5 2جدولة اإلنتاج 

 - - 7 7 6 1.5 - 3 157.5 )إج/إخ( 2و ت أ 

 %50 %50 3 3 3 - - 1.5 67.5 أسس وإدارة سالسل اإلمداد

التصنٌع المتكامل 
  2بالحاسوب

90 1.5 - 1.5 3 4 4 50% 50% 

                   وحدات التعلٌم المنهجٌة

 - - 6 6 4 1.5 1.5 3 150 )إج/إخ( 1و ت م 

 %50 %50 3 3 2 - 1.5 1.5 75  األمثل لألنظمةاالستخدام 

 %50 %50 3 3 2 1.5 - 1.5 75 أنظمة مدمجة
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                   وحدات التعلٌم االستكشافٌة

 - - 1 1 1 - - 2 45 )إج/إخ(1و ت إ  

 %50 %50 1 1 1 - - 2 45 1محاضرات 

                   وحدة التعلٌم األفمٌة

 - - 2 4 2 - 1.5 3 97.5 )إج/إخ(1و ت أ ف

 %50 %50 1 2 1 - 1.5 1.5 60 محاسبة التكالٌف للعملٌات

 %50 %50 1 2 1 - - 1.5 37.5 2اللغة اإلنجلٌزٌة للهندسة 

 - - 30 30 22 6 7.5 15.5 765 2مجموع السداسً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 من الطور الثانً: ةثانٌالالسنة 

 1السداسً س

الحجـ الساعي  وحدة التعميـ
 السداسي 

 نوع التقييـ األرصدة المعامل الحجـ الساعي األسبوعي
 امتحاف متواصل أعماؿ أخرى  أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية محاضرة

                   سيةوحدات التعميـ األسا
 - - 13 13 9 3 4.5 4.5 315 )إج/إخ( 1و ت أ 

 %50 %50 5 5 4 1.5 1.5 1.5 127.5 األنظمة ذات األحداث المنفصمة العشوائية
 %50 %50 4 4 2 1.5 1.5 1.5 97.5 وحدات تحكـ منطقي قابمة لمبرمجة

 %50 %50 4 4 3 - 1.5 1.5 90 ىندسة نظـ المعمومات في عمميات اإلمداد
 - - 8 8 5 3 1.5 3 187.5 )إج/إخ( 2و ت أ 

 %50 %50 5 4 3 1.5 1.5 1.5 112.5 بحوث العمميات
 %50 %50 3 4 2 1.5 - 1.5 75 الشبكات المحمية الصناعية

                   وحدات التعميـ المنيجية
 - - 6 5 5 - 1.5 3 142.5 )إج/إخ( 1و ت ـ 

 %50 %50 3 3 2 - 1.5 1.5 75 1ىندسة األنظمة
 %50 %50 3 2 3 - - 1.5 67.5 1إدارة و قيادة المشاريع 

                   وحدة التعميـ األفقية
     3 4 2 - 1.5 3 97.5 )إج/إخ(1و ت أ ؼ

 %50 %50 2 2 1 - 1.5 1.5 60 إدارة الموارد البشرية
 %50 %50 1 2 1 - - 1.5 37.5  1المغة اإلنجميزية لعمميات اإلمداد

 - - 30 30 21 6 9 13.5 742.5 1مجموع السداسي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 السنة الثانٌة من الطور الثانً:

 2السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 سًالسدا

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة محاضرة

 وحدات التعلٌم األساسٌة
         

 - - 9 9 9 1.5 1.5 3 225 )إج/إخ( 1و ت أ 

تصمٌم وإدارة سالسل 
 اإلمداد

112.5 1.5 - 1.5 4.5 5 5 50% 50% 

 %50 %50 4 4 4.5 - 1.5 1.5 112.5 نة الصناعٌةالصٌا

 - - 9 9 6 1.5 3 3 202.5 )إج/إخ( 2و ت أ 

 %50 %50 5 5 3 1.5 1.5 1.5 112.5 نظم المعلومات الصناعٌة

لٌاس األداء للوظٌفة  
 اإلمدادٌة

90 1.5 1.5 - 3 4 4 50% 50% 

 وحدات التعلٌم المنهجٌة
         

 - - 7 5 6 - 1.5 3 157.5 )إج/إخ( 1و ت م 

 %50 %50 4 3 3 - 1.5 1.5 90 2هندسة األنظمة 

 %50 %50 3 2 3 - - 1.5 67.5 2إدارة و لٌادة المشارٌع 

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة
         

 - - 2 3 1 - - 3 60 )إج/إخ(1و ت إ  

 %50 %50 2 3 1 - - 3 60 2محاضرات 
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 وحدة التعلٌم األفمٌة
         

 3 4 2 - 1.5 3 97.5 )إج/إخ(1أ ف و ت
  

 %50 %50 2 2 1 - 1.5 1.5 60 إدارة االبتكار والمعرفة

اللغة اإلنجلٌزٌة لعملٌات اإلمداد  
2 

37.5 1.5 - - 1 2 1 50% 50% 

 - - 30 30 24 3 7.5 15 742.5 2مجموع السداسً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 من الطور الثانً: لثةثاالالسنة 

 1السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم 
الساعً 
 السداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 أعمال موجهة محاضرة
أعمال 
 تطبٌمٌة

 امتحان متواصل أعمال أخرى

                   وحدات التعلٌم األساسٌة

 - - 13 14 11 1.5 3 4.5 300 )إج/إخ( 1و ت أ 

تحلٌل البٌانات لمهن الهندسة 
 الصناعٌة

97.5 1.5 1.5 - 3.5 5 4 50% 50% 

 %50 %50 5 5 4.5 1.5 - 1.5 112.5 عملٌات إمداد النمل والتوزٌع

 %50 %50 4 4 3 - 1.5 1.5 90 إدارة الجودة الشاملة

 - - 8 8 6 1.5 1.5 3 180 )إج/إخ( 2و ت أ 

 %50 %50 4 4 3 - 1.5 1.5 90 ممدمة لفولٌات اإلستدالل

 %50 %50 4 4 3 1.5 - 1.5 90 طرق  الذكاء اإلصطناعً

                   وحدات التعلٌم المنهجٌة

 - - 6 4 5 - 1.5 3 142.5 )إج/إخ( 1و ت م 

 %50 %50 3 2 3 - - 1.5 67.5 أمن األداء

 %50 %50 3 2 2 - 1.5 1.5 75 المماوالتٌة

                   وحدات التعلٌم االستكشافٌة

 - - 3 4 2 - - 3.5 82.5 )إج/إخ(1و ت إ  

 %50 %50 1 2 1 - - 1.5 37.5 الملكٌة الفكرٌة

 %100 - 2 2 1 - - 2 45  3محاضرات

 - - 30 30 24 3 6 14 705 1مجموع السداسً 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لنيل شيادة ميندس دولة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019أفريل  22 مؤرخ في 414رقـ  قػػرار

 بمعباس بسيدي اآللي لئلعبلـ العميا لمدرسة" بامنظومة المعموماتية والواب اإلعبلـ اآللي تخصص:في " 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذو الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05–99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .المتمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ و 
والمتضػػّمف  1971غشػػت سػػنة  25الموافػػق  1391رجػػب عػػاـ  4فػػي  المػػؤّرخ 219-71وبمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -

 .المتمـتنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ و 
 ،2019 سػػنة مػػارس 31 الموافػػق 1440عػػاـ  رجػػب 24 فػػي المػػؤرخ 111-19 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 .الحكومة أعضاء تعييف والمتضمف

 من الطور الثانً: لثةثاالالسنة 
 2السداسً س

 المعامل الرصٌد
 األسبوعًالحجم الساعاتً 

 المادة الحجم الساعً السداسً
 العمل الشخصً

 450 30 ساعة 30 30
 مشروع التخرج

 2 السداسً مجموع
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2014 سػػنة غشػػت 25 الموافػػق 1435 عػػاـ شػػواؿ 29فػػي  المػػؤرخ 232-14 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػوـ وبمقتضػػى -
 .بمعباس بسيدي اآللي لإلعالـ مدرسة عميا إنشاء والمتضمف

 البيداغوجيػة الوطنيػة لممػدارس العميػا لميػداف الرياضػيات واالعػالـ اآللػي، المػؤرخ المجنػة اجتمػاع محضػر عمى بناء   -
 .2017جويمية  17 في

 ػػػررػػػقػػػي

 

 المعموماتية منظومةتخصص: اآللي اإلعالـفي " يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة المادة األولػى:
 ، وفقا لممحق ىذا القرار.بمعباس بسيدي اآللي لإلعالـ العميا مدرسةبال"  والواب

 اآللي لإلعالـ العميا بالمدرسةيسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني  :2المػػادة 
 .2016/2017، ابتداء مف السنة الجامعية بمعباس بسيدي

، كّل فيما بمعباس بسيدي اآللي لإلعالـ العميا المدرسة يـ والتكويف العالييف ومديريكّمف المدير العاـ لمتعم :3المػػادة 
 يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 أفريل 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د الذي ي 2019أفريل  22 مؤرخ فيال 414رقـ  قرارممحق ال   دولة ميندس شيادةلنيل  لبرنامج البيداغوجياحد 
 بمعباس بسيدي اآللي لئلعبلـ العميا بالمدرسة والواب" المعموماتية منظومة: تخصص اآللي اإلعبلـ "في

  

 :الثانً الطور من األولى السنة  

 :1السداسً 

 المعامل الرصٌد
 الحجم الساعً للسداسً  ) ساعات(

 وحدات التعلٌم و ت
 الدروس  أعمال موجهة  أعمال تطبٌمٌة العمل الفردي أعمال أخرى المجموع

 وحدة التعلٌم األساسٌة

 1و ت أ  60 30 30 60   180 8 8

 1نظام التشغٌل  30 15 15 30   90 4 4

 1الشبكات  30 15 15 30   90 4 4

 2و ت أ  90 45 60 90   285 13 13

 مدخل إلى هندسة البرمجٌات 30 15 15 30   90 4 4

 لواعد المعطٌات 30 15 30 30   105 5 5

 جةنظرٌة لغات البرم 30 15 15 30   90 4 4

 1وحدة التعلٌم المنهجٌة و ت م 

 1و ت م  60 45   52,5   157,5 7 7

 التحلٌل الرلمً 30 30   30   90 4 4

 البحث العملٌاتً 30 15   22,5   67,5 3 3

 وحدة التعلٌم اإلستكشافٌة

 1و ت إ    30   15   45 2 2

 1اللغة اإلنجلٌزٌة    30   15   45 2 2

  1مجموع السداسً األول س  210 150 90 217,5   667,5 30 30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :الثانً الطور من األولى السنة  

 :2السداسً 

 المعامل الرصٌد
 الحجم الساعً للسداسً  ) ساعات(

 حدات التعلٌم و تو
 الدروس  أعمال موجهة  أعمال تطبٌمٌة العمل الفردي أعمال أخرى المجموع

 وحدة التعلٌم األساسٌة 

 3و ت أ  75 45 45 90   255 11 11

 2نظام التشغٌل  30 15 15 30   90 4 4

 2الشبكات  15 15 15 30   75 3 3

 طورةمعمارٌة الحاسوب المت 30 15 15 30   90 4 4

 4وحدة التعلٌم األساسٌة و ت أ  

 4و ت أ  60 45 30 60   195 9 9

 تحلٌل وتصمٌم أنظمة المعلوماتٌة 30 30 15 30   105 5 5

 لغات وأدوات الوٌب 30 15 15 30   90 4 4

 2وحدة التعلٌم المنهجٌة و ت م  

 2و ت م  30 30 15 45 45 165 8 8

 إلى األمن الحاسوبًمدخل  15 15   22,5   52,5 2 2

 لٌادة وتسٌٌر المشارٌع 15 15 15 22,5   67,5 3 3

 مشروع         45 45 3 3

 وحدة التعلٌم اإلستكشافٌة 

 2و ت إ    30   15   45 2 2

 2اللغة اإلنجلٌزٌة    30   15   45 2 2

   2مجموع السداسً الثانً س  165 150 90 210 45 660 30 30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 السنة الثانٌة من الطور الثانً:

 :3السداسً  

 المعامل الرصٌد
 الحجم الساعً للسداسً  ) ساعات(

 وحدات التعلٌم و ت
 الدروس  أعمال موجهة  أعمال تطبٌمٌة العمل الفردي أعمال أخرى المجموع

 وحدة التعلٌم األساسٌة 

 5و ت أ  60 45 30 60   195 9 9

 1لواعد المعطٌات المتطورة  30 30 15 30   105 5 5

 1تكنولوجٌا وتطوٌر الوٌب  30 15 15 30   90 4 4

 6و ت أ  60 30 30 60   180 8 8

 مدمةطرق التصمٌم المت 30 15 15 30   90 4 4

 نظم المعلومات المتمدمة 30 15 15 30   90 4 4

 وحدة التعلٌم المنهجٌة 

 3و ت م  45 30 15 45   135 5 5

 هندسة المعرفة 30 15   22,5   67,5 3 3

 تفاعل اإلنسان والحاسوب 15 15 15 22,5   67,5 2 2

 وحدة التعلٌم المنهجٌة 

 4و ت م          30 30 2 2

 تربص         30 30 2 2

 وحدة التعلٌم اإلستكشافٌة 

 3و ت إ  60 30   30   120 6 6

 وحدات التدرٌس االختٌارٌة * 60 30   30   120 6 6

   3مجموع السداسً الثالث س  225 135 75 210 30 675 30 30

 

 بل المدرسةاختٌار مادتٌن لتكوٌن الوحدة من بٌن المواد االختٌارٌة الممترحة كل ستة أشهر من ل*

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :الثانً الطور من الثانٌة السنة

 :4السداسً 

 المعامل الرصٌد
 الحجم الساعً للسداسً  ) ساعات(

 وحدات التعلٌم و ت
 الدروس  أعمال موجهة  أعمال تطبٌمٌة العمل الفردي عمال أخرىأ المجموع

 وحدة التعلٌم األساسٌة   

 7و ت أ  60 30 30 60   180 8 8 

 2تكنولوجٌا وتطوٌر الوٌب  30 15 15 30   90 4 4

 تكنولوجٌا وتطوٌر الموباٌل  30 15 15 30   90 4 4

 8و ت أ  60 30 30 60   180 9 9

 الوسائط والخدمات 30 15 15 30   90 5 5

 إدارة لواعد البٌانات 30 15 15 30   90 4 4

 وحدة التعلٌم المنهجٌة   

 5و ت م  45 30 15 60   150 4 4

 تحلٌل البٌانات 30 15   30   75 2 2

2 2 75   30 15 15 15 
هندسة وإدارة أمن نظم 

 المعلومات

 وحدة التعلٌم المنهجٌة   

 6و ت م          45 45 3 3

 مشروع         45 45 3 3

 وحدة التعلٌم اإلستكشافٌة  

 4و ت إ  60 30   30   120 6 6

 وحدات التدرٌس االختٌارٌة * 60 30   30   120 6 6

  4مجموع السداسً الرابع س  225 120 75 210 45 675 30 30

         

 .ختٌارٌة الممترحة كل ستة أشهر من لبل المدرسةاختٌار مادتٌن لتكوٌن الوحدة من بٌن المواد اال*

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

 السنة الثالثة من الطور الثانً:

 :5السداسً س 

 المعامل الرصٌد
 ) ساعات( الحجم الساعً للسداسً 

 وحدات التعلٌم و ت
 الدروس  أعمال موجهة  أعمال تطبٌمٌة العمل الفردي أعمال أخرى المجموع

 وحدة التعلٌم األساسٌة  

 9و ت أ  30 30 30 45   135 9 9

 2لواعد المعطٌات المتطورة  15 15 15 22,5   67,5 5 5

 فً البٌاناتالتعلٌم اآللً والتنمٌب  15 15 15 22,5   67,5 4 4

 10و ت أ  45 15 15 45   120 9 9

 إنترنٌت األشٌاء 30   15 22,5   67,5 5 5

 الوٌب الداللً ووٌب البٌانات 15 15   22,5   52,5 4 4

 وحدة التعلٌم المنهجٌة   

 7و ت م  45   30 67,5   142,5 6 6

 الحوسبة السحابٌة 15   15 22,5   52,5 2 2

 المماوالتٌة واألخالق المهنٌة 15     22,5   37,5 2 2

 نظام المعلومات الجغرافٌة 15   15 22,5   52,5 2 2

 وحدة التعلٌم اإلستكشافٌة  

 5و ت إ  30     30   60 6 6

 وحدات التدرٌس االختٌارٌة * 30     30   60 6 6

  5مجموع السداسً الخامس س  150 45 75 187,5   457,5 30 30

         

 .اختٌار مادتٌن لتكوٌن الوحدة من بٌن المواد االختٌارٌة الممترحة كل ستة أشهر من لبل المدرسة*

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 السنة الثالثة من الطور الثانً:

 :6ً س السداس

 المعامل الرصٌد

 الحجم الساعً للسداسً  ) ساعات(

 وحدات التعلٌم و ت
 المجموع

أعمال 
 أخرى

العمل 
 الفردي

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 موجهة 

 الدروس 

 وحدة التعلٌم المنهجٌة   

 1و ت م          450 450 30 30

 مشروع نهاٌة الدراسة         450 450 30 30

  6مجموع السداسً السادس س            450 30 30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 (3وس 2، س1للسداسٌات الثالث )س االختٌارٌة المواد لائمة
 

 ثالثالسداسً ال السداسً الرابع السداسً الخامس

 نظم المساعدة فً اتخاذ المرار مواصفات رسمٌة بحث المعلومات

 جودة البرامج النمذجة والمحاكاة التشغٌل البٌنً لنظم المعلومات

 تحلٌل وتصمٌم الخوارزمٌات المتمدمة األنظمة المدمجة نظم متعددة العمالء

 الشبكات المتطورة أنظمة الوسائط المتعددة بٌانات كبٌرة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لنيل شيادة ميندس دولة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019أفريل  22 مؤرخ في 415رقـ  قػػرار

 بمعباس بسيدي اآللي لئلعبلـ العميا بالمدرسة "ىندسة أنظمة اإلعبلـ اآللي اإلعبلـ اآللي تخصص:" في 
 

 ي والبحث العممي،إف وزير التعميـ العال
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذو الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05–99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .المتمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ و 
والمتضػػّمف  1971غشػػت سػػنة  25الموافػػق  1391رجػػب عػػاـ  4المػػؤّرخ فػػي  219-71وبمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -

 .المتمـوس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ و تنظيـ الدر 
 ،2019 سػػنة مػػارس 31 الموافػػق 1440عػػاـ  رجػػب 24 فػػي المػػؤرخ 111-19 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 .الحكومة أعضاء تعييف والمتضمف
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2014 سػػنة غشػػت 25 الموافػػق 1435 عػػاـ شػػواؿ 29فػػي  المػػؤرخ 232-14 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 .بمعباس بسيدي اآللي لإلعالـ مدرسة عميا إنشاء والمتضمف
 المؤرخ ا لميداف الرياضيات واالعالـ اآللي،البيداغوجية الوطنية لممدارس العمي المجنة اجتماع محضر عمى بناء   -

 .2017جويمية  17 في
 ػػػررػػػقػػػي

 

 أنظمة ىندسةتخصص:  اآللي اإلعالـفي " : يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولةالمادة األولػى
 ، وفقا لممحق ىذا القرار.بمعباس بسيدي اآللي لإلعالـ العميا بالمدرسة "اآللي اإلعالـ
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 اآللي لإلعالـ العميا بالمدرسةيسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني  :2المػػادة 
 .2016/2017، ابتداء مف السنة الجامعية بمعباس بسيدي

، كّل فيما معباسب بسيدي اآللي لإلعالـ العميا المدرسة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير: 3المػػادة 
 يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 أفريل 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د الذي ي 2019أفريل  22 مؤرخ فيال 415رقـ  قرارممحق ال   في دولة ميندس شيادةلنيل  لبرنامج البيداغوجياحد 
 بمعباس بسيدي اآللي لئلعبلـ العميا بالمدرسة اآللي" اإلعبلـ أنظمة ىندسة: تخصص اآللي "اإلعبلـ

 :الثانً الطور من ولىاأل السنة    

 :1السداسً  

 المعامل الرصٌد

 الحجم الساعً للسداسً  ) ساعات(

 وحدات التعلٌم و ت
 أعمال أخرى المجموع

العمل 
 الفردي

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 موجهة 

 الدروس 

 وحدة التعلٌم األساسٌة   

 1و ت أ  60 30 30 60   180 8 8

 1لتشغٌل نظام ا 30 15 15 30   90 4 4

 1الشبكات  30 15 15 30   90 4 4

 2و ت أ  90 45 60 90   285 13 13

 مدخل إلى هندسة البرمجٌات 30 15 15 30   90 4 4

 لواعد المعطٌات 30 15 30 30   105 5 5

 نظرٌة لغات البرمجة 30 15 15 30   90 4 4

 1وحدة التعلٌم المنهجٌة و ت م   

 1و ت م  60 45   52,5   157,5 7 7

 التحلٌل الرلمً 30 30   30   90 4 4

 البحث العملٌاتً 30 15   22,5   67,5 3 3

 وحدة التعلٌم اإلستكشافٌة  

 1و ت إ    30   15   45 2 2

 1اللغة اإلنجلٌزٌة    30   15   45 2 2

  1مجموع السداسً األول س  210 150 90 217,5   667,5 30 30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :الثانً الطور من األولى السنة  

 :2السداسً  

 المعامل الرصٌد

 الحجم الساعً للسداسً  ) ساعات(

 وحدات التعلٌم و ت
 المجموع

أعمال 
 أخرى

العمل 
 الفردي

مال أع
 تطبٌمٌة

أعمال 
 موجهة 

 الدروس 

 وحدة التعلٌم األساسٌة  

 3و ت أ  75 45 45 90   255 11 11

 2نظام التشغٌل  30 15 15 30   90 4 4

 2الشبكات  15 15 15 30   75 3 3

 معمارٌة الحاسوب المتطورة 30 15 15 30   90 4 4

 4وحدة التعلٌم األساسٌة و ت أ   

 4و ت أ  60 45 30 60   195 9 9

 تحلٌل وتصمٌم أنظمة المعلوماتٌة 30 30 15 30   105 5 5

 لغات وأدوات الوٌب 30 15 15 30   90 4 4
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 2وحدة التعلٌم المنهجٌة و ت م   

 2و ت م  30 30 15 45 45 165 8 8

 مدخل إلى األمن الحاسوبً 15 15   22,5   52,5 2 2

 وتسٌٌر المشارٌعلٌادة  15 15 15 22,5   67,5 3 3

 مشروع         45 45 3 3

 وحدة التعلٌم اإلستكشافٌة  

 2و ت إ    30   15   45 2 2

 2اللغة اإلنجلٌزٌة    30   15   45 2 2

   2مجموع السداسً الثانً س  165 150 90 210 45 660 30 30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :الثانً الطور من الثانٌة السنة

 :3السداسً  

 المعامل الرصٌد
 الحجم الساعً للسداسً  ) ساعات(

 وحدات التعلٌم و ت
 المجموع

أعمال 
 أخرى

العمل 
 الفردي

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 موجهة 

 الدروس 

 األساسٌة وحدة التعلٌم  

 5و ت أ  60 30 30 60   180 8 8

 1األنظمة المدمجة  30 15 15 30   90 4 4

 الشبكات المتطورة 30 15 15 30   90 4 4

 6و ت أ  60 45 30 60   195 9 9

 لواعد المعطٌات المتطورة 30 30 15 30   105 5 5

 تحلٌل وتصمٌم الخوارزمٌات المتمدمة 30 15 15 30   90 4 4

 وحدة التعلٌم المنهجٌة  

 3و ت م  45 30 15 45   135 5 5

 تفاعل اإلنسان والحاسوب 15 15 15 22,5   67,5 2 2

 هندسة المعرفة 30 15   22,5   67,5 3 3

 وحدة التعلٌم المنهجٌة  

 4و ت م          30 30 2 2

 تربص         30 30 2 2

 وحدة التعلٌم اإلستكشافٌة  

 3و ت إ  60 30   45   135 6 6

 وحدات التدرٌس االختٌارٌة * 60 30   45   135 6 6

   3مجموع السداسً الثالث س  225 135 75 210 30 675 30 30

 

 .اختٌار مادتٌن لتكوٌن الوحدة من بٌن المواد االختٌارٌة الممترحة كل ستة أشهر من لبل المدرسة *

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :الثانً الطور من الثانٌة السنة

 :4السداسً 

 المعامل الرصٌد

 الحجم الساعً للسداسً  ) ساعات(

 وحدات التعلٌم و ت
 أعمال أخرى المجموع

العمل 
 الفردي

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 ة موجه

 الدروس 

 وحدة التعلٌم األساسٌة   

 7و ت أ  60 30 30 60   180 8  

 النظم الموزعة 30 15 15 30   90 4 4

 أمن النظم والشبكات 30 15 15 30   90 4 4

 8و ت أ  60 30 45 60   195 9 9

 2األنظمة المدمجة  30 15 30 30   105 5 5

 الموباٌل تكنولوجٌا وتطوٌر 30 15 15 30   90 4 4
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 وحدة التعلٌم المنهجٌة   

 5و ت م  45 30   45   120 4 4

 النمذجة والمحاكاة 15 15   22,5   52,5 2 2

 تحلٌل المعطٌات 30 15   22,5   67,5 2 2

 وحدة التعلٌم المنهجٌة   

 6و ت م          45 45 3 3

 مشروع         45 45 3 3

 وحدة التعلٌم اإلستكشافٌة  

 4و ت إ  60 30   45   135 6 6

 وحدات التدرٌس االختٌارٌة * 60 30   45   135 6 6

  4مجموع السداسً الرابع س  225 120 75 210 45 675 30 30
         

 .اختٌار مادتٌن لتكوٌن الوحدة من بٌن المواد االختٌارٌة الممترحة كل ستة أشهر من لبل المدرسة *

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 السنة الثالثة من الطور الثانً:

 :5السداسً س 

 المعامل الرصٌد

 الحجم الساعً للسداسً  ) ساعات(

 وحدات التعلٌم و ت
 المجموع

أعمال 
 أخرى

العمل 
 الفردي

 أعمال
 تطبٌمٌة

أعمال 
 موجهة 

 الدروس 

 وحدة التعلٌم األساسٌة  

 9و ت أ  45   30 45   120 9 9

 إنترنٌت األشٌاء 30   15 22,5   67,5 5 5

 الحوسبة السحابٌة 15   15 22,5   52,5 4 4

 10و ت أ  45 30 15 52,5   142,5 9 9

 الذكاء االصطناعً المتطور 30 15   30   75 5 5

 التعلٌم اآللً والتنمٌب فً البٌانات 15 15 15 22,5   67,5 4 4

 وحدة التعلٌم المنهجٌة   

 7و ت م  45   30 67,5   142,5 6 6

 الروبوتات 15   15 22,5   52,5 2 2

 نظام المعلومات الجغرافٌة 15   15 22,5   52,5 2 2

 المماوالتٌة واألخالق المهنٌة 15     22,5   37,5 2 2

 وحدة التعلٌم اإلستكشافٌة  

 5و ت إ  30     22,5   52,5 6 6

 وحدات التدرٌس االختٌارٌة * 30     22,5   52,5 6 6

  5مجموع السداسً الخامس س  165 30 75 187,5   457,5 30 30

         

 .بل المدرسةاختٌار مادتٌن لتكوٌن الوحدة من بٌن المواد االختٌارٌة الممترحة كل ستة أشهر من ل*
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 السنة الثالثة من الطور الثانً:

 :6السداسً س 

 المعامل الرصٌد

 الحجم الساعً للسداسً  ) ساعات(

 وحدات التعلٌم و ت
 عالمجمو

أعمال 
 أخرى

العمل 
 الفردي

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 موجهة 

 الدروس 

 وحدة التعلٌم المنهجٌة   

 1و ت م          450 450 30 30

 مشروع نهاٌة الدراسة         450 450 30 30

  6مجموع السداسً السادس س            450 30 30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (3وس 2، س1للسداسٌات الثالث )س االختٌارٌة المواد لائمة

 السداسً الثالث السداسً الرابع السداسً الخامس

 جودة البرامج الوسائط والخدمات بٌانات كبٌرة

 نظم المساعدة فً اتخاذ المرار ددةأنظمة الوسائط المتع بحث المعلومات

 تكنولوجٌا وتطوٌر الوٌب رسومات الحاسوب نظم متعددة العمالء

 الوالع االفتراضً والمعزز الهندسة الموجهة بالنماذج الحوسبة الكلٌة والمنتشرة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لنيل شيادة ميندس دولة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019ريل أف 22 مؤرخ في 416رقـ  قػػرار
 بوىراف والطاقوية الكيربائية اليندسة في العميا بالمدرسة "كيربػػػائية آالتتخصص:  يالكيرو تقن" في 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4 الموافػػق 1419ذو الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05–99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .تمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والم
والمتضػػّمف  1971غشػػت سػػنة  25الموافػػق  1391رجػػب عػػاـ  4المػػؤّرخ فػػي  219-71وبمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -

 .المتمـتنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ و 
 ،2019 سػػػػػنة مػػػػػارس 31 الموافػػػػػق 1440عػػػػػاـ  رجػػػػػب 24 فػػػػػي المػػػػػؤرخ 19 رقػػػػػـ الرئاسػػػػػي المرسػػػػػوـ وبمقتضػػػػػى -

 الحكومة، أعضاء تعييف والمتضمف
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 سنة فبراير 15 الموافق 1438 عاـ االولى جمادى 18 في المؤّرخ 84-17 رقـ التنفيذي المرسوـ وبمقتضى -

 الكيربائية اليندسة في عميا مدرسة إلى بوىراف والتقنيات العمـو في التحضيرية المدرسة تحويل والمتّضمف 2017
 والطاقوية.

 17 في لوجيا، المؤرخالبيداغوجية الوطنية لممدارس العميا في العموـ والتكنو  المجنة اجتماع محضر عمى بناء   -
 .2017جويمية 

 ػػػررػػػقػػػي

 

"  كيربػػػائية آالتتخصص:  تقني كيروفي " يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة المادة األولػى:
 ، وفقا لممحق ىذا القرار.بوىراف والطاقوية الكيربائية اليندسة في العميا بالمدرسة

 اليندسة في العميا بالمدرسةالقرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني يسري مفعوؿ ىذا  :2 المػػادة
 .2016/2017، ابتداء مف السنة الجامعية بوىراف والطاقوية الكيربائية

 والطاقوية الكيربائية اليندسة في العميا المدرسةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :3 المػػادة
 ، كّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.فبوىرا

 2019 أفريل 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د الذي2019أفريل  22 مؤرخ فيال 416 رقـ القرار ممحق  دولة ميندس شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحد 
 بوىراف والطاقوية الكيربائية اليندسة في العميا بالمدرسة "كيربػػػائية آالت: تخصص تقني كيرو" في

 رالثانً:الطو من السنةاألولى

 :1السداسً س 

 المعامل الرصٌد

 اسبوع/السداسً( 15الحجم الساعً للسداسً)

اعمال  الوحدات التعلٌمٌة
 شخصٌة

 المجموع
اعمال 
 تطبٌمٌة

اعمال 
 موجهة

 دروس

 األساسٌة الوحدة التعلٌمٌة

20 20 242h00 258h45 33h45 112h30 112h30  1.1الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة 

5 5 69h00 56h15 11h15 22h30 22h30  االلكترونٌات الرلمٌة 

5 5 69h00 56h15 11h15 22h30 22h30  األالت كهربائٌة 

4 4 44h00 56h15 11h15 22h30 22h30  نظرٌة ومعالجة االشارات 
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3 3 30h00 45h00 00h00 22h30 22h30  مواد الهندسٌة الكهربائٌة 

3 3 30h00 45h00 00h00 22h30 22h30 الرٌاضٌلت المعممة للمهندس 

 المنهجٌة وحدة التدرٌس

8 8 74h00 101h15 11h15 45h00 45h00  1.1وحدة التدرٌس المنهجٌة 

4 4 44h00 56h15 11h15 22h30 22h30  تطبٌك االعالم االلً على الهندسة الكهربائٌة 

4 4 30h00 45h00 00h00 22h30 22h30 لى الهندسة الكهربائٌةتطبٌك الكهرومغناطسً ع 

 العرضٌة الوحدة التعلٌمٌة

2 2 05h00 45h00        1.1الوحدة التعلٌمٌة العرضٌة 

1 1 02h30 22h30        اللغة االنجلٌزٌة التمنٌة 

1 1 02h30 22h30        ادارة االعمال 

30 30 321h00 405h00 45h00 157h30 202h30  مجموع السداسً األولS1 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الطورالثانً: من السنةاألولى

 السداسً س 2:

 المعامل الرصٌد
 اسبوع/السداسً( 15الحجم الساعً للسداسً)

UE   الوحدات التعلٌمٌة 
 دروس اعمال موجهة عمال تطبٌمٌةأ لمجموعا أعمال شخصٌة

 الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة 

20 20 206h00 270h00 45h00 112h30 112h30  1.2الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة 

5 5 69h00 56h15 11h15 22h30 22h30  االلكترونٌات الرلمٌةII 

5 5 69h00 56h15 11h15 22h30 22h30  األالت كهربائٌةII 

4 4 44h00 56h15 11h15 22h30 22h30  نظرٌة و معالجة االشاراتII 

3 3 05h00 45h00 00h00 22h30 22h30  نمل الحرارة 

3 3 19h00 56h15 11h15 22h30 22h30 مٌكروكنترولر 

 وحدة التدرٌس المنهجٌة 

7 7 63h00 112h30 22h30 45h00 45h00  1.2وحدة التدرٌس المنهجٌة 

4 3 19h00 56h15 11h15 22h30 22h30  الدوائر الكهربائٌة التناظرٌة 

3 4 44h00 56h15 11h15 22h30 22h30 
تطبٌك االعالم االلً على الهندسة 

 IIالكهربائٌة 

 الوحدة التعلٌمٌة العرضٌة 

2 2 05h00 45h00     45h00  1.2الوحدة التعلٌمٌة العرضٌة 

1 1 02h30 22h30     22h30  التمنٌة اللغة االنجلٌزٌةII 

1 1 02h30 22h30     22h30  ادارة االعمالII 

1 1 30h00           1.2وحدة التعلٌم االستكشافٌة 

1 1 30h00         ( 15دوىة تكوٌنٌة استكشافٌة )ٌوم 

30 30 304h00 427h30 67h30 157h30 202h30 S2 ًمجموع الفصل الثان 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :الطورالثانً من الثانٌة السنة

 :3السداسً س 

 المعامل الرصٌد
 اسبوع/السداسً( 15الحجم الساعً للسداسً)

UE الوحدات التعلٌمٌة 
 دروس أعمال موجهة أعمال تطبٌمٌة المجموع أعمال شخصٌة

 الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة 

19 19 217h00 236h15 56h15 67h30 112h30  2.1الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة 

4 4 44h00 56h15 11h15 22h30 22h30  األالت كهربائٌةIII 

4 4 44h00 56h15 11h15 22h30 22h30  االلكترونٌات الموةI 

3 3 41h00 33h45 11h15 00h00 22h30   خٌر اآللً و التنظٌمالتس I 

4 4 44h00 56h15 11h15 22h30 22h30  تحلٌل شبكات النمل و التوزٌعI 

4 4 44h00 33h45 11h15 00h00 22h30   علم المٌاس واألجهزة 



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   102

 

 وحدة التدرٌس المنهجٌة 

9 9 102h00 112h30 22h30 45h00 45h00  2.1وحدة التدرٌس المنهجٌة 

2 2 16h00 33h45 11h15 22h30 00h00  ًشبكات –إعالم أل 

3 3 42h00 45h00 00h00 22h30 22h30 إنتاج الطالة الكهربائٌة     I 

4 4 44h00 33h45 11h15 00h00 22h30 ًالتحكم الكهربائ 

 الوحدة التعلٌمٌة العرضٌة 

2 2 05h00 45h00     45h00   2.1الوحدة التعلٌمٌة العرضٌة 

1 1 02h30 22h30     22h30  اللغة االنجلٌزٌة التمنٌةIII 

1 1 02h30 22h30     22h30  ادارة االعمالIII 

30 30 324h00 393h45 78h30 112h30 202h30 S3 مجموع الفصل الثالث 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السنة الثانٌة من الطورالثانً:

 :4السداسً س 

 المعامل الرصٌد
 اسبوع/السداسً( 15الحجم الساعً للسداسً)

 UE   الوحدات التعلٌمٌة 
 دروس أعمال موجهة أعمال تطبٌمٌة المجموع أعمال شخصٌة

 الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة 

19 19 217h00 258h45 56h15 90h00 112h30 2.2دة التعلٌمٌة األساسٌة الوح 

4 4 44h00 56h15 11h15 22h30 22h30  اآلالت كهربائٌةIV 

4 4 44h00 56h15 11h15 22h30 22h30  االلكترونٌات الموةI 

3 3 41h00 33h45 11h15 00h00 22h30 التسخٌر اآللً و التنظٌمII  

4 4 44h00 56h15 11h15 22h30 22h30 وزٌعالت تحلٌل شبكات النمل و II  

4 4 44h00 56h15 11h15 22h30 22h30  إنشاءاآلالت الكهربائٌةI 

 وحدة التدرٌس المنهجٌة 

7 7 73h00 112h30 22h30 45h00 45h00  2.2وحدة التدرٌس المنهجٌة 

2 2 16h00 33h45 11h15  00h00 22h30  األجهزة والرسوم الكهربائٌة 

3 3 41h00 45h00 00h00 22h30 22h30 تاج الطالة الكهربائٌةإن II 

2 2 16h00 33h45 11h15 22h30 00h00  ًلاعدة بٌانات –إعالم أل 

 الوحدة التعلٌمٌة العرضٌة 

2 2 05h00 45h00     45h00  2.2الوحدة التعلٌمٌة العرضٌة 

1 1 02h30 22h30     22h30  اللغة االنجلٌزٌة التمنٌةIV 

1 1 02h30 22h30     22h30 ألعمالإدارةاIV 

 الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة 

2 2 30h00          2.2الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة 

2 2 30h00         ( 30مشروع مصغر/ دورة تكوٌنٌة)ٌوم 

30 30 325h00 416h15 78h45 135h00 202h30 S4  مجموع السداسً الرابع 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السنة الثالثة من الطور الثانً:

 السداسً س 5:

 المعامل الرصٌد
 اسبوع/السداسً( 15الحجم الساعً للسداسً)

UE   الوحدات التعلٌمٌة 
 دروس أعمال موجهة أعمال تطبٌمٌة المجموع أعمال شخصٌة

 الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة 

21 21 334h00 191h15 33h45 45h00 112h30  3.1الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة 

5 5 69h00 56h15 11h15 22h30 22h30 
األنظمة االنتمالٌة فً المنظومة 

 الكهروطالوٌة

5 5 90h00 56h15 11h15 22h30 22h30 تشغٌل واستغالل الشبكات 

4 4 69h00 33h45 11h15 00h00 22h30  حماٌة الشبكات الكهربائٌة 

4 4 53h00 22h30 00h00 00h00 22h30 موثولٌة الشبكات الكهربائٌة 

3 3 53h00 22h30     22h30     التسوٌة والرلابة الفنٌة على المعدات 

 وحدة التعلٌم المنهجٌة 

5 5 69h00 56h15 11h15 22h30 22h30  3.1وحدة التعلٌم المنهجٌة 

5 5 69h00 56h15 11h15 22h30 22h30 نمذجة وتحسٌن الشبكات الكهربائٌة 
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 الوحدة التعلٌمٌة العرضٌة 

2 2 05h00 45h00     45h00   3.1الوحدة التعلٌمٌة العرضٌة 

1 1 02h30 22h30     22h30  اللغة االنجلٌزٌة التمنٌةV 

1 1 02h30 22h30     22h30   ادارة االعمالV 

 التعلٌمٌة االستكشافٌة الوحدة 

2 2 28h00 22h30     22h30  3.1الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة 

1 1 14h00 11h15     11h15 النظافة والسالمة البٌئٌة 

1 1 14h00 11h15     11h15 أخاللٌات المهندس 

30 30 436h00 315h00 45h00 67h30 202h30   مجموع السداسً الخامسS5 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السنة الثالثة من الطور الثانً:

 :6السداسً س 

 المعامل الرصٌد
 اسبوع/السداسً( 15الحجم الساعً للسداسً )

 UEالوحدات التعلٌمٌة  الرمز
 العمل الشخصً

24 24 360h00 PFE مشروع نهاٌة الدراسة 

6 6 240h00   ٌوم( 45)مدة  دورة تكوٌنٌة مغلمة 

30 30 600h00  ًالمجموع السداسS6 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  ميندس دولةلنيل شيادة  يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019أفريل  22 مؤرخ في 417رقـ  قػػرار

 بوىراف والطاقوية الكيربائية اليندسة في العميا " بالمدرسةالكيربػػػائية الشبكاتتخصص:  يالكيرو تقنفي "
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذو الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05–99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـييي لالقانوف التوج
والمتضػػّمف  1971غشػػت سػػنة  25الموافػػق  1391رجػػب عػػاـ  4المػػؤّرخ فػػي  219-71وبمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -

 .تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـ
 ،2019 ةسػػن مػػارس 31 الموافػػق 1440عػػاـ  رجػػب 24 فػػي المػػؤرخ 111-19 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 الحكومة. أعضاء تعييف والمتضمف
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 سػػنة فبرايػػر 15 الموافػػق 1438 عػػاـ االولػػى جمػػادى 18 فػػي المػػؤّرخ 84-17 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 الكيربائيػة اليندسة في عميا مدرسة إلى بوىراف والتقنيات العموـ في التحضيرية المدرسة تحويل والمتّضمف 2017
 والطاقوية.

 17 فػػي البيداغوجيػػة الوطنيػػة لممػػدارس العميػػا فػػي العمػػـو والتكنولوجيػػا، المػػؤرخ المجنػػة اجتمػػاع محضػػر عمػػى بنػػاء   -
 .2017جويمية 

 ػػػررػػػػقػػي

"  الكيربػػػائية الشبكاتتخصص:  تقني الكيروفي " يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولةالمادة األولػى:
 ، وفقا لممحق ىذا القرار.بوىراف والطاقوية الكيربائية اليندسة في العميا بالمدرسة

 اليندسة في العميا بالمدرسةفي الطور الثاني  يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف :2المػػادة 
 .2016/2017، ابتداء مف السنة الجامعية بوىراف والطاقوية الكيربائية
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 والطاقوية الكيربائية اليندسة في العميا المدرسةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :3المػػادة 
 قرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.، كّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا البوىراف

 2019 أفريل 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د الذي ي 2019أفريل  22 مؤرخ فيال 417رقـ  قرارممحق ال  دولة ميندس شيادةلنيل  لبرنامج البيداغوجياحد 
 بوىراف والطاقوية الكيربائية اليندسة في العميا بالمدرسة "الكيربػػػائية الشبكات: تخصص تقني الكيرو "في 

:الثانً الطور من األولى السنة  

 السداسً س 1:

 المعامل الرصٌد
 اسبوع/السداسً( 15الحجم الساعً للسداسً)

UE   الوحدات التعلٌمٌة 
 دروس اعمال موجهة اعمال تطبٌمٌة المجموع اعمال شخصٌة

 الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة 

20 20 242h00 258h45 33h45 112h30 112h30  1.1الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة 

5 5 69h00 56h15 11h15 22h30 22h30  االلكترونٌات الرلمٌة 

5 5 69h00 56h15 11h15 22h30 22h30  األالت كهربائٌة 

4 4 44h00 56h15 11h15 22h30 22h30  نظرٌة و معالجة االشارات 

3 3 30h00 45h00 00h00 22h30 22h30  مواد الهندسٌة الكهربائٌة 

3 3 30h00 45h00 00h00 22h30 22h30 عممة للمهندسالرٌاضٌلت الم 

 وحدة التدرٌس المنهجٌة

8 8 74h00 101h15 11h15 45h00 45h00  1.1وحدة التدرٌس المنهجٌة 

4 4 44h00 56h15 11h15 22h30 22h30  تطبٌك االعالم االلً على الهندسة الكهربائٌة 

4 4 30h00 45h00 00h00 22h30 22h30 تطبٌك الكهرومغناطسً على الهندسة الكهربائٌة 

 الوحدة التعلٌمٌة العرضٌة

2 2 05h00 45h00 
   

 1.1الوحدة التعلٌمٌة العرضٌة 

1 1 02h30 22h30 
   

 اللغة االنجلٌزٌة التمنٌة 

1 1 02h30 22h30 
   

 ادارة االعمال 

30 30 321h00 405h00 45h00 157h30 202h30 مجموع السداسً األول  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
:الثانً الطور من األولى السنة  

 السداسً س 2:

 المعامل الرصٌد
 اسبوع/السداسً( 15الحجم الساعً للسداسً)

UE   الوحدات التعلٌمٌة 
 دروس ةاعمال موجه اعمال تطبٌمٌة المجموع اعمال شخصٌة

 الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة 

20 20 206h00 270h00 45h00 112h30 112h30  1.2الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة 

5 5 69h00 56h15 11h15 22h30 22h30  االلكترونٌات الرلمٌةII 

5 5 69h00 56h15 11h15 22h30 22h30  األالت كهربائٌةII 

4 4 44h00 56h15 11h15 22h30 22h30 ظرٌة و معالجة االشارات نII 

3 3 05h00 45h00 00h00 22h30 22h30  نمل الحرارة 

3 3 19h00 56h15 11h15 22h30 22h30 مٌكروكنترولر 

 وحدة التدرٌس المنهجٌة  

7 7 63h00 112h30 22h30 45h00 45h00  1.2وحدة التدرٌس المنهجٌة 

4 3 19h00 56h15 11h15 22h30 22h30 ربائٌة التناظرٌة الدوائر الكه 

3 4 44h00 56h15 11h15 22h30 22h30  تطبٌك االعالم االلً على الهندسة الكهربائٌةII 

 الوحدة التعلٌمٌة العرضٌة  

2 2 05h00 45h00     45h00  1.2الوحدة التعلٌمٌة العرضٌة 

1 1 02h30 22h30     22h30  اللغة االنجلٌزٌة التمنٌةII 
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1 1 02h30 22h30     22h30  ادارة االعمالII 

1 1 30h00           1.2وحدة التعلٌم االستكشافٌة 

1 1 30h00         ( 15دوىة تكوٌنٌة استكشافٌة )ٌوم 

30 30 304h00 427h30 67h30 157h30 202h30 ًمجموع السداسً الثان 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لثانً:السنة الثانٌة من الطور ا

 :4السداسً س 

 المعامل الرصٌد
 اسبوع/السداسً( 15) الحجم الساعً للسداسً

UE   الوحدات التعلٌمٌة 
 دروس اعمال موجهة اعمال تطبٌمٌة المجموع اعمال شخصٌة

 الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة 

19 19 217h00 258h45 56h15 90h00 112h30  2.2الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة 

4 4 44h00 56h15 11h15 22h30 22h30  األالت كهربائٌةIV 

4 4 44h00 56h15 11h15 22h30 22h30  االلكترونٌات الموةI 

3 3 41h00 33h45 11h15 00h00 22h30 II   التسخٌر اآللً و التنظٌم 

4 4 44h00 56h15 11h15 22h30 22h30 التوزٌعتحلٌل شبكات النمل و II  

4 4 44h00 56h15 11h15 22h30 22h30     ًتمنٌات الجهد العال 

 وحدة التدرٌس المنهجٌة  

7 7 73h00 112h30 22h30 45h00 45h00  2.2وحدة التدرٌس المنهجٌة 

2 2 16h00 33h45 11h15  00h00 22h30  األجهزة و الرسوم  الكهربائٌة 

3 3 41h00 45h00 00h00 22h30 22h30     II ٌةإنتاج الطالة الكهربائ 

2 2 16h00 33h45 11h15 22h30 00h00  ًلاعدة بٌانات –إعالم أل 

 الوحدة التعلٌمٌة العرضٌة  

2 2 05h00 45h00     45h00   2.2الوحدة التعلٌمٌة العرضٌة 

1 1 02h30 22h30     22h30  اللغة االنجلٌزٌة التمنٌةIV 

1 1 02h30 22h30     22h30   ادارة االعمالIV 

 التعلٌمٌة االستكشافٌة الوحدة 

2 2 30h00          2.2الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة 

2 2 30h00         ( 30مشروع مصغر / دورة تكوٌنٌة)ٌوم 

30 30 325h00 416h15 78h45 135h00 202h30 مجموع السداسً الرابع 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

:الثانً الطور من الثانٌة السنة  

 السداسً س 3:

 المعامل الرصٌد
 اسبوع/السداسً( 15الحجم الساعً للسداسً)

UE   الوحدات التعلٌمٌة 
 دروس اعمال موجهة اعمال تطبٌمٌة المجموع اعمال شخصٌة

 ساسٌةالوحدة التعلٌمٌة األ 

19 19 217h00 236h15 56h15 67h30 112h30  2.1الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة 

4 4 44h00 56h15 11h15 22h30 22h30  األالت كهربائٌةIII 

4 4 44h00 56h15 11h15 22h30 22h30  االلكترونٌات الموةI 

3 3 41h00 33h45 11h15 00h00 22h30 التسخٌر اآللً والتنظٌم I 

4 4 44h00 56h15 11h15 22h30 22h30  تحلٌل شبكات النمل والتوزٌع I  

4 4 44h00 33h45 11h15 00h00 22h30   علم المٌاس و األجهزة 

 وحدة التدرٌس المنهجٌة  

9 9 102h00 112h30 22h30 45h00 45h00  2.1وحدة التدرٌس المنهجٌة 

2 2 16h00 33h45 11h15 22h30 00h00  ًشبكات –إعالم أل 

3 3 42h00 45h00 00h00 22h30 22h30 ربائٌة إنتاج الطالة الكه I 

4 4 44h00 33h45 11h15 00h00 22h30 ًالتحكم الكهربائ 

 الوحدة التعلٌمٌة العرضٌة  

2 2 05h00 45h00     45h00   2.1الوحدة التعلٌمٌة العرضٌة 

1 1 02h30 22h30     22h30  اللغة االنجلٌزٌة التمنٌةIII 

1 1 02h30 22h30     22h30  ادارة االعمالIII 

30 30 324h00 393h45 78h45 112h30 202h30 مجموع السداسً الثالث 
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 السنة الثالثة من الطور الثانً:

 السداسً س 5:

 المعامل الرصٌد
 اسبوع/السداسً( 15الحجم الساعً للسداسً)

UE  الوحدات التعلٌمٌة 
 دروس اعمال موجهة اعمال تطبٌمٌة المجموع اعمال شخصٌة

 ألساسٌةالوحدة التعلٌمٌة ا 

21 21 334h00 191h15 33h45 45h00 112h30  3.1الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة 

5 5 69h00 56h15 11h15 22h30 22h30 األنظمة االنتمالٌة فً المنظومة الكهروطالوٌة 

5 5 90h00 56h15 11h15 22h30 22h30 تشغٌل واستغالل الشبكات 

4 4 69h00 33h45 11h15 00h00 22h30  الشبكات الكهربائٌة حماٌة 

4 4 53h00 22h30 00h00 00h00 22h30 موثولٌة الشبكات الكهربائٌة 

3 3 53h00 22h30     22h30     التسوٌة والرلابة الفنٌة على المعدات 

 وحدة التعلٌم المنهجٌة  

5 5 69h00 56h15 11h15 22h30 22h30  3.1وحدة التعلٌم المنهجٌة 

5 5 69h00 56h15 11h15 22h30 22h30 نمذجة وتحسٌن الشبكات الكهربائٌة 

 الوحدة التعلٌمٌة العرضٌة  

2 2 05h00 45h00     45h00   3.1الوحدة التعلٌمٌة العرضٌة 

1 1 02h30 22h30     22h30  اللغة االنجلٌزٌة التمنٌةV 

1 1 02h30 22h30     22h30   ادارة االعمالV 

 فٌةالوحدة التعلٌمٌة االستكشا 

2 2 28h00 22h30     22h30  3.1الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة 

1 1 14h00 11h15     11h15 النظافة والسالمة البٌئٌة 

1 1 14h00 11h15     11h15 أخاللٌات المهندس 

30 30 436h00 315h00 45h00 67h30 202h30 مجموع السداسً الخامس 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 السنة الثالثة من الطور الثانً:

 :6السداسً س 

 المعامل الرصٌد
 اسبوع/السداسً( 15الحجم الساعً للسداسً )

 UEالوحدات التعلٌمٌة 
 العمل الشخصً

24 24 360h00 لدراسةمشروع نهاٌة ا 

6 6 240h00  ٌوم(45دورة تكوٌنٌة مغلمة)مدة 

30 30 600h00 مجموع السداسً السادس 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 فبلحي ميندس لنيل شيادة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019أفريل  22 مؤرخ في 418رقـ  قػػرار

 لمفبلحة بمستغانـ بالمدرسة العميا الغذائية"الزراعة  "تكنولوجيا تخصص 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذو الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05–99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .المتمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ و 
والمتضػػّمف  1971غشػػت سػػنة  25الموافػػق  1391رجػػب عػػاـ  4خ فػػي المػػؤرّ  219-71وبمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -

 .المتمـتنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ و 
 ،2019 سػػنة مػػارس 31 الموافػػق 1440عػػاـ  رجػػب 24 فػػي المػػؤرخ 111-19 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 الحكومة. أعضاء تعييف والمتضمف
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 سػػنة فبرايػػر 15 الموافػػق 1438 عػػاـ االولػػى جمػػادى 18 فػػي المػػؤّرخ 89 -17 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػوـ وبمقتضػػى -
 لمفالحة. عميا مدرسة إلى بمستغانـ والحياة الطبيعة وـعم في التحضيرية المدرسة تحويل والمتّضمف 2017

  فػػي البيداغوجيػػة الوطنيػػة لممػػدارس العميػػا لميػػداف عمػػـو الطبيعػػة والحيػػاة، المػػؤرخ المجنػػة اجتمػػاع محضػػر عمػػى بنػػاء   -
 .2017جويمية  17

 ػػػررػػػقػػػي

 

 " الزراعة الغذائية تكنولوجيا"  تخصص فالحي ميندسيحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة  المادة األولػى:
 ، وفقا لممحق ىذا القرار.بمستغانـ لمفالحة العميا بالمدرسة

 لمفالحة العميا بالمدرسة يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني :2المػػادة 
 .2016/2017، ابتداء مف السنة الجامعية بمستغانـ

، كّل فيما يخّصو، بمستغانـ لمفالحة العميا المدرسة ير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديريكّمف المد :3المػػادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 أفريل 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة 2019أفريل  22 مؤرخ فيال 418ممحق القرار رقـ   الذي يحد 
 بالمدرسة العميا لمفػػػػبلحة مستغػػػػانػػػػـ "اعة الغذائيةالزر  تكنولوجيا " الفػػػبلحػػة تخػػػصص في

 من الطور الثانً: األولىالسنة 

 1السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

 امتحان متواصل أعمال أخرى

 لتعلٌم األساسٌةوحدات ا

          )إج/إخ( 1و ت أ 

 60 40 5 5 30سا67 30سا0 00سا 1 00سا3 30سا67 :االنتاج الحٌوان1ًالمادة

 60 40 5 4 00سا 45 30سا1  30سا1 00سا 45 : حماٌة النباتات2المادة

          )إج/إخ( 2وتأ 

 60 40 5 4 00سا 45 30سا1  30سا1 00سا 45 :علم التربة3المادة

 60 40 2 2 00سا 30 30سا0  30سا1 00سا 30 : األعمال الزراعٌة4المادة

 60 40 1 1 30سا37 30سا0 30سا0 30سا1 30سا37 : تكنولوجٌا الصناعات الغذائٌة5المادة

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

          )إج/إخ( 1وتم 

 60 40 4 4 00سا 30 30سا0  30سا1 00سا 30 : تجهٌزات فالحٌة1المادة

 100  1 1 00سا 15   00سا 1 00سا 15 : النظام االٌكولوجً الفالح2ًالمادة

 60 40 3 3 00سا 30  00سا 1 00سا 1 00سا 30 : علم المٌاسات3المادة

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

          )إج/إخ(1إ   وت

: النظام االٌكولوجً 1المادة
 الغابً،السهبً و الصحراوي

 60 40 1 1 30سا22 30سا0  00سا 1 30سا22

 100  1 1 00سا 15   00سا 1 00سا 15 : مماربة تنظٌمٌة فً الزراعة2المادة

 100  1 1 30سا22   30سا1 30سا22 : مدخل إلى االلتصاد العام3المادة

 وحدة التعلٌم األفمٌة

          )إج/إخ(1ف أ وت

 100  1 1 00سا 15   00سا 1 00سا 15 : مدخل إلى المؤسساتٌة1المادة

   30 28 00سا 375 30سا5 30سا2 00سا 17 سا 375 1مجموع السداسً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 من الطور الثانً: األولىالسنة 

 2 السداسً س

 موحدة التعلٌ
الحجم الساعً 

 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 أعمال موجهة محاضرة
أعمال 

 تطبٌمٌة

أعمال 

 أخرى
 امتحان متواصل

 وحدات التعلٌم األساسٌة

          )إج/إخ( 1أ وت

 60 40 4 3 00سا 45 30سا1  30سا1 00سا 45 )األنواع العشبٌة( : النظام الزراع1ًالمادة

 زراعة األشجار،  النظام الزراعً :2المادة

 زراعة الكروم
 60 40 2 2 00سا 45 30سا1  30سا1 00سا 45

          )إج/إخ( 2أ  وت

 60 40 5 4 00سا 45  30سا1 30سا1 00سا 45 :هٌدرولٌن العامة، السمً والتجفٌف3المادة

 60 40 2 2 00سا 45  30سا1 30سا1 00سا 45 : مدخل الى تحسٌن النباتات4المادة

 60 40 5 4 00سا 67 00سا 3  30سا1 00سا 67 : حماٌة النباتات5المادة

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

          )إج/إخ( 1م  وت

 60 40 1 1 30سا22  30سا0 00سا 1 30سا22 :تغذٌة االنسان ونوعٌة الغذائٌة1المادة

 60 40 1 1 30سا22  30سا0 00سا 1 30سا22 :بٌوتكنولوجٌا الغذائٌة2المادة

 60 40 2 1 00سا 15  30سا0 00سا 1 30سا22 :علمالمناخ،الموارد المائٌة والفالحٌة3المادة

 100  1 1 00سا 15   00سا 1 00سا 15 :االنتاج الغاب4ًالمادة

 100  1 1 00سا 09   36سا0 00سا 09 :علم األعشاب الضارة5المادة

 ٌةوحدات التعلٌم االستكشاف

          )إج/إخ(1وتإ 

 100  1 1 00سا 10   00سا 1 00سا 15 : مدخل الى االلتصاد الزراع1ًالمادة

 100  3 2 00سا 25     تربص تطبٌمً :2المادة

 وحدة التعلٌم األفمٌة

          )إج/إخ(1وتأف

 100  2 2 00سا 10   30سا1 30سا22 : اللغة االنجلٌزٌة1المادة

     30سا353 00سا6 30سا4 00سا14 00سا771 2ً مجموع السداس

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 من الطور الثانً: الثانٌةالسنة 

 3 السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً

 اعً األسبوعًالحجم الس

 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 

 موجهة

أعمال 

 تطبٌمٌة
 امتحان متواصل أعمال أخرى

 وحدات التعلٌم األساسٌة

          )إج/إخ( 1أ وت

 67 33 6 3 30سا67 30سا1  00سا 3 30سا67 : الكٌمٌاء الحٌوٌة الغذائٌة العامة1المادة 

 67 33 6 3 30سا67 30سا1  00سا 3 30سا67 ا الغذائٌةمٌكروبٌولوجٌ :2المادة

 1: تكنولوجٌا الصناعات الغذائٌة3المادة

 )الحلٌب، السكر، الدهون، اللحوم واألسمان(
 67 33 6 3 30سا67 30سا1  00سا 3 30سا67

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

          )إج/إخ( 1م  وت

 67 33 3 1 30سا22   30سا1 30سا22 : لغة انجلٌزٌة1المادة

 67 33 3 2 00سا 45 30سا1  30سا1 00سا 45 : إحصائٌات و إعالم آل2ًالمادة

 67 33 3 2 30سا37 00سا 1  30سا1 30سا37 :كٌمٌاء التحلٌل اآلل3ًالمادة

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

          )إج/إخ(1إ  وت

 100  1 1 30سا22   30سا1 30سا22 : علوم السمٌة و الحساسٌة1المادة

 100  1 1 30سا22   30سا1 30سا22 : استمالب الطالوٌو البروتٌن2ًالمادة

 وحدة التعلٌم األفمٌة

          )إج/إخ(1و ت أ ف

 100  1 1 30سا22   30سا1 30سا22 : منهجٌة العمل1المادة

   30 17 00سا 375 00سا 7  00سا 18 00سا 375 3مجموع السداسً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 من الطور الثانً: الثانٌةالسنة 

 4 السداسً س

 وحدة التعلٌم

الحجم 

الساعً 

 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 

 وجهةم

أعمال 

 تطبٌمٌة
 امتحان متواصل أعمال أخرى

 وحدات التعلٌم األساسٌة

          )إج/إخ( 1وتأ

: الكٌمٌاء الحٌوٌة لتغٌرات األغذٌة 1المادة

 النباتٌة
 67 33 6 3 30سا65 30سا1  30سا 3 30سا67

: التكنولوجٌا الصناعات الغذائٌة 2المادة

) الفواكه  للمنتجات النباتٌة

روات والمشروبات والحلوٌات خضوال

 الشوكوالتة والحبوب والنشا(و

 67 33 7 3 30سا65 سا301 سا301 30سا 3 30سا 90

 67 33 5 3 30سا45  30سا1 30سا1 30سا 45 : فٌزٌولوجٌا التغذٌة3المادة

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

          )إج/إخ( 1و ت م 

 67 33 4 2 30سا60 30سا2  30سا1 30سا 60 ٌة: مرالبة الجودة و التحالٌل الغذائ1المادة

 67 33 2 1 30سا22   30سا1 30سا22 : التبرٌد و طرائك حفظ األغذٌة2المادة

 67 33 2 1 30سا22   30سا1 30سا22 : هندسة الطرائك الغذائٌة3المادة

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

          )إج/إخ(1وتإ 

التطبٌمات ٌة والبٌوتكنولوجٌا الغذائ:1المادة

 الصناعٌة
 100  2 2 30سا45  30سا1 30سا1 30سا 45

 وحدة التعلٌم األفمٌة

          )إج/إخ(1وتأف

 100  1 1 30سا22   30سا1 30سا22 : اللغة االنجلٌزٌة العلمٌة1المادة

 100  1 1 00سا25     1: تربص مٌدان2ًالمادة

   30 17 00سا 375 30اس5 30سا4 30سا 15 00سا 375 4مجموع السداسً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 من الطور الثانً: الثالثةالسنة 

 5 السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً

 ألرصدةا المعامل

 نوع التمٌٌم

 أعمال موجهة محاضرة
أعمال 

 تطبٌمٌة

أعمال 

 أخرى
 امتحان متواصل

 وحدات التعلٌم األساسٌة

          )إج/إخ( 1أ وت

 67 33 7 3 00سا 85 00سا 3  00سا 3 00سا90 :النظافة و األمن الغذائ1ًالمادة

 67 33 5 3 00سا 45  30سا1 30سا1 00سا 45 : التغذٌة و الحمٌة2المادة

فٌزٌولوجٌا والتحلٌل الحسً  3المادة

 لألغذٌة
 67 33 6 3 30سا67 30سا1 30سا1 30سا1 30سا67

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

          )إج/إخ( 1م  وت

 67 33 3 2 00سا45  30سا1 30سا1 00سا45 : التسوٌك و إنشاء المؤسسات1المادة

: منهجٌة البحث والتجرٌب فً 2المادة

 وم األغذٌةعل
 67 33 3 1 30سا37  00سا 1 30سا1 30سا37

 67 33 2 1 30سا22   30سا1 30سا22 : إدارة المشارٌع الزراعة الغذائٌة3المادة

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

          )إج/إخ(1إ  وت

 100  1 1 30سا22   30سا1 30سا22 : التتبع فً الصناعات الغذائٌة1المادة

 100  1 1 00سا 15   00سا 1 00سا 15 عبئة والتغلٌف: الت2المادة

 وحدة التعلٌم األفمٌة

          )إج/إخ(1ف أ وت

 100  1 1 00سا 15   00سا 1 00سا 15 : التشرٌعات واألمن الغذائ1ًالمادة

 100  1 1 00سا 10   00سا 1 00سا 15 : األخاللٌات داخل المؤسسات2المادة

   30 17 375 30سا4 30سا5 00سا 15 سا 375 5مجموع السداسً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 من الطور الثانً: الثالثةالسنة 

 6 السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 
 السداسً 

 وعًالحجم الساعً األسب

 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 ندوات
تربص 
 مٌدانً

أعمال 
 فردٌة

أعمال 
 أخرى

 متواصل
امتحان منالشة 

 المشروع

          وحدات التعلٌم األساسٌة

          )إج/إخ( 1أ وت

 100 - 30 17 - 00سا450 00سا225 00سا75 00سا 750 : مشروع نهـــــاٌة الـــدراسة1المادة

 100  30 17 - 00سا450 00سا225 00سا75 00سا750 6لسداسً مجموع ا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 فبلحي ميندس لنيل شيادة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019أفريل  22 مؤرخ في 419رقـ  قػػرار

 لمفبلحة بمستغانـ بالمدرسة العميا "إنتاج نباتي" تخصص 
 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي، إف
 
 
 
 

والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذو الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05–99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -
 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـالقانوف التوجييي ل

والمتضػػّمف  1971غشػػت سػػنة  25الموافػػق  1391رجػػب عػػاـ  4المػػؤّرخ فػػي  219-71وبمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -
 .تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـ

 ،2019 سػػنة مػػارس 31 الموافػػق 1440عػػاـ  رجػػب 24 فػػي المػػؤرخ 111-19 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػوـ وبمقتضػػى -
 .الحكومة أعضاء تعييف والمتضمف

 2013ينػاير سػنة  30وافػق الم 1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 سػػنة فبرايػػر 15 الموافػػق 1438 عػػاـ االولػػى جمػػادى 18 فػػي المػػؤّرخ 89-17 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػوـ وبمقتضػػى -
 .لمفالحة عميا مدرسة إلى  بمستغانـ والحياة الطبيعة عموـ في التحضيرية المدرسة تحويل والمتّضمف 2017

   فػػي المػػؤرخ البيداغوجيػػة الوطنيػػة لممػػدارس العميػػا لميػػداف عمػػـو الطبيعػػة والحيػػاة، المجنػػة اجتمػػاع محضػػر عمىبنػػاء   -
 .2017جويمية  17

 ػػػررػػػقػػػي

 لمفالحة العميا بالمدرسة "نباتي إنتاج" تخصص فالحي ميندسيحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة  المادة األولػى:
 ، وفقا لممحق ىذا القرار.انـبمستغ

 لمفالحة العميا بالمدرسة يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني :2المػػادة 
 .2016/2017، ابتداء مف السنة الجامعية بمستغانـ

، كّل فيما يخّصو، بمستغانـ حةلمفال العميا المدرسة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير :3المػػادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 أفريل 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د الذي 2019أفريل  22 مؤرخ فيال 419ممحق القرار رقـ   ميندس فػػػبلحػػي شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحد 
 العميا لمفػػػػبلحة بمستغػػػػانػػػػـ بالمدرسة "إنتػػػاج نبػػاتػػػي" تخػػػصص

 ور الثانً:من الط األولىالسنة 

 1السداسً س

 وحدة انتعهُى
انحجى 

انساعٍ 
 انسداسٍ

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ
 األرطدة انًعايم

 َىع انتقُُى

 يحاضزة
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبُقُت

 ايتحاٌ يتىاطم أعًال أخزي

 وحداث انتعهُى األساسُت
          )إج/إخ( 1و ث أ 

 60 40 5 5 3سا67 30سا0 00سا 1 00اس3 30سا67 :االَتاج انحُىا1ٍَانًادة
 60 40 5 4 00سا 45 30سا1  30سا1 00سا 45 : حًاَت انُباتاث2انًادة

          )إج/إخ( 2وتأ 
 60 40 5 4 00سا 45 30سا1  30سا1 00سا 45 :عهى انتزبت3انًادة
 60 40 2 2 00سا 30 30سا0  30سا1 00سا 30 : األعًال انزراعُت4انًادة
 60 40 1 1 30سا37 30سا0 30سا0 30سا1 30سا37 تكُىنىجُا انظُاعاث انغذائُت: 5انًادة

 وحداث انتعهُى انًُهجُت
          )إج/إخ( 1و  وث

 60 40 4 4 00سا 30 30سا0  30سا1 00سا 30 : تجهُزاث فالحُت1انًادة
 100  1 1 00سا 15   00سا1 00سا 15 : انُظاو االَكىنىجٍ انفالح2ٍانًادة

 60 40 3 3 00سا 30  00سا 1 00سا1 00سا 30 : عهى انقُاساث3ادةانً
 وحداث انتعهُى االستكشافُت

          )إج/إخ(1إ   وث
 : انُظاو االَكىنىجٍ انغابٍ,1انًادة

 انسهبٍ وانظحزاوٌ
 60 40 1 1 30سا22 30سا0  00سا1 30سا22

 100  1 1 00سا15   00سا1 00سا15 : يقاربت تُظًُُت فٍ انزراعت2انًادة
 100  1 1 30سا22   30سا1 30سا22 : يدخم إنً االقتظاد انعاو3انًادة

 وحدة انتعهُى األفقُت
          )إج/إخ(1ف أ وث

 100  1 1 15   00سا 1 00سا 15 : يدخم إنً انًؤسساتُت1انًادة
   30 28 00سا 375 30سا5 30سا2 00سا 17 00سا 375 1يجًىع انسداسٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 من الطور الثانً: األولىالسنة 

 2 السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم 
الساعً 
 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
ال أعم

 موجهة
أعمال 
 تطبٌمٌة

 امتحان متواصل أعمال أخرى

 وحدات التعلٌم األساسٌة
          )إج/إخ( 1أ وت

 60 40 4 3 00سا45 30سا1  30سا1 00سا45 : النظام الزراعً)األنواع العشبٌة(1المادة
 :النظام الزراعٌزراعة األشجار،2المادة

 زراعة الكروم
 60 40 2 2 00سا45 30سا1  30سا1 00سا45

          )إج/إخ( 2أ  وت
 60 40 5 4 00سا45  30سا1 30سا1 00سا45 :هٌدرولٌن العامة، السمً والصرف3المادة
 60 40 2 2 00سا45  30سا1 30سا1 00سا45 : مدخل الى تحسٌن النباتات4المادة
 60 40 5 4 00سا 67 00سا3  30سا1 00سا67 : حماٌة النباتات5المادة

 ٌم المنهجٌةوحدات التعل
          )إج/إخ( 1م  وت

 60 40 1 1 30سا22  30سا0 00سا1 30سا22 : تغذٌة االنسان و نوعٌةالغذائٌة1المادة
 60 40 1 1 30سا22  30سا0 00سا1 30سا22 :بٌوتكنولوجٌا الغذائٌة2المادة
:علم المناخ،الموارد المائٌة 3المادة

 والفالحٌة
 60 40 2 1 00سا 15  30سا0 00سا1 30سا22

 100  1 1 00سا 15   00سا1 00سا15 :االنتاج الغاب4ًالمادة
 100  1 1 00سا 09   36سا0 00سا09 :علم األعشاب الضارة5المادة

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة
          )إج/إخ(1إ  وت

 100  1 1 00سا 10   00سا1 00سا15 : مدخل الى االلتصاد الزراع1ًالمادة
 100  3 2 00سا 25     بص تطبٌمً:تر2المادة

 وحدة التعلٌم األفمٌة
          )إج/إخ(1وتأف

 100  2 2 00سا10   30سا1 30سا22 : اللغة االنجلٌزٌة1المادة
     30سا353 00سا6 30سا4 00سا14 00سا771 2مجموع السداسً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 من الطور الثانً: الثانٌةالسنة 

 3 السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم 
الساعً 
 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

 ت التعلٌم األساسٌةوحدا

 )إج/إخ( 1أ وت
         

 30سا1 30سا1 00سا45 :زراعة األشجار المثمرة1المادة
 

 67 33 5 3 00سا45

 67 33 4 2 30سا52 00سا 1 00سا 1 30سا1 30سا52 : تحسٌن وراثً للنباتات2المادة

 )إج/إخ( 2وتأ
         

 30سا1 30سا37 : محاصٌل الخضر3المادة
 

 67 33 4 2 30اس37 00سا 1

 67 33 5 3 30سا 67 30سا1 30سا1 30سا1 30سا 67 : المحاصٌل الحملٌة4المادة

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

 )إج/إخ( 1وتم 
         

 30سا1 00سا 3 30سا 67 ..... :1المادة
 

 67 33 5 2 30سا 67

: التكوٌن الشكلً و التنظٌم 2المادة
 الفسٌولوجً

 00سا 1 30سا1 30سا37
 

 67 33 4 2 30سا37

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

 )إج/إخ(1إ  وت
         

 30سا1 30سا22 : األرصاد الجوٌة الزراعٌة1المادة
  

 1 1 30سا22
 

100 

 وحدة التعلٌم األفمٌة

 )إج/إخ(1ف أ وت
         

 30سا1 30سا22 : إدارة و تسوٌك1المادة
  

 1 1 30سا22
 

100 

 30سا1 30سا22 ة: لغة انجلٌز2ٌالمادة
  

 1 1 30سا22
 

100 

 30 17 00سا375 30سا3 30سا6 00سا15 00سا375 3مجموع السداسً 
  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 من الطور الثانً: الثانٌةالسنة 

 4 سً سالسدا

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

 امتحان متواصل أعمال أخرى

 وحدات التعلٌم األساسٌة

 )إج/إخ( 1أ وت
         

 30سا1 00سا2 30سا52 :زراعة الكروم العامة1المادة
 

 67 33 5 3 30سا52

 30سا1 00سا37 : انتاج الشتالت و البذور2المادة
 

 67 33 4 2 00سا37 00سا 1

 )إج/إخ( 2أ وت
         

 00سا 1 00سا22 00سا45 : استصالح األراض3ًالمادة
 

 67 33 4 2 00سا45

 67 33 5 3 30سا 67 00سا 1 30سا1 00سا2 30سا 67 : حماٌة النباتات4المادة

 م المنهجٌةوحدات التعلٌ

 )إج/إخ( 1وتم 
         

وتصفٌة  : الزراعة المحبرٌة1المادة
 النباتات

 30سا1 00سا45
 

 67 33 4 2 00سا45 30سا1

 67 33 5 2 00سا60 30سا1 00سا 1 30سا1 00سا60 : البٌولوجٌا الجزٌئٌة2المادة

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

 )إج/إخ( 1إ  وت
         

االنتاج الفالحً فً : أنظمة 1المادة
 الجزائر

 30سا1 30سا22
  

 1 1 30سا22
 

100 

 30سا1 30سا22 : نظم السم2ًالمادة
  

 1 1 30سا22
 

100 

 وحدة التعلٌم األفمٌة

 )إج/إخ(1وتأف
         

: ادارة األعمال وتحلٌل 1المادة
 مشروعات االستثمار

 30سا1 30سا22
  

 1 1 30سا22
 

100 

 30 17 00سا375 00سا5 00سا5 00سا15 00سا375 4مجموع السداسً 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 من الطور الثانً: الثالثةالسنة 

 5 السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 
 السداسً 

 األسبوعًالحجم الساعً 
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 أعمال موجهة محاضرة
أعمال 
 تطبٌمٌة

 امتحان متواصل أعمال أخرى

 وحدات التعلٌم األساسٌة

                   )إج/إخ( 1 أ وت

 67 33 6 3 30سا 67 30سا1   00سا3 30سا 67 : العناٌة بالحدائك والبساتٌن1المادة
و حفظ :جنً المحاصٌل2المادة

 المنتجات الزراعٌة 
 67 33 6 3 30سا 67   30سا1 00سا3 30سا 67

: نباتات الزٌنة والعطرٌة 3المادة
 والطبٌة

 67 33 6 3 30سا 67 30سا1   00سا3 30سا 67

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

                   )إج/إخ( 1وتم 

 67 33 5 3 00سا60 30اس1 00سا1 30سا1 00سا60 :كٌمٌــاء التحلٌل األل1ًالمادة

 67 33 4 2 00سا45   30سا1 30سا1 00سا45 : البحث الببلٌوغراف2ًالمادة

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

          )إج/إخ(1وتإ 

 100   2 2 00سا45   30سا1 30سا1 00سا45 : التغذٌة المعدنٌة النباتات1المادة

 وحدة التعلٌم األفمٌة

                   )إج/إخ(1وتأف

 100   1 1 30سا22     30سا1 30سا22 : المحٌط و التنمٌة المستدامة1المادة

     30 17 00سا375 30سا4 30سا5 00سا15 00سا375 5مجموع السداسً 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 من الطور الثانً: الثالثةالسنة 
 6 السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 
 السداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 ندوات
تربص 
 مٌدانً

 أعمال فردٌة
أعمال 
 أخرى

 متواصل
امتحان منالشة 

 المشروع
          وحدات التعلٌم األساسٌة

          )إج/إخ( 1وتأ
 100 - 30 17 - 00سا450 00سا225 00سا75 00سا 750 : مشروع نهاٌة الدراسة1المادة

 100  30 17 - 00سا450 00سا225 00سا75 00سا750 6مجموع السداسً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 فبلحي ميندس لنيل شيادة دد البرنامج البيداغوجييح، 2019أفريل  22 مؤرخ في 420رقـ  قػػرار

 لمفبلحة بمستغانـ بالمدرسة العميا "حماية النباتات" تخصص 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذو الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05–99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .ـ العالي، المعّدؿ والمتمـالقانوف التوجييي لمتعمي
والمتضػػّمف  1971غشػػت سػػنة  25الموافػػق  1391رجػػب عػػاـ  4المػػؤّرخ فػػي  219-71وبمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -

 .تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـ
 ،2019 سػػنة مػػارس 31 الموافػػق 1440عػػاـ  رجػػب 24 فػػي المػػؤرخ 111-19 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 الحكومة. أعضاء تعييف لمتضمفوا
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 سػػنة فبرايػػر 15 الموافػػق 1438 عػػاـ االولػػى جمػػادى 18 فػػي المػػؤّرخ 89-17 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 لمفالحة. عميا مدرسة إلى بمستغانـ والحياة الطبيعة عموـ في التحضيرية المدرسة تحويل والمتّضمف 2017
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  فػػي البيداغوجيػػة الوطنيػػة لممػػدارس العميػػا لميػػداف عمػػـو الطبيعػػة والحيػػاة، المػػؤرخ المجنػػة اجتمػػاع محضػػر عمػػى بنػػاء   -
 .2017جويمية  17

 يقػػػػػػػػػػرر
 

 العميا بالمدرسة " النباتات حماية"  تخصص فالحي ميندسيحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة   ولػى:المادة األ 
 ، وفقا لممحق ىذا القرار.بمستغانـ لمفالحة

 لمفالحة العميا بالمدرسة يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني :2المػػادة 
 .2016/2017السنة الجامعية ، ابتداء مف بمستغانـ

، كّل فيما يخّصو، بمستغانـ لمفالحة العميا المدرسة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير :3المػػادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019أفريل  22 فيحرر بالجزائر 

 العالي والبحث العممي وزير التعميـ
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د الذي 2019أفريل  22 مؤرخ فيال 420ممحق القرار رقـ   دس فبلحيمين شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحد 

 بالمدرسة العميا لمفػػػػبلحة بمستغػػػػانػػػػـ "حمػػػاية النبػػػػػاتات" تخصص
 من الطور الثانً: األولىالسنة 

 1السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 
 السداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

 امتحان متواصل رىأعمال أخ

  وحدات التعلٌم األساسٌة

                   )إج/إخ( 1و ت أ 

 60 40 5 5 3سا67 30سا0 00سا 1 00سا3 30سا67 :االنتاج الحٌوان1ًالمادة

 60 40 5 4 00سا 45 30سا1   30سا1 00سا 45 : حماٌة النباتات2المادة

                   )إج/إخ( 2وتأ 

 60 40 5 4 00سا 45 30سا1   30سا1 00سا 45 م التربة:عل3المادة

 60 40 2 2 00سا 30 30سا0   30سا1 00سا 30 : األعمال الزراعٌة4المادة

 60 40 1 1 30سا37 30سا0 30سا0 30سا1 30سا37 : تكنولوجٌا الصناعات الغذائٌة5المادة

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

                   )إج/إخ( 1وتم 

 60 40 4 4 00سا 30 30سا0   30سا1 00سا 30 : تجهٌزات فالحٌة1مادةال

 100   1 1 00سا 15     00سا1 00سا 15 : النظام االٌكولوجً الفالح2ًالمادة

 60 40 3 3 00سا 30   00سا 1 00سا1 00سا 30 : علم المٌاسات3المادة

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

                   )إج/إخ(1وتإ  

: النظام االٌكولوجً 1المادة
 الغابً،السهبً و الصحراوي

 60 40 1 1 30سا22 30سا0   00سا1 30سا22

 100   1 1 00سا15     00سا1 00سا15 : مماربة تنظٌمٌة فً الزراعة2المادة

 100   1 1 30سا22     30سا1 30سا22 : مدخل إلى االلتصاد العام3المادة

 وحدة التعلٌم األفمٌة

                   )إج/إخ(1أفوت

 100   1 1 15     00سا 1 00سا 15 : مدخل إلى المؤسساتٌة 1المادة

     30 28 00سا 375 30سا5 30سا2 00سا 17 00سا 375 1مجموع السداسً 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 من الطور الثانً: األولىالسنة 

 2 السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 
 السداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

 امتحان متواصل أعمال أخرى

 وحدات التعلٌم األساسٌة

                   )إج/إخ( 1وتأ

: النظام الزراعً)األنواع 1المادة
 العشبٌة(

 60 40 4 3 00سا 45 30سا1   30سا1 00سا 45

:النظام الزراعٌزراعة 2المادة
 زراعة الكروم األشجار،

 60 40 2 2 00سا 45 30سا1   30سا1 00سا 45

                   )إج/إخ( 2وتأ 

 :هٌدرولٌن العامة، السم3ًالمادة
 والصرف

 60 40 5 4 00سا 45   30سا1 30سا1 00سا 45

 60 40 2 2 00سا 45   30سا1 30سا1 00سا 45 : مدخل الى تحسٌن النباتات 4المادة

 60 40 5 4 00سا 67 00سا 3   30سا1 00سا 67 : حماٌة النباتات 5المادة

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

                   )إج/إخ( 1وتم 

 نوعٌةو تغذٌة االنسان :1المادة
 الغذائٌة

 60 40 1 1 30سا22   30سا0 00سا 1 30سا22

 60 40 1 1 30سا22   30سا0 00سا 1 30سا22 :بٌوتكنولوجٌا الغذائٌة2المادة

:علم المناخ،الموارد المائٌة و 3المادة
 الفالحٌة

 60 40 2 1 00سا 15   30سا0 00سا 1 30سا22

 100   1 1 00سا 15     00سا 1 00سا 15 :االنتاج الغاب4ًالمادة

 100   1 1 00سا 09     36سا0 00سا 09 :علم األعشاب الضارة5المادة

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

                   )إج/إخ(1وتإ 

 100   1 1 00سا 10     00سا 1 00سا 15 : مدخل الى االلتصاد الزراع1ًالمادة

 100   3 2 00سا 25         :تربص تطبٌم2ًالمادة

 وحدة التعلٌم األفمٌة

                   )إج/إخ(1وتأف

 100   2 2 00سا10     30سا1 30سا22 : اللغة االنجلٌزٌة1المادة

         30سا353 00سا6 30سا4 00سا14 00سا771 2مجموع السداسً 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 من الطور الثانً: الثانٌةالسنة 

 3 السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 
 السداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

 وحدات التعلٌم األساسٌة

                   )إج/إخ( 1وتأ

: تشرٌح وفٌزٌولوجٌا 1المادة
 الحشرات 

 67 33 6 3 30سا67 30سا1   00سا3 30سا67

 67 33 4 2 00سا45 30سا1   30سا1 00سا45 : علم الدٌدان الخٌطٌة 2المادة

                   )إج/إخ( 1وتأ

مع الممرضات :تفاعل النباتات 3المادة
 والحشرات

 67 33 4 3 00سا45   30سا1 30سا1 00سا45

 67 33 4 2 00سا45 30سا1   30سا1 00سا45 :التوازن البٌولوجً فً التربة 4المادة

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

                   )إج/إخ( 1وتم 

 67 33 4 2 00سا45   30سا1 30سا1 00سا45 : التجارب الزراعٌة 1المادة

 67 33 5 2 00سا60   00سا1 00سا3 00سا60 : دٌنامٌكا المجتمعات الحشرٌة 2المادة

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

 100   1 1 30سا22     30سا1 30سا22 : علم األرصاد الجوٌة الفالحٌة 1المادة

: دراسة مجتمعات الكائنات 2المادة
 الحٌة 

 100   1 1 30سا22     30سا1 30سا22

 ة التعلٌم األفمٌةوحد

                   )إج/إخ(1وتأف

 100   1 1 30سا22     30سا1 30سا22 : لغة انجلٌزٌة 1المادة

     30 17 00سا375 30سا4 00سا4 30سا16 00سا375 3مجموع السداسً 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 من الطور الثانً: الثانٌةالسنة 

 4 السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم 
الساعً 
 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

 وحدات التعلٌم األساسٌة

 )إج/إخ( 1وتأ
         

: علم الحشرات الفالحٌة 1المادة
 والغابٌة

 00سا3 30سا67
 

 67 33 6 3 30سا67 30سا1

: خصائص وتصنٌفات الكائنات 2المادة
حمٌمة و بدائٌة النواة الممرضة 

 للنباتات
 00سا3 30سا67

 
 67 33 6 3 30سا67 30سا1

 )إج/إخ( 1وتأ
         

 30سا1 30سا22 : طرق المكافحة3المادة
  

 67 33 3 2 30سا22

: خصائص وتصنٌفات 4المادة
 الفٌروسات والفٌروٌدات الممرضة

 30سا1 00سا45
 

 67 33 3 2 00سا45 30سا1

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

 )إج/إخ( 1وتم 
         

: الزراعة المخبرٌة وتصفٌة 1المادة 
 النباتات

 30سا1 00سا45
 

 67 33 3 1 00سا45 30سا1

 30سا1 30سا37 : البٌولوجٌا الجزٌئٌة2ادةالم
 

 67 33 3 2 30سا37 00سا1

 30سا1 30سا22 : تشخٌص أمراض النبات3المادة
  

 67 33 3 1 30سا22

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

 )إج/إخ(1و ت إ 
         

 30سا1 00سا45 : علم األعشاب الضارة1المادة
 

 2 2 00سا45 30سا1
 

100 

 ألفمٌةوحدة التعلٌم ا

 )إج/إخ(1وتأف
         

: ادارة األعمال وتحلٌل 1المادة
 مشروعات االستثمار

 30سا1 30سا22
  

 1 1 30سا22
 

100 

 30سا16 00سا375 4مجموع السداسً 
 

 30 17 00سا375 30سا8
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 

 من الطور الثانً: الثالثةالسنة 

 5 السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم 
الساعً 
 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

 وحدات التعلٌم األساسٌة

 )إج/إخ( 1أ وت
         

 30سا1 00سا45 : الفٌزٌولوجٌا المرضٌة1المادة
 

 67 33 4 2 00سا45 30سا1

: أمراض وآفات المنتجات 2المادة
 الغذائٌة المخزنة

 30سا1 00سا45
 

 67 33 4 2 00سا45 30سا1

 )إج/إخ( 2أ وت
         

: علم األوبئة فً أمراض 3المادة
 النبات

 00سا2 30سا52
 

 67 33 5 3 30سا52 30سا1

: خصائص وتصنٌف العناكب 4المادة
 العاشبة

 00سا2 00سا60
 

 67 33 5 3 00سا60 00سا2

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

 )إج/إخ( 1م  وت
         

 00سا1 30سا1 5سا37 : علم الطٌور الزراعٌة1المادة
 

 67 33 3 1 5سا37

 30سا1 5سا22 :كٌمٌاء التحلٌل اآلل2ًالمادة
  

 67 33 3 1 5سا22

 30سا1 30سا1 00سا45 : علم السمٌة االٌكولوجٌة3المادة
 

 67 33 3 2 00سا45

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

 
         

 30سا1 30سا22 :تشرٌعات الصحة النباتٌة1المادة
  

 1 1 30سا22
 

100 

 30سا1 30سا22 : الصٌدلة النباتٌة2المادة
  

 1 1 30سا22
 

100 

 مٌةوحدة التعلٌم األف

 )إج/إخ(1ف أ وت
         

 30سا1 30سا22 : البحوث الببلوغرافٌة1المادة
  

 1 1 30سا22
 

100 

 30 17 00سا375 30سا6 30سا2 00سا16 00سا375 5مجموع السداسً 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 من الطور الثانً: الثالثةالسنة 

 6 السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم 
الساعً 
 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 ندوات
تربص 
 مٌدانً

 أعمال فردٌة
أعمال 
 أخرى

 متواصل
امتحان منالشة 

 المشروع

 وحدات التعلٌم األساسٌة

 ج/إخ()إ 1أ وت
         

 : مشروع نهــاٌة الــدراسة1المادة
 

 100 - 30 17 - 00سا450 00سا225 00سا75

 30 17 - 00ســا450 00سا225 00سا75 00سا750 6مجموع السداسً 
 

100 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في لنيل شيادة ميندس دولة برنامج البيداغوجييحدد ال، 2019أفريل  22 مؤرخ في 421رقـ  قػػرار

 بوىراف التقنيات المتعددة الوطنية بالمدرسة "التسيير الصناعي وعمميات اإلمػدادتخصص:  اليندسة الصناعية"
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضػػّمف  1999نة أبريػػل سػػ 4الموافػػق  1419ذو الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05–99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـ
والمتضػػّمف  1971غشػػت سػػنة  25الموافػػق  1391رجػػب عػػاـ  4المػػؤّرخ فػػي  219-71وبمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -

 .المتمـتنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ و 
 ،2019 سػػنة مػػارس 31 الموافػػق 1440عػػاـ  رجػػب 24 فػػي المػػؤرخ 111-19 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 الحكومة. أعضاء تعييف والمتضمف
 سػػػنة أكتػػػوبر 29 الموافػػػق 1433 عػػػاـ الحجػػػة ذي 13 فػػػي المػػػؤّرخ 376-12 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػوـ وبمقتضػػػى -

 ةمتعػػػدد وطنيػػػة مدرسػػػة إلػػػى بػػػوىراف التكنولػػػوجي التعمػػػيـ ألسػػػاتذة العميػػػا المدرسػػػة تسػػػمية تغييػػػر والمتضػػػّمف 2012
 بوىراف. التقنيات

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 17 في المؤرخ البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا في العموـ والتكنولوجيا، المجنة اجتماع محضر عمى بناء   -
 .2017جويمية 

 ػػػررػػػقػػػي

 تسيير: تخصص الصناعية اليندسةفي " يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة المادة األولػى:
 ، وفقا لممحق ىذا القرار.بوىراف التقنيات المتعددة الوطنية بالمدرسة"  اإلمػداد وعمميات صناعي

 المتعددة الوطنية بالمدرسةقرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني يسري مفعوؿ ىذا ال :2 المػػادة
 .2016/2017، ابتداء مف السنة الجامعية بوىراف التقنيات

، كّل فيما بوىراف التقنيات المتعددة الوطنية المدرسة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير: 3 المػػادة
 ا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخّصو، بتطبيق ىذ

 2019 أفريل 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د الذي 2019أفريل  22 مؤرخ فيال 421 رقـ القرار ممحق   دولة ميندس شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحد 
 بوىراف التقنيات المتعددة الوطنية بالمدرسة "اإلمػداد وعمميات صناعي تسيير: تخصص الصناعية اليندسة"في

 :الثانً الطور من األولى السنة
 :1 السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً
 أسبوع 15

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

 وحدات التعلٌم األساسٌة

 / / 12 6 3 3 3 3 135 )إج(  1.1.1و ت أ 

 x x 6 3 1,5 1,5 1,5 1,5 67,5 1المٌكانٌن 

 x x 6 3 1,5 1,5 1,5 1,5 67,5 1االتوماتٌن

 / / 8 4 4,5 3 1,5 1,5 90 )إج( 2 1.1و ت أ.

 x x 4 2 1,5 1,5 0,75 0,75 45 مدخل لتسٌٌر اإلنتاج واإلمداد

 x x 2 1 1,5 0,75 0,375 0.375 22,5 النظام الصناعً

 x x 2 1 1,5 0,75 0,375 0.375 22,5 التصمٌم البٌئً

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

 / / 6 4 3,5 1,75 2 2,25 90 )إج(  1.1و ت م 

 x x 3 2 1 0,25 25 ,1 1,5 45 الرٌاضات التطبٌمٌة

 x x 1 1 1 0,75 0,375 0.375 22,5 الخوارزمٌات والبرمجة

 x x 2 1 1,5 0,75 0,375 0.375 22,5 النمذجة والتصمٌم وجوه المنحى

 فٌةوحدات التعلٌم اإلستكشا

 / / 2 2 1,5 0,75 - 0,75 22,5 )إج(1 1.1و ت إ  .

 x x 1 1 1,5 0,75 - 0,75 22,5 1مشروع شخصً ومهنً 

 - x 1 1 مدة أسبوع على مستوي المؤسسة 1تربص مٌدانً 

 وحدة التعلٌم األفمٌة

 / / 2 2 2 0,75 1,125 1,125 45 ()إج 1.1و ت أ ف

 x x 1 1 1 - 0,75 0,75 22,5 االتصال المهنً كتابً وشفاهً

 1 1 1 0,75 0,375 0.375 22,5 لانون الملكٌة الفكرٌة
  

 - - 30 18 13 9,25 7,62 8.63 382,5 1مجموع السداسً 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :الثانً الطور من األولى ةالسن  
 :2السداسً س 

 وحدة التعلٌم
 الحجم الساعً األسبوعً الحجم الساعً السداسً

 األرصدة المعامل
 نوع التمٌٌم

 محاضرة أسبوع 14-16
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

 وحدات التعلٌم األساسٌة

 / / 12 6 4 3 3 3 135 )إج(  1.2.1و ت أ 

 x x 6 3 2 1,5 1,5 1,5 67,5 2المٌكانٌن

 x x 6 3 2 1,5 1,5 1,5 67,5 2االتوماتٌن 

 / / 8 4 5,5 3 1,5 1,5 90 )إج(  1.2.1و ت أ 

 x x 6 3 2 1,5 0,75 0,75 45 1تسٌٌر اإلنتاج 

 x x 1 1 1,5 0,75 0,375 0,375 22,5 تسٌٌر الطلب

 x x 1 1 2 0,75 0,375 0,375 22,5 تسٌٌر المخزون  والتورٌد

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

 / / 7 5 2 3 2.25 2.25 112,5 )إج/إخ( 2.1و ت م .

 x x 3 2 1 0,75 1,5 0,75 45 2الرٌاضات التطبٌمٌة 

 x x 3 2 0,5 1,5 0,75 0,75 45 اإلحصاء واالحتماالت

 x x 1 1 0,5 0,75 - 0,75 22,5 لاعدة المعطٌات

 سكتشافٌةوحدات التعلٌم اإل

 / / 2 2 2 0,75 - 0,75 22,5 )إج( 2.1و ت إ.

 x x 1 1 2 0,75 - 0,75 22,5 2مشروع شخصً ومهنً 

 x x 1 1 مدة أسبوع على مستوي المؤسسة 2تربص مٌدانً 

 وحدة التعلٌم األفمٌة

 / / 1 1 1 0,75 0,375 0,375 22,5 )إج( 2.1و ت أ  .

 x x 1 1 1 0,75 0,375 0,375 22,5 2االتصال المهنً كتابً وشفاهً 

 - - 30 18 14,5 10,5 7,125 7,875 382,5 2مجموع السداسً 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :الثانً الطور من الثانٌة السنة

 :3السداسً س 

 وحدات التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً
 أسبوع 14-16

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

 وحدات التعلٌم األساسٌة

 - - 18 9 8,5 5,25 4,5 3,75 202,5 )إج(  2. 1و ت أ

 x x 6 3 1,5 1,5 1,5 1,5 67,5 2تسٌٌر اإلنتاج 

 x x 4 2 1,5 1,5 0,75 0,75 45 تسٌٌر النمل والمستودعات

 x x 4 2 1,5 0,75 1,5 0,75 45 التشخٌص المالً

 x x 2 1 2 0,75 0,375 0,375 22,5 دراسة ثنظٌم اإلنتاج

 x x 2 1 2 0,75 0,375 0,375 22,5 تسٌٌر المخاطر

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

 - - 7 4 3 3,75 1,875 1,875 112,5 )إج(  1.2و ت م 

 x x 3 1,5 1 1,5 0,75 0,75 45 نمذجة أنظمة األحداث المنفصلة

 x x 3 1,5 1,5 1,5 0,75 0,75 45 نظم المعلومات

 x x 1 1 1,5 0,75 0,375 0,375 22,5 دعم المرار

 وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة

 - - 3 2 1,5 0,75 - 0,75 22,5 )إج( 2. 1و ت إ

 x x 1 1 1,5 0,75 - 0,75 22,5 3مشروع شخصً ومهنً 

 - - 2 1 مدة أسبوعٌن على مستوى المإسسة 3تربص مٌدانً  

 وحدة التعلٌم األفمٌة

 - - 2 2 1,5 0,75 1,125 1,125 45 )إج(  1.2و ت أ ف 

 x x 1 1 0,5 0,75 0,375 0,375 22,5 3االتصال المهنً كتابً وشفاهً

 x x 1 1 0,5 - 0,75 0,75 22,5 ألعماللانون ا

 - - 30 17 14,5 10,5 7,5 7,5 382,5 3مجموع السداسً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :الثانً الطور من الثانٌة السنة

 :4السداسً س 

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً
 أسبوع 51

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

 وحدات التعلٌم األساسٌة

 - - 14 7 3 4,5 3 3 157,5 )إج(  1.2.2و ت أ 

 x x 6 3 1 1,5 1,5 1,5 67,5 تسٌٌر الصٌانة

 x x 4 2 1 1,5 0,75 0,75 45 الجودة والنظافة والسالمة الصناعٌة

 x x 4 2 1 1,5 0,75 0,75 45 التصنٌع الرشٌك والتحسٌن المستمر

 - - 8 4 7 2,25 1,875 1,875 90 )إج(  2.2.2و ت أ 

نظام المعلومات والخدمات 
 اللوجستٌة

22.5 0,75 0,75 - 2 1 2 x x 

 x x 4 2 2 1,5 0,75 0,75 45 ة التورٌدإدارة سلسل

 x x 2 1 3 0,75 0,375 0,375 22,5 التسوٌك

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

 - - 4 3 3 3 1,5 1,5 90 )إج(  2.2و ت م 

 x x 2 1 1 1,5 0,75 0,75 45 نمذجة ومحاكاة نظم اإلنتاج

 x x 1 1 1 0,75 0,375 0,375 22,5 بٌئة العمل

 x x 1 1 1 0,75 0,375 0,375 22,5 هندسة المشارٌع

 وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة

 - - 3 2 1 0,75 0,375 0,375 22,5 )إج(  2.2و ت إ 

 x x 1 1 1 0,75 0,375 0,375 22,5 4مشروع شخصً ومهنً

 - - 2 1 مدة أسبوعٌن على مستوي المؤسسة 4تربص مٌدانً  

 وحدة التعلٌم األفمٌة

 - - 1 1 0,5 - 0,75 0,75 22,5 )إج( 2.2و ت أ ف  

 x x 1 1 0,5 - 0,75 0,75 22,5 اللغة اإلنجلٌزٌة

 - - 30 17 14.5 10,5 7,5 7,5 382,5 4مجموع السداسً 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لثالثة من الطور الثانً:السنة ا

 :5السداسً س 

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً
 أسبوع15

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

 وحدات التعلٌم األساسٌة

 - - 12 6 4,5 3,75 3 2,25 135 )إج(  1.1.3  و ت أ

 x x 4 2 1,5 0,75 1,5 0,75 45 مراجعة ومرالبة اإلدارة الصناعٌة

 x x 4 2 1,5 1,5 0,75 0,75 45 تطوٌر منتج جدٌد

 x x 4 2 1,5 1,5 0,75 0,75 45 إدارة نظم اإلنتاج والخدمات اللوجستٌة

 - - 10 5 4 3,75 1,875 1,875 112,5 )إج(  3. 2.1و ت أ 

-وعاللات العمالء التفاوض التجاري
 الموردٌن

45 0,75 0,75 1,5 1 2 4 x x 

 x x 6 3 3 2,25 1,125 1,125 67,5 االلتصاد الصناعً والتجارة الدولٌة

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

 - - 4 2 3 1,5 0,75 0,75 45 )إج( 1.3و ت م 

 x x 2 1 1,5 0,75 0,375 0,375 22,5 الذكاء االلتصادي

 x x 2 1 1,5 0,75 0,375 0,375 22,5 إدارة فرق العمل

 وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة

 - - 2 2 2 5 ,1 0,375 1,125 45 )إج(1.3و ت إ 

الهندسة المدنٌة وتنظٌم المولع / هندسة 
 الطرائك )اختٌاري(

22,5 0,375 0,375 0,75 1 1 1 x x 

 x x 1 1 1 0,75 - 0,75 22,5 5مشروع شخصً ومهنً

 ألفمٌةوحدة التعلٌم ا

 - - 2 2 1 - 1,5 1,5 45 )إج( 1.3و ت أ ف

 x x 1 1 0,5 - 0,75 0,75 22,5 2اللغة اإلنجلٌزٌة 

 x x 1 1 0,5 - 0,75 0,75 22,5 لانون العمل

 - - 30 17 14,5 10,5 5 ,7 7,5 382,5 5مجموع السداسً 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 السنة الثالثة من الطور الثانً:
 :6السداسً س 

 وحدة التعميـ
الحجـ الساعي 

 السداسي
 أسبوع15

 الحجـ الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييـ

أعماؿ  محاضرة
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

أعماؿ 
 حافإمت متواصل أخرى 

 )إج( 2.3و ت إ 
 5تربص ميداني 

عرض مذكرة حوؿ  6 3 150 - - - 150 تربص ميداني في مؤسسة لمدة شير
 التربص الميداني

 مشروع التخرج
 )*(إشكالية حوؿ المؤسسة الصناعية  -

450 - - - 450 12 24 
تقديـ مذكرة التخرج 
والدفاع أماـ ىيئة 

 المناقشة
 المختبراشكالية بحث عمى مستوى   -
 إشكالية أكاديمية  -

 - - 30 15 600 - - - 600 6مجموع السداسي  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 اآللية في لنيل شيادة ميندس دولة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019أفريل  22 مؤرخ في 422رقـ  قػػرار
 التقنيات بقسنطيػنة المتعددة طنيةالو  بالمدرسة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذو الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05–99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .المتمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ و 
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والمتضػػّمف  1971غشػػت سػػنة  25الموافػػق  1391ب عػػاـ رجػػ 4المػػؤّرخ فػػي  219-71وبمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -
 .مى شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـتنظيـ الدروس لمحصوؿ ع

 ،2019 سػػنة مػػارس 31 الموافػػق 1440عػػاـ  رجػػب 24 فػػي المػػؤرخ 111-19 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػوـ وبمقتضػػى -
 الحكومة. أعضاء تعييف والمتضمف

 2011 نػػوفمبر سػػنة 28 الموافػػق 1433 عػػاـ محػػـر 3 فػػي خالمػػؤرّ  400-11 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػوـ وبمقتضػػى -
 .وطنية متعددة التقنيات بقسنطينة مدرسة إنشاء والمتّضمف

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

لنيػل شػيادة مينػدس  والمتضمف تحديػد البرنػامج البيػداغوجي 2014أوت  2المؤرخ في  719القرار رقـ تضى وبمق -
 التقنيات بقسنطيػنة. المتعددة الوطنية بالمدرسةاآللية  في دولة

 17 فػػي المػػؤرخ البيداغوجيػػة الوطنيػػة لممػػدارس العميػػا فػػي العمػػـو والتكنولوجيػػا، المجنػػة اجتمػػاع محضػػر عمػػى بنػػاء   -
 .2017يمية جو 

 ػػػررػػػقػػػي

 

 التقنيات المتعددة الوطنية اآللية بالمدرسةفي  حدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولةي المادة األولػى:
 ، وفقا لممحق ىذا القرار.بقسنطيػنة

 المتعددة طنيةالو  بالمدرسة يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني :2 المػػادة
 .2017/2018، ابتداء مف السنة الجامعية بقسنطيػنة التقنيات

 والمذكور أعاله. 2014أوت  2المؤرخ في  719تمغى أحكاـ القرار رقـ  :3 المػػادة 
فيما  ، كلّ بقسنطيػنة التقنيات المتعددة الوطنية المدرسة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير :4 المػػادة

 يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019 أفريل 22 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة 2019أفريل  22المؤرخ في  422ممحق القرار رقـ 

 في اآللية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطيػنة
 1السداسً س

 وحدة التعلٌم و ت
 أسبوع( 15الحجم الساعً  )

 االرصدة المعامل
 المجموع أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة دروس

 وحدات التعلٌم األساسٌة

 13 7 15سا191 45سا33 30سا67 سا90 1.1.1وت أ 

 5 3 45سا78 15سا11 30سا22 سا45 : نظم التحكم الخطٌة المستمرة1آلٌات 

 4 2 15سا56 15سا11 30سا22 30سا22 1اإللكترونٌن التناظرٌة 

 4 2 15سا56 15سا11 30سا22 30سا22 1-افمٌة والمتسلسلة االنظمة التو

 7 4 سا105 سا15 سا45 سا45 2.1.1وت أ 
 4 2 سا60 سا15 30سا22 30سا22 الدوائر الكهربائٌة والمغناطٌسٌة

 3 2 سا45   30سا22 30سا22 كهرومغناطٌسٌة وموجات

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

 6 4 سا90 30سا22 30سا22 سا45 1.1وت م 

 3 2 سا45 30سا22   30سا22 لغات البرمجة

 3 2 سا45   30سا22 30سا22 1رٌاضٌات تطبٌمٌة 
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 وحدات التعلٌم األفمٌة

 4 4 30سا67     30سا67 1.1وت أف 

 2 2 30سا22     30سا22 ملكٌة فكرٌة 

 2 2 سا45     سا 45 1اإلنجلٌزٌة 

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

             2.1و ت إ 

              

 30 19 45سا453 15سا71 سا135 30سا247 1مجموع السداسً اس
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2السداسً س

 وحدة التعلٌم و ت
 أسبوع( 15الحجم الساعً ) 

 االرصدة عاملالم
 المجموع أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة دروس

  وحدات التعلٌم األساسٌة

 12 6 30سا187 سا45 30سا67 سا75 1.2.1وت أ 

 4 2 30سا67 سا15 30سا22 سا30  2آلٌات 

 4 2 سا60 سا15 30سا22 30سا22 2اإللكترونٌن التناظرٌة 

 4 2 سا60 سا15 30سا22 30سا22  2االنظمة التوافمٌة والمتسلسلة  

 8 4 30سا127 سا30 سا45 30سا52 2.2.1وت أ 

 4 2 30سا67 سا15 30سا22 سا30 اآلالت الكهربائٌة

 4 2 سا60 سا15 30سا22 30سا22 إلكترونٌن المدرة

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

 6 6 سا90   30سا22 30سا67 2.1وت م 

 2 2 30سا22     30سا22 تمٌٌس

 2 2 30سا22     30سا22 ل و توزٌع للكهرباءاإلنتاج والنم

 2 2 سا45   30سا22 30سا22 معالجة اإلشارة

 وحدات التعلٌم األفمٌة

 2 2 سا45     سا45 2.1وت أف

 2 2 سا45     سا45 2اإلنجلٌزٌة 

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

 2 2         2.1و ت إ 

 2 2         تربص عامل

 30 20 سا450 سا75 سا135 سا240 2مجموع السداسً س
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3السداسً س

 وحدة التعلٌم و ت
 أسبوع( 15الحجم الساعً  ) 

 االرصدة المعامل
 المجموع ةأعمال تطبٌمٌ أعمال موجهة دروس

 وحدات التعلٌم األساسٌة

 10 6 30سا112 30سا22 سا45 سا45 1.1.2و ت أ 

 5 3 15سا56 15سا11 30سا22 30سا22 التحكم فً األنظمة المتمطعة

 5 3 15سا56 15سا11 30سا22 30سا22 نظرٌة متغٌرات الحالة

 10 6 سا120 30سا22 سا45 30سا52 2.1.2و ت أ 

 5 3 15سا56 15سا11 30سا22 30سا22 نظم الحدث منفصلة

 5 3 45سا63 15سا11 30سا22 سا30 تجهٌزات: لوالط و إشارات

 وحـدات التعلٌـم المنهجٌة

 10 6 45سا123 15سا26 سا45 30سا52 1.2و ت م 

 5 3 30سا67 سا15 30سا22 سا30 الحواسب والرلالات المصغرة

 5 3 15سا56 15سا11 30سا22 30سا22 وظائف اإللكترونٌن

 30 18 15سا356 15سا71 سا135 سا150 3مجموع السداسً س
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 4السداسً س

 وحدة التعلٌم و ت
 أسبوع( 15الحجم الساعً  ) 

 االرصدة المعامل
 المجموع أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة سدرو

 وحدات التعلٌم األساسٌة
 15 9 سا195 30سا37 30سا67 سا90 2.2و ت أ 

 5 3 30سا82 سا15 30سا22 سا45 ألٌات منطمٌة : نمذجة  والتحكم
 5 3 15سا56 15سا11 30سا22 30سا22 تحكم متعدد المتغٌرات
 5 3 15سا56 15سا11 30سا22 30سا22 األنظمة الغٌر خطٌة
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 وحدات التعلٌم المنهجٌة
 7 5 45سا93 15سا26 30سا22 سا45 2.2و ت م 

 5 3 15سا56 15سا11 30سا22 30سا22 نمذجة و تعرٌف  
 2 2 30سا37 سا15   30ساFPGA  ،DSP   22دوائر برمجٌة: مٌكروكنترولر ، 

 وحدات التعلٌم األفمٌة
 5 3 30سا82 سا15 30سا22 سا45 2.2و ت أف 

 3 2 سا45   30سا22 30سا22 األمثل وبحوث العملٌات
 2 1 30سا37 سا15   30سا22 الرإٌا بالحاسوب

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة
 3 4         2.2و ت إ 

 2 2         مشروع صغٌر
 1 2         2تربص 

 30 21 15سا371 45سا78 30سا112 سا180 4مجموع السداسً س

 
    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 5السداسً س

 وحدة التعلٌم و ت
 أسبوع( 15الحجم الساعً ) 

 االرصدة المعامل
 المجموع أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة دروس

             وحدات التعلٌم األساسٌة

 8 4 سا120 30سا22 سا45 30سا52 1.1.3و ت أ 

 4 2 45سا63 15سا11 30سا22 سا30 النمذجة والتحكم فً الروبوتات

 4 2 15سا56 15سا11 30سا22 30سا22 التحكم األمثل و التنبإي

 8 4 30سا112 30سا22 سا45 سا45 2.1.3و ت أ

 4 2 15اس56 15سا11 30سا22 30سا22 التحكم الذكً والمتؤللم

 4 2 15سا56 15سا11 30سا22 30سا22 إعالم آلً صناعً

             وحدات التعلٌم المنهجٌة

 8 6 15سا101 15سا11 30سا22 30سا67 1.3و ت م 

 4 2 15سا56 15سا11 30سا22 30سا22 الطالة المتجددة 

 2 2 30سا22     30سا22 دراسة العملٌات

 2 2 30سا22     30سا22 األنظمة المٌكانٌكٌة

             وحدات التعلٌم األفمٌة

 6 6 30سا67     30سا67 1.3و ت أف

 2 2 30سا22     30سا22 التنظٌم و إدارة األعمال

 2 2 30سا22     30سا22 منهجٌة دراسة و تسٌٌر المشارٌع

 2 2 30سا22     30سا22 األمن الصناعً

 30 20 15سا401 15سا56 30سا112 30سا232 5مجموع السداسً س
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 6السداسً س

 االرصدة المعامل عمل شحصً -أسبوع(  15الحجم الساعً  ) وحدة التعلٌم و ت

 30 30 00سا450 مشـروع نهاٌة الدراسة

 30 30 6المجموع  السداسً س

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لنيل شيادة ميندس دولة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019أفريل  22 مؤرخ في 423رقـ  قػػرار

 التقنيات بقسنطيػنة المتعددة الوطنية بالمدرسةالكيروتقني  في 
 ي والبحث العممي،إف وزير التعميـ العال

والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذو الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05–99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -
 .المتمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ و 

والمتضػػّمف  1971غشػػت سػػنة  25الموافػػق  1391رجػػب عػػاـ  4المػػؤّرخ فػػي  219-71وبمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -
 .المتمـوس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ و تنظيـ الدر 

 ،2019 سػػنة مػػارس 31 الموافػػق 1440عػػاـ  رجػػب 24 فػػي المػػؤرخ 111-19 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػوـ وبمقتضػػى -
 الحكومة. أعضاء تعييف والمتضمف
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 2011 نػػوفمبر سػػنة 28 الموافػػق 1433 عػػاـ محػػـر 3 فػػي المػػؤّرخ 400-11 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػوـ وبمقتضػػى -
 .وطنية متعددة التقنيات بقسنطينة مدرسة إنشاء مفوالمتّض 

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

لنيػل شػيادة مينػدس  البرنػامج البيػداغوجيوالمتضمف تحديػد  2014أوت  2المؤرخ في  721القرار رقـ وبمقتضى  -
 التقنيات بقسنطيػنة. المتعددة الوطنية بالمدرسةالكيروتقنية  في دولة

 17 فػػي المػػؤرخ البيداغوجيػػة الوطنيػػة لممػػدارس العميػػا فػػي العمػػـو والتكنولوجيػػا، المجنػػة اجتمػػاع محضػػر عمػػى بنػػاء   -
 .2017جويمية 

 ػػػررػػػقػػػي
 

 المتعددة الوطنية الكيروتقني بالمدرسةفي  رنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولةحدد البي المادة األولػى:
 ، وفقا لممحق ىذا القرار.بقسنطيػنة التقنيات

 المتعددة الوطنية بالمدرسة يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني :2 المػػادة
 .2017/2018سنة الجامعية ، ابتداء مف البقسنطيػنة التقنيات

 والمذكور أعاله. 2014أوت  2المؤرخ في  721تمغى أحكاـ القرار رقـ  :3المػػادة 
، كّل فيما بقسنطيػنة التقنيات المتعددة الوطنية المدرسة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير :4 المػػادة

 نشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في ال
 2019 أفريل 22 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة 2019أفريل  22 مؤرخ فيال 423القرار رقـ  ممحق

 في الكيروتقني بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطيػنة
 1السداسً س

 وحدة التعلٌم و ت
 أسبوع( 15الحجم الساعً  )

 االرصدة المعامل
 مجموعال أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة دروس

   وحدات التعلٌم األساسٌة

 13 7 15سا191 45سا33 30سا67 سا90 1.1.1وت أ 

 5 3 45سا78 15سا11 30سا22 سا45 : نظم التحكم الخطٌة المستمرة1آلٌات 

 4 2 15سا56 15سا11 30سا22 30سا22 1اإللكترونٌن التناظرٌة 

 4 2 15سا56 15سا11 30سا22 30سا22 1-االنظمة التوافمٌة والمتسلسلة 

 7 4 سا105 سا15 سا45 سا45 2.1.1وت أ 

 4 2 سا60 سا15 30سا22 30سا22 الدوائر الكهربائٌة والمغناطٌسٌة

 3 2 سا45   30سا22 30سا22 كهرومغناطٌسٌة وموجات

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

 6 4 سا90 30سا22 30سا22 سا45 1.1وت م 

 3 2 سا45 30سا22   30سا22 لغات البرمجة

 3 2 سا45   30سا22 30سا22 1رٌاضٌات تطبٌمٌة 

 وحدات التعلٌم األفمٌة

 4 4 30سا67     30سا67 1.1وت أف 

 2 2 30سا22     30سا22 ملكٌة فكرٌة 

 2 2 سا45     سا 45 1اإلنجلٌزٌة 

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

             2.1و ت إ 

              

 30 19 45سا453 15سا71 سا135 30سا247 1مجموع السداسً اس

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2السداسً س

 وحدة التعلٌم و ت
 أسبوع( 15الحجم الساعً ) 

 االرصدة المعامل
 المجموع ٌمٌةأعمال تطب أعمال موجهة دروس

 وحدات التعلٌم األساسٌة

 12 6 30سا187 سا45 30سا67 سا75 1.2.1وت أ 

 4 2 30سا67 سا15 30سا22 سا30  2آلٌات 

 4 2 سا60 سا15 30سا22 30سا22 2اإللكترونٌن التناظرٌة 

 4 2 سا60 سا15 30سا22 30سا22  2االنظمة التوافمٌة والمتسلسلة  
 8 4 30سا127 سا30 اس45 30سا52 2.2.1وت أ 

 4 2 30سا67 سا15 30سا22 سا30 اآلالت الكهربائٌة

 4 2 سا60 سا15 30سا22 30سا22 إلكترونٌن المدرة
 وحدات التعلٌم المنهجٌة

 6 6 سا90   30سا22 30سا67 2.1وت م 

 2 2 30سا22     30سا22 تمٌٌس

 2 2 30سا22     30سا22 اإلنتاج والنمل و توزٌع للكهرباء

 2 2 سا45   30سا22 30سا22 معالجة اإلشارة
 وحدات التعلٌم األفمٌة

 2 2 سا45     سا45 2.1وت أف

 2 2 سا45     سا45 2اإلنجلٌزٌة 
 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

 2 2         2.1و ت إ 

 2 2         تربص عامل
 30 20 سا450 سا75 سا135 سا240 2مجموع السداسً س

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3السداسً س

 وحدة التعلٌم و ت
 أسبوع( 15الحجم الساعً السداسً ) 

 االرصدة المعامل
 المجموع أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة دروس

             وحدات التعلٌم األساسٌة

 10 6 15سا131 15سا26 00سا45 00سا60 1.1.2و ت أ 

 5 3 30سا67 سا15 30سا22 00سا30 إلكترونٌن المدرة المتمدمة

 5 3 45سا63 15سا11 30سا22 00سا30 الكهروتمنً المعممة
 10 6 30سا112 30سا22 00سا45 00سا45 2.1.2و ت أ 

 5 3 15سا56 15سا11 30سا22 30سا22 1شبكات كهربائٌة 

 5 3 15سا56 15سا11 30سا22 30سا22 تمنٌات التوتر العالً
             وحـدات التعلٌـم المنهجٌة

 10 8 00سا135 00سا15 00سا45 00سا75   1.2و ت م 

 5 3 30سا67 00سا15 30سا22 00سا30 الحواسب والرلالات المصغرة

 3 3 00سا45   30سا22 30سا22 الذكاء اإلصطناعً المطبك على الكهروتمنٌة

 2 2 30سا22     30سا22 التوافك الكهرو مغنطٌسً 
 30 20 45سا378 45سا63 00سا135 00سا180 3مجموع السداسً س

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 4السداسً س

 وحدة التعلٌم و ت
 أسبوع( 15الحجم الساعً السداسً ) 

 االرصدة المعامل
 المجموع أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة دروس

 وحدات التعلٌم األساسٌة

 13 8 15سا191 15سا41 30سا67 30سا82 1.2و ت أ 

 5 3 30سا67 00سا15 30سا22 سا30 إلكترونٌن التحكم   

 5 3 30سا67 00سا15 30سا22 سا30 والتحكمألٌات منطمٌة ، نمذجة   

 3 2 15سا56 15سا11  30سا22  30سا22 المعدات والتركٌبات الكهربائٌة و الصناعٌة
 10 6 00سا120 00سا30 00سا45 00سا45 1.2و ت أ 

 5 3 00سا60 00سا15 30سا22 30سا22 نمذجة دٌنامٌكٌة للماكٌنات تٌار المتناوب

 5 3 00سا60 00سا15 30سا22 30سا22 ةتحلٌل الشبكات الكهربائٌ
 وحدات التعلٌم المنهجٌة

 4 4 00سا75 00سا30   00سا45 1.2و ت م 

 2 2 30سا37 00سا15    30ساFPGA  ،DSP 22دوائر برمجٌة، مٌكروكنترولر،  

 2 2 30سا37 00سا15   30سا22 تصمٌم بمساعدة الكمبٌوتر ألنظمة كهروطماوٌة
 شافٌةوحدات التعلٌم االستك

 3 2         1.2و ت إ 

 2 1         مشروع صغٌر

 1 1         2تربص 
 30 20 15سا386 15سا101 30سا112 30سا172 4مجموع السداسً س

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 5سداسً سال

 وحدة التعلٌم و ت
 أسبوع( 15الحجم الساعً السداسً ) 

 االرصدة المعامل
 المجموع أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة دروس

             وحدات التعلٌم األساسٌة

 10 6 00سا120 00سا30 00سا45 00سا45 1.1.3و ت أ 

 5 3 00سا60 00سا15 30سا22 30سا22 التحكم فً االالت الكهربائٌة

 5 3 00سا60 00سا15 30سا22 30سا22 حساب وتصمٌم اآلالت الكهربائٌة

 8 4 30سا112 30سا22 00سا45 00سا45 2.1.3و ت أ

 4 2 15سا56 15سا11  30سا22 30سا22 تمنٌات حماٌة الشبكة الكهربائٌة

 4 2 15سا56 15سا11  30سا22 30سا22 إعالم آلً صناعً

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

 6 4 45سا78 15سا11  30سا22 00سا45 1.3ت م  و

 4 2 15سا56 15سا11  30سا22 30سا22 الطالة المتجددة  

 2 2 30سا22     30سا22 جودة وكفاءة الطالة

 وحدات التعلٌم األفمٌة

 6 6 30سا67     30سا67   1.3و ت أف

 2 2 30سا22     30سا22  منهجٌة الدراسة وتسٌٌر المشارٌع  

 2 2 30سا22     30سا22 ٌم و إدارة األعمال التنظ

 2 2 30سا22     30سا22 األمن الصناعً

 30 20 45سا378 45سا63 30سا112 30سا202 5مجموع السداسً س
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 6السداسً س

 االرصدة المعامل عمل شحصً -أسبوع(  15الحجم الساعً  ) وحدة التعلٌم و ت

 30 30 00سا450 مشـروع نهاٌة الدراسة

 30 30 6المجموع  السداسً س

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لنيل شيادة ميندس دولة امج البيداغوجييحدد البرن، 2019أفريل  22 مؤرخ في 424رقـ  قػػرار

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطيػنة في ىندسة الطرائق
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذو الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05–99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .لمتمـالعالي، المعّدؿ و وجييي لمتعميـ االقانوف الت
والمتضػػّمف  1971غشػػت سػػنة  25الموافػػق  1391رجػػب عػػاـ  4المػػؤّرخ فػػي  219-71وبمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -

 .تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـ
، 2019مػػارس سػػنة  31الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19وبمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومةوالمت
 2011نػػوفمبر سػػنة  28الموافػػق  1433محػػـر عػػاـ  3المػػؤّرخ فػػي  400-11وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .والمتّضمف إنشاء مدرسة وطنية متعددة التقنيات بقسنطينة
 2013سػنة ينػاير  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
لنيػل شػيادة مينػدس  والمتضمف تحديػد البرنػامج البيػداغوجي 2014أوت  2المؤرخ في  723وبمقتضى القرار رقـ  -

 في ىندسة الطرائق فرع ىندسة البيئة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطيػنة. دولة
لنيػل شػيادة مينػدس  والمتضمف تحديػد البرنػامج البيػداغوجي 2014أوت  2المؤرخ في  726ر رقـ وبمقتضى القرا -

 في ىندسة الطرائق تخصص طرائق صيدالنية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطيػنة. دولة
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جويمية  17المؤرخ في  ا،عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا في العموـ والتكنولوجي بناء   -
2017. 

 ػػػررػػػقػػػي
 

في ىندسة الطرائق بالمدرسة الوطنية المتعددة  يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة المادة األولػى:
 التقنيات بقسنطيػنة، وفقا لممحق ىذا القرار.

الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في  :2المػػادة 
 .2017/2018التقنيات بقسنطيػنة، ابتداء مف السنة الجامعية 

 والمذكوريف أعاله.  2014أوت  2المؤرخيف في  726و  723تمغى أحكاـ القراريف رقـ  :3المػػادة 
وطنية المتعددة التقنيات بقسنطيػنة، كّل فيما يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة ال :4المػػادة 

 يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019 أفريل 22 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة 2019أفريل  22 مؤرخ فيال 424ممحق القرار رقـ   

 في ىندسة الطرائق بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطيػنة
 1السداسً س

 المعامل االرصدة لالمعام
 أسبوع( 15الحجم الساعً  )

 وحدة التعلٌم و ت
 دروس أعمال موجهة أعمال تطبٌمٌة المجموع

 وحدات التعلٌم األساسٌة

1.1.3وت أ  00س45 30س22 00س30 00س97 5 10 5  

 30س22 30س22 00س15 30س67 3 6 3
الدٌنامٌكا الحرارٌة 

 الكٌمٌائٌة

 الحركٌة الكٌمٌائٌة 30س22 00س00 00س15 30س37 2 4 2

2.1.3وت أ  00س45 30س22 00س30 00س97 5 9 5  

 تحوٌل كمٌة الحركة 30س22 30س22 00س15 30س67 3 5 3

 البرمجة 30س22 00س00 00س15 30س37 2 4 2

3.1.3وت أ  00س45 00س00 00س30 00س75 4 6 4  

 الكٌمٌاء الكهربائٌة 30س22 00س00 00س15 30س37 2 3 2

 الكٌمٌاء المعدنٌة 30س22 00س00 00س15 30س37 2 3 2

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

1.1.3وت م  00س45 00س00 00س15 00س60 3 4 3  

 علوم االدوٌة 30س22 00س00 00س00 30س22 1 1 1

 علم األحٌاء الدلٌمة 30س22 00س00 00س15 30س37 2 3 2

 وحدات التعلٌم األفمٌة

1.1.3وت أف  30س22 00س00 00س00 30س22 1 1 1  

1اإلنجلٌزٌة  30س22 00س00 00س00 30س22 1 1 1  

 1مجموع السداسً اس 30س202 00س45 00س105 30س352 18 30 18
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2السداسً س

 المعامل االرصدة لالمعام
 أسبوع( 15الحجم الساعً  )

 وحدة التعلٌم و ت
 دروس أعمال موجهة أعمال تطبٌمٌة المجموع

 وحدات التعلٌم األساسٌة

 1.2.3وت أ  00س45 00س45 00س30 00س97 6 10 6

 تحوٌل المادة 30س22 30س22 00س15 30س67 3 5 3

ارةتحوٌل الحر 30س22 30س22 00س15 30س37 3 5 3  
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 2.2.3وت أ  30س22 00س00 00س15 30س37 2 4 2

 الطرق العددٌة التطبٌمٌة 30س22 00س00 00س15 30س37 2 4 2

 3.2.3وت أ  00س45 00س00 00س30 00س75 4 8 4

 الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة للسطوح 30س22 00س00 00س15 30س37 2 4 2

ةالطرق الكٌمٌاء الكهربائٌ 30س22 00س00 00س15 30س37 2 4 2  التاكل  

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

 1.2.3وت م  00س45 00س00 00س30 00س75 4 6 4

 الطرق الكروماتوغرافٌة 30س22 00س00 00س15 30س37 2 3 2

 الطرق الطٌفٌة 30س22 00س00 00س15 30س37 2 3 2

 وحدات التعلٌم األفمٌة

 2.1وت أف 30س22 00س00 00س00 30س22 1 1 1

 2اإلنجلٌزٌة  30س22 00س00 00س00 30س22 1 1 1

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

 1.2.3و ت إ  00س00 00س00 00س00 00س50 1 1 1

 1تربص  00س00 00س00 00س00 00س50 1 1 1

 2مجموع السداسً س 30س167 00س45 00س105 30س367 18 30 18

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 3السداسً س

 المعامل االرصدة المعامل
 أسبوع( 15الحجم الساعً  )

 وحدة التعلٌم و ت
 دروس أعمال موجهة أعمال تطبٌمٌة المجموع

 وحدات التعلٌم األساسٌة

 1.1.4و ت أ  00س45 00س21 00س21 00س87 4 8 4

 المفاعالت المٌثالٌة 30س22 30س10 30س10 30س43 2 4 2

 التمطٌر 30س22 30س10 30س10 30س43 2 4 2

 2.1.4و ت أ  00س45 00س33 00س30 00س108 6 10 6

 الطر ق الفزٌائٌة والكمٌائٌة لمعالجة المٌاه 30س22 30س22 00س15 00س60 3 5 3

 العملٌات الصٌدالنٌة 30س22 30س10 00س15 00س48 3 5 3

 3.1.4و ت أ  00س45 00س00 00س30 00س75 4 7 4

 الوسائط المسامٌة والمتناثرة 30س22 00س00 00س15 30س37 2 4 2

 جزٌئات كبٌرة 30س22 00س00 00س15 00س37 2 3 2

 وحـدات التعلٌـم المنهجٌة

 1.1.4و ت م  30س22 30س10 30س10 30س43 2 4 2

 فً الطرائكالتعدٌل و التحكم  30س22 30س10 30س10 30س43 2 4 2

 وحدات التعلٌم األفمٌة

 1.1.4وت أف 30س22 00س00 00س00 30س22 1 1 1

 افة والسالمةظالن 30س22 00س00 00س00 30س22 1 1 1

 3مجموع السداسً س 00س108 30س64 00س91 30س335 17 30 17

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 4السداسً س

 المعامل االرصدة المعامل
 أسبوع( 15الحجم الساعً  )

 وحدة التعلٌم و ت
 دروس أعمال موجهة أعمال تطبٌمٌة المجموع

 وحدات التعلٌم األساسٌة

 1.2.4و ت أ  30س67 30س31 30س31 30س130 6 12 6

 الفصل سائل سائل 30س22 30س10 30س10 30س43 2 4 2

 االمتصاص 30س22 30س10 30س10 30س43 2 4 2

 االمتزاز 30س22 30س10 30س10 30س43 2 4 2

 2.2.4و ت أ  30س67 00س21 00س21 30س109 5 10 5

 مفاعالت متعددة االطوار 30س22 30س10 30س10 30س43 2 4 2

 الملوثةطرق معالجة المٌاه  30س22 30س10 30س10 30س43 2 4 2

 العملٌات الحٌوٌة 30س22 00س00 00س00 30س22 1 2 1

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

 1.2.4و ت م  00س21 30س10 30س10 00س42 2 4 2

 النفاٌات الصلبة 30س10 30س10 00س00 00س21 1 2 1

 صٌاغة األدوٌة 30س10 00س00 د45س00 00س21 1 2 1
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 وحدات التعلٌم األفمٌة

 1.2.4وت أف  30س10 30س10 00س21 00س21 1 1 1

 التلوث الجوي 30س10 30س10 00س21 00س21 1 1 1

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

 1.2.4و ت إ  00س00 00س00 00س00 00س75 3 3 3

 مشروع بحث 00س00 00س00 00س00 د00س45 2 2 2

 2تربص  00س00 00س00 00س00 د00س30 1 1 1

 4مجموع السداسً س 30س106 30س73 00س63 30س378 17 30 17

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 5السداسً س

 المعامل االرصدة المعامل
 أسبوع( 15الحجم الساعً  )

 وحدة التعلٌم و ت
 دروس هةأعمال موج أعمال تطبٌمٌة المجموع

       
 وحدات التعلٌم األساسٌة

 1.1.5و ت أ  00س45 00س45 00س15 00س105 5 10 5

 امثلٌة  الطرائك 30س22 30س22 00س15 00س75 3 6 3

 تصمٌم الطرائك 30س22 30س22 00س00 00س45 2 4 2

 2.1.5و ت أ 30س67 30س67 00س15 00س150 7 14 7

 نامٌكا الحرارٌة التطبٌمٌةالدٌ 30س22 30س22 00س15 00س75 3 6 3

 بتروكمٌاء و تكرٌر 30س22 30س22 00س00 00س45 2 4 2

 تجفٌف و تبلور 30س22 30س22 00س00 00س45 2 4 2

       
 وحدات التعلٌم المنهجٌة

 1.1.5و ت م  30س22 00س00 00س15 30س37 2 4 2

 التخطٌط و التثبت من النماذج 30س22 00س00 00س15 00س37 2 4 2

       
 وحدات التعلٌم األفمٌة

 1.1.5و ت أف 00س45 00س00 00س00 00س45 2 2 2

 الدراسة و لٌادة المشارٌع   منهجٌة 30س22 00س00 00س00 30س22 1 1 1

 التنظٌم و إدارة األعمال 30س22 00س00 00س00 30س22 1 1 1

 5مجموع السداسً س 00س90 30س112 00س45 30س337 16 30 16

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 6السداسً س

 وحدة التعلٌم و ت عمل شحصً -أسبوع(  15الحجم الساعً  ) المعامل االرصدة المعامل

 مشـروع نهاٌة الدراسة 00سا450 30 30 30

 6السداسً س  المجموع 30 30 30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  لنيل شيادة ميندس دولة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019أفريل  22 مؤرخ في 425رقـ  قػػرار

 التقنيات بقسنطيػنة المتعددة الوطنية بالمدرسةاليندسة الميكانيكية تخصص طاقوية  في
 

 العالي والبحث العممي، إف وزير التعميـ
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذو الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05–99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ و المتمـ،
والمتضػػّمف  1971غشػػت سػػنة  25الموافػػق  1391رجػػب عػػاـ  4المػػؤّرخ فػػي  219-71وبمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -

 .المتمـيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ و تنظ
 ،2019 سػػنة مػػارس 31 الموافػػق 1440عػػاـ  رجػػب 24 فػػي المػػؤرخ 111-19 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 الحكومة. أعضاء تعييف والمتضمف
 2011 نػػوفمبر سػػنة 28 الموافػػق 1433 عػػاـ محػػـر 3 فػػي المػػؤّرخ 400-11 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 وطنية متعددة التقنيات بقسنطينة. مدرسة إنشاء والمتّضمف
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

لنيػل شػيادة مينػدس  تحديػد البرنػامج البيػداغوجي والمتضمف 2014أوت  2المؤرخ في  722القرار رقـ وبمقتضى  -
 التقنيات بقسنطيػنة. المتعددة الوطنية بالمدرسةاليندسة الميكانيكية فرع طاقوية  في دولة

 17 فػػي البيداغوجيػػة الوطنيػػة لممػػدارس العميػػا فػػي العمػػـو والتكنولوجيػػا، المػػؤرخ المجنػػة اجتمػػاع محضػػر عمػػى بنػػاء   -
 .2017جويمية 

 ػػػررػػػقػػػي
 

اليندسة الميكانيكية تخصص طاقوية في  حدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولةي المادة األولػى:
 ، وفقا لممحق ىذا القرار.بقسنطيػنة التقنيات المتعددة الوطنية بالمدرسة

 المتعددة وطنيةال بالمدرسة يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني :2 المػػادة
 .2017/2018، ابتداء مف السنة الجامعية بقسنطيػنة التقنيات

 والمذكور أعاله. 2014أوت  2المؤرخ في  722تمغى أحكاـ القرار رقـ  :3المػػادة 
فيما  ، كلّ بقسنطيػنة التقنيات المتعددة الوطنية المدرسة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير :4 المػػادة

 يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019 أفريل 22 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة 2019أفريل  22المؤرخ في  425ممحق القرار رقـ 

 في اليندسة الميكانيكية تخصص طاقوية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة
 

 1السداسً س

 المعامل األرصدة
 أسبوع( 15اعً السداسً ) الحجم الس

 وحدة التعلٌم و ت
 دروس أعمال موجهة أعمال تطبٌمٌة المجموع

 وحدات التعلٌم األساسٌة

 1.1.1وت أ  00سا90 00سا45 00سا45 180سا 8 14

 مماومة المواد I 00سا45 30سا22 30سا22 00سا90 4 7

 1مٌكانٌن السوئل  00سا45 30سا22 30سا22 00سا90 4 7

 2.1.1وت أ  00سا45 30سا22 00سا00 30سا67 3 6

 1النظرٌة العامة لألوساط  00سا45 30سا22 00سا00 30سا67 3 6

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

 وت م  1.1 00سا45 30سا22 30سا67 سا 135 4 8

 علوم المواد والمعادن 30سا22 30سا22 30سا22 30سا67 2 4

 والتصمٌم التمنً المدعم باإلعالم اآللً الرسم 30سا22 00سا00 00سا45 30سا67 2 4

 وحدات التعلٌم األفمٌة

 وت أف  1.1 00سا45 00سا00   00سا45 2 2

 1أنجلٌزي  00سا45 00سا00   00سا45 2 2

 1مجموع السداسً س 00سا225 30سا112 30سا67 30سا427 17 30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2السداسً س

 المعامل األرصدة
 أسبوع( 15الحجم الساعً السداسً  ) 

 وحدة التعلٌم و ت
 دروس أعمال موجهة أعمال تطبٌمٌة المجموع

 وحدات التعلٌم األساسٌة

 1.2.1وت أ  30سا112 30سا67 30سا67 30سا 247 9 15

 2مماومة المواد 00سا45 30سا22 30سا22 00سا90 3 5

 2مٌكانٌن السوئل  00سا45 30سا22 30سا22 00سا90 3 5

 الطرق العددٌة 30سا22 30سا22 30سا22 30سا67 3 5

 2.2.1وت أ  00سا45 30سا22 00سا00 00سا90 2 4

 2النظرٌة العامة لألوساط  00سا45 30سا22 00سا00 30سا67 2 4

 لتعلٌم المنهجٌةوحدات ا

 وت م  2.1 30سا22 00سا45 00سا45 00سا90 4 7

 التصنٌع المٌكانٌكً 30سا22 30سا22 00سا45 00سا90 2 4

 علم المٌاس 30سا22 30سا22 30سا22 30سا67 2 3

 وحدات التعلٌم األفمٌة

 وت أف  2.1 00سا45 00سا00 00سا00 00سا45 1 2

 2أنجلٌزي  00سا45 00سا00 00سا00 00سا45 1 2

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

  و ت إ  2.1         1 2

 إندماج مهنً  :تربص 00سا00 00سا00 00سا00 00سا00 1 2

 2مجموع السداسً س 30سا247 00سا135 00سا135 سا 30 517 17 30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3السداسً س

 المعامل األرصدة
 أسبوع( 15الحجم الساعً السداسً  ) 

 وحدة التعلٌم و ت
 دروس أعمال موجهة أعمال تطبٌمٌة المجموع

 وحدات التعلٌم األساسٌة

 1.1.2وت أ  30سا112 30سا67 00سا45 00سا225 9 18

 1الماكنات التربونٌة  00سا45 30س22 00سا00 30س67 3 6

 1الجرٌان المضغوط  30س22 30س22 30س22 30س67 3 6

 1الترمودٌنامٌكا  00سا45 30س22 30س22 00سا90 3 6

 2.2.1وت أ  00سا45 30سا22 30سا22 00سا90 3 5

 1التحوٌل الحراري  00سا45 30سا22 30سا22 00س90 3 5

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

وت م   1.2 00سا90 30سا22 30سا67 30سا202 5 7  

 العناصر التامة و الحجم التام 00سا45 30س22 30س22 00س90 3 4

 التصمٌم بمساعدة الكمبٌوتر 30س22 00س00 00سا45 30س67 2 3

 3مجموع السداسً س 00سا225 00سا135 30سا157 00سا517 17 30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 4السداسً س

 المعامل األرصدة
 أسبوع( 15الحجم الساعً السداسً  ) 

 وحدة التعلٌم و ت
 دروس أعمال موجهة أعمال تطبٌمٌة المجموع

 وحدات التعلٌم األساسٌة

 1.2.2وت أ  30س112 30س67 30س67 30س247 9 15

 2الماكنات التربونٌة  00سا45 30سا22 30سا22 00س90 3 5

 2الجرٌان المضغوط  30س22 30سا22 30سا22 30س67 3 5

 الترمودٌنامٌكا2  00سا45 30سا22 30سا22 00س90 3 5

 2.2.1وت أ  00سا45 30سا22 30سا22 00سا90 3 5

 2التحوٌل الحراري   00سا45 30سا22 30سا22 00س90 3 5

 التعلٌم المنهجٌة وحدات

 وت م  2.2 00س90 00سا45 00سا00 00س135 3 7

 مبادل حراري 00سا45 30سا22 00سا00 30سا67 2 4

 موثولٌة الصٌانة الصناعٌة  00سا45 30سا22 00س00 30سا67 1 3
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 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

  و ت إ  2.2 00سا00 00سا00 00سا00 00س75 2 3

 مشروع مصغر 00سا00 00سا00 00سا00 00س50 1 2

 02تربص  00س00 00س00 00س00 00س25 1 1

 4مجموع السداسً س 30ا247 00س135 00س90 30س547 17 30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 5السداسً س

 معاملال األرصدة
 أسبوع( 15الحجم الساعً السداسً  ) 

 وحدة التعلٌم و ت
 دروس أعمال موجهة أعمال تطبٌمٌة المجموع

 وحدات التعلٌم األساسٌة

 1.1.3وت أ  30س112 30سا67 00س90 00س270 9 18

 محركات اإلحتراق الداخلً 00سا45 30سا22 30سا22 00سا90 3 6

 التسخٌن و التهوٌة 30سا22 30سا22 30سا22 00سا90 3 6

 الدفع المٌكانٌكً 00سا45 30سا22 30سا22 00سا90 3 6

 2.2.1وت أ  00سا45 30سا22 00سا00 30سا67 3 5

 التمٌٌع وإنتاج البرودة 00سا45 30سا22 00سا00 30سا67 3 5

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

 وت م  2.1 30سا67 00سا45 00سا00 30س122 3 5

 طالة متجددة  00سا45 30سا22 00سا00 30سا67 2 3

 اآلالت الكهربائٌة 30سا22 30سا22 00سا00 00سا45 1 2

 وحدات التعلٌم األفمٌة

 وت أف  1.3 00سا45 00سا00 00سا00 00سا45 2 2

 تنظٌم األعمال و اإلدارة 30سا22 00سا00 00سا00 30سا22 1 1

 ارٌعطرق دراسة وإدارة المش 30سا22 00سا00 00سا00 30سا22 1 1

 5مجموع السداسً س 00س270 00س135 00س90 00س495 17 30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 6السداسً س

 ثوحدة انتعهُى و  عًم شحظٍ -انحجى انساعٍ انسداسٍ  انًعايم األرطدة

 يشـطٔع َٓبٌخ انسضاسخ سا  450   17 30
 6انًجًىع  انسداسٍ س 17 30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  لنيل شيادة ميندس دولة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019أفريل  22 مؤرخ في 426رقـ  قػػرار

 التقنيات بقسنطيػنة المتعددة الوطنية بالمدرسةكانيكي اليندسة الميكانيكية تخصص بناء وتصنيع مي في
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذو الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05–99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .المتمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ و 
والمتضػػّمف  1971غشػػت سػػنة  25الموافػػق  1391رجػػب عػػاـ  4المػػؤّرخ فػػي  219-71وبمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -

 .المتمـتنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ و 
 ،2019 سػػنة مػػارس 31 الموافػػق 1440عػػاـ  رجػػب 24 فػػي المػػؤرخ 111-19 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 الحكومة. أعضاء تعييف والمتضمف
 2011 نػػوفمبر سػػنة 28 الموافػػق 1433 عػػاـ محػػـر 3 فػػي المػػؤّرخ 400-11 رقػػـ ذيالتنفيػػ المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 .وطنية متعددة التقنيات بقسنطينة مدرسة إنشاء والمتّضمف
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي 
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لنيػل شػيادة مينػدس  والمتضمف تحديػد البرنػامج البيػداغوجي 2014أوت  2المؤرخ في  720القرار رقـ وبمقتضى  -
 التقنيات بقسنطيػنة. المتعددة الوطنية بالمدرسة اليندسة الميكانيكية تخصص بناء وتصنيع ميكانيكي في دولة

 فػػػػي نيػػػػة لممػػػػدارس العميػػػػا فػػػػي العمػػػػـو والتكنولوجيػػػػا، المػػػػؤرخالبيداغوجيػػػػة الوط المجنػػػػة اجتمػػػػاع محضػػػػر عمػػػػى بنػػػػاء   -
 .2017جويمية 17

 ػػػررػػػقػػػي
اليندسة الميكانيكية تخصص بناء و تصنيع في  حدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولةي المادة األولػى:

 القرار.، وفقا لممحق ىذا بقسنطيػنة التقنيات المتعددة الوطنية ميكانيكي بالمدرسة
 المتعددة الوطنية بالمدرسة يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني :2 المػػادة

 .2017/2018، ابتداء مف السنة الجامعية بقسنطيػنة التقنيات
 والمذكور أعاله. 2014أوت  2المؤرخ في  720تمغى أحكاـ القرار رقـ  :3المػػادة 
، كّل فيما بقسنطيػنة التقنيات المتعددة الوطنية المدرسة ف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديريكمّ : 4 المػػادة

 يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019 أفريل 22 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 : بوزيد الطيبالدكتور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة  2019أفريل  22المؤرخ في  426ممحق القرار رقـ 

 ة تخصص بناء وتصنيع ميكانيكي بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينةفي اليندسة الميكانيكي
 1السداسً س

 المعامل األرصدة
 أسبوع( 15الحجم الساعً السداسً ) 

 وحدة التعلٌم و ت
 دروس أعمال موجهة أعمال تطبٌمٌة المجموع

 وحدات التعلٌم األساسٌة

 1.1.1وت أ  00سا90 00سا45 00سا45 180سا 8 14

 مماومة المواد I 00سا45 30سا22 30سا22 00سا90 4 7

 1مٌكانٌن السوئل  00سا45 30سا22 30سا22 00سا90 4 7

 2.1.1وت أ  00سا45 30سا22 00سا00 30سا67 3 6

 1النظرٌة العامة لألوساط  00سا45 30سا22 00سا00 30سا67 3 6

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

 وت م  1.1 00سا45 30سا22 30سا67 سا 135 4 8

 علوم المواد والمعادن 30سا22 30سا22 30سا67 30سا67 2 4

 الرسم و التصمٌم التمنً المدعم باإلعالم اآللً 30سا22 00سا00 30سا67 30سا67 2 4

 وحدات التعلٌم األفمٌة

 00سا45 2 2
 

 وت أف  1.1 00سا45 00سا00

 00سا45 2 2
 

 1أنجلٌزي 00سا45 00سا00

 1مجموع السداسً س 00سا225 30سا112 30سا67 30سا427 17 30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2السداسً س

 المعامل األرصدة
 أسبوع( 15الحجم الساعً السداسً  ) 

 وحدة التعلٌم و ت
 دروس أعمال موجهة أعمال تطبٌمٌة موعالمج

 وحدات التعلٌم األساسٌة

 1.2.1وت أ  30سا112 30سا67 30سا67 30سا247 9 15

 2مماومة المواد  00سا45 30سا22 30سا22 00سا90 3 5

 2مٌكانٌن السوئل  00سا45 30سا22 30سا22 00سا90 3 5

 الطرق العددٌة 30سا22 30سا22 30سا22 30سا67 3 5

 2.2.1وت أ  00سا45 30سا22 00سا00 00سا90 2 4

 2النظرٌة العامة لألوساط  00سا45 30سا22 00سا00 30سا67 2 4
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 وحدات التعلٌم المنهجٌة

وت م   2.1 30سا22 00سا45 00سا45 00سا90 4 7  

 التصنٌع المٌكانٌكً 30سا22 30سا22 00سا45 00سا90 2 4

 المٌاسعلم  30سا22 30سا22 30سا22 30سا67 2 3

 وحدات التعلٌم األفمٌة

وت أف   2.1 00سا45 00سا00 00سا00 00سا45 1 2  

 2أنجلٌزي  00سا45 00سا00 00سا00 00سا45 1 2

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

2 1 
    

و ت إ   2.1  

 إندماج مهنً :تربص 00سا00 00سا00 00سا00 00سا00 1 2

30سا517 17 30  2مجموع السداسً س 30سا247 00سا135 00سا135 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3السداسً س

 المعامل األرصدة
 أسبوع( 15الحجم الساعً السداسً  ) 

 وحدة التعلٌم و ت
 دروس ةأعمال موجه أعمال تطبٌمٌة المجموع

 وحدات التعلٌم األساسٌة

 1.1.2وت أ  00س112 30س67 00س45 30س224 9 18

 1بناء و تصنٌع مٌكانٌكً  00سا45 30س22 30س22 00س90 3 6

 العناصر التامة 00سا45 30س22 30س22 00س90 3 6

 المٌكانٌكا التطبٌمٌة 30س22 30س22 00سا00 00سا45 3 6

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

 وت م  1.2 30س112 00سا45 00س90 30س247 8 12

 التحوٌل الحراري 00سا45 00س00 00سا45 00س90 3 4

 التصمٌم بمساعدة الكمبٌوتر 30س22 30س22 30س22 30س67 3 4

 الترمودٌنامٌكا 00سا45 30س22 30سا22 00س90 2 4

 3مجموع السداسً س 30سا202 30سا112 30سا112 30س472 17 30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 4السداسً س

 المعامل األرصدة
 أسبوع( 15الحجم الساعً السداسً  ) 

 وحدة التعلٌم و ت
 دروس أعمال موجهة أعمال تطبٌمٌة المجموع

 وحدات التعلٌم األساسٌة

 1.2.2وت أ  00س135 30س67 00سا45 00س225 9 18

 2بناء مٌكانٌكً   00سا45 30سا22 30سا22 30سا67 3 6

 إهتزازات 00سا45 30سا22 30سا22 00س90 3 6

 مٌكانٌكا المٌكانٌزمات 00سا45 30سا22 00سا00 30سا67 3 6

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

 وت م   2.2 00س90 00س90 30س67 00س180 6 9

 30سا22 00س00 00سا45 30سا67 2 4
البرمجٌات المستعملة فً حسابات البناءات 

 المٌكانٌكٌة

 األنظمة الهدرولٌكٌة و الهوائٌة 30سا22 00سا45 30سا22 30سا67 2 3

 موثولٌة وسالمة األنظمة المٌكانٌكٌة 00سا45 00سا45 00سا00 00سا45 2 2

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

 و ت إ  2.2 00سا00 00سا00 00سا00 00سا00 2 3

 مشروع مصغر 00سا00 00سا00 00سا00 00سا00 1 2

 02تربص  00س00 00س00 00س00 00س00 1 1

 4مجموع السداسً س 00سا225 00سا135 00سا45 00سا405 17 30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 5السداسً س

 المعامل األرصدة
 أسبوع( 15الحجم الساعً السداسً  ) 

 وحدة التعلٌم و ت
 دروس أعمال موجهة أعمال تطبٌمٌة المجموع

      
 وحدات التعلٌم األساسٌة

 1.1.3وت أ  30س112 30سا67 00س90 00س270 9 18

 محركات اإلحتراق الداخلً 00سا45 30سا22 30سا22 00سا90 3 6

 آالت التصنٌع بإستخدام التحكم الرلمً 30سا22 30سا22 00سا45 00سا90 3 6

 مكتب الدراسات والطرلات 00سا45 30سا22 30سا22 00سا90 3 6

      
 وحدات التعلٌم المنهجٌة

 وت م  2.1 00سا45 00سا45 00سا00 00سا90 6 10

 المواد المركبة والبولٌمرات 30سا22 30سا22 00سا00 00سا45 3 5

 اآلالت الكهربائٌة 30سا22 30سا22 00سا00 00سا45 3 5

      
 وحدات التعلٌم األفمٌة

 وت أف  1.3 00سا45 00سا00 00سا00 00سا45 2 2

 تنظٌم األعمال واإلدارة 30سا22 00سا00 00سا00 30سا22 1 1

 وإدارة المشارٌع طرق دراسة 30سا22 00سا00 00سا00 30سا22 1 1

 5مجموع السداسً س 00سا180 30سا67 30سا112 00سا360 17 30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 6السداسً س

 وحدة التعلٌم و ت عمل شحصً -الحجم الساعً السداسً  المعامل األرصدة

 مشـروع نهاٌة الدراسة سا450 17 30

 6المجموع  السداسً س 17 30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  لنيل شيادة ميندس دولة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019أفريل  22 مؤرخ في 427رقـ  قػػرار

 التقنيات بقسنطيػنة المتعددة الوطنية بالمدرسةدمة ىندسة المواد تخصص مواد متق في
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذو الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05–99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .المتمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ و 
والمتضػػّمف  1971غشػػت سػػنة  25الموافػػق  1391رجػػب عػػاـ  4المػػؤّرخ فػػي  219-71وبمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -

 .تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـ
 ،2019 سػػنة مػػارس 31 الموافػػق 1440عػػاـ  رجػػب 24 فػػي المػػؤرخ 111-19 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 .الحكومة أعضاء تعييف والمتضمف
 2011 نػػوفمبر سػػنة 28 الموافػػق 1433 عػػاـ محػػـر 3 فػػي المػػؤّرخ 400-11 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 .وطنية متعددة التقنيات بقسنطينة مدرسة إنشاء والمتّضمف
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .بحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي وال
لنيػل شػيادة مينػدس  والمتضمف تحديػد البرنػامج البيػداغوجي 2014أوت  2المؤرخ في  724القرار رقـ وبمقتضى  -

 التقنيات بقسنطيػنة. المتعددة الوطنية بالمدرسة ىندسة المواد تخصص مواد متقدمة في دولة
 فػػػػي المػػػػؤرخ فػػػػي العمػػػػـو والتكنولوجيػػػػا،البيداغوجيػػػػة الوطنيػػػػة لممػػػػدارس العميػػػػا  المجنػػػػة اجتمػػػػاع محضػػػػر عمػػػػى بنػػػػاء   -

 .2017جويمية 17
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 ػػػررػػػقػػػي

ىندسة المواد تخصص مواد متقدمة في  حدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولةي المادة األولػى:
 ، وفقا لممحق ىذا القرار.بقسنطيػنة التقنيات المتعددة الوطنية بالمدرسة

 المتعددة الوطنية بالمدرسة لقرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثانييسري مفعوؿ ىذا ا :2 المػػادة
 .2017/2018، ابتداء مف السنة الجامعية بقسنطيػنة التقنيات

 والمذكور أعاله. 2014أوت  2المؤرخ في  724تمغى أحكاـ القرار رقـ  :3المػػادة 
، كّل فيما بقسنطيػنة التقنيات المتعددة الوطنية المدرسة الييف ومديريكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف الع :4 المػػادة

 يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019 أفريل 22 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة 2019أفريل  22مؤرخ في  427ممحق القرار رقـ 

 لتقنيات بقسنطينةفي ىندسة المواد تخصص مواد متقدمة بالمدرسة الوطنية المتعددة ا
 1السداسً س

 وحدة التعلٌم و ت
 أسبوع( 15الحجم الساعً للسداسً ) 

 الرصٌد المعامل
 المجموع أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة دروس

 وحدات التعلٌم األساسٌة

 5 3 45سا68 45سا  0 30سا  1 30سا  1 فٌزٌاء الحالة الصلبة

 6 3 30سا82 30 سا 1 30سا  1 30سا  1 التحوالت الطورٌة

 5 3 45سا68 45سا  0 30سا  1 30سا  1 علم البلورات وعلم البلورات اإلشعاعً

 و ت م

 5 3 30سا82 45سا  0 30سا  1 30سا  1 علم االنسٌاب 

 4 2 15سا41 45سا  0 45سا  0 30سا  1 ظواهر اإلنتشار

 3 2 15سا41 45سا  0 45سا  0 30سا  1 إعداد و توصٌف الخزفٌات

 ت أفو

 1 1  30سا22 0 0 30سا  1 1اإلنجلٌزٌة 

 30 17  15سا401  15سا5  30سا  7 30سا  10 1مجموع السداسً س

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2السداسً س

 وحدة التعلٌم و ت
 أسبوع( 15لحجم الساعً للسداسً  ) ا

 الرصٌد المعامل
 المجموع أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة دروس

 وحدات التعلٌم األساسٌة

             وت أ

 4 2 سا55 30سا  1 30سا  1 سا45 المواد:من البنٌة الى الخصائص الفٌزٌائٌة   

 5 3 45سا68 30سا  1 30سا  1 15سا56 فٌزٌاء أنصاف الموصالت 

 5 3 45سا68 30سا  1 30سا  1 15سا56 التصرفات المٌكانٌكٌة للمواد

 و ت م

 6 3 30سا82 0 سا 3 30سا67 برامج الحساب لدراسة المواد

 4 2 سا 55 0 30سا  1 سا45 تمنٌات التوصٌف

 4 2 سا 55 0 30سا  1 سا45 المواد المركبة

 وت أف

 1 1 30س22 0 30سا  1 30سا22 2اإلنجلٌزٌة 

 1 1 سا25 0 0 0 1تدرٌب 

 30 17 30سا412 سا  6   سا12  30سا337  2مجموع السداسً س

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 3السداسً س

 وحدة التعلٌم و ت
 أسبوع( 15اسً  ) الحجم الساعً للسد

 الرصٌد المعامل
 المجموع أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة دروس

 وحدات التعلٌم األساسٌة

     30سا67 30سا22 30سا22 30سا22 وت أ

 4 2 30سا67 30سا22 30سا22 30سا22 الخالئط الحدٌدٌة وغٌر الحدٌدٌة

 5 3 30سا67 30اس22 30سا22 30سا22 : التكنولوجٌا والتطبٌك 1البولٌمٌرات 

 5 3 30سا67 30سا22 30سا22 30سا22 الخصائص العازلة والضوئٌة للمواد

 5 3 30سا67 30سا22 30سا22 30سا22 تشوٌه وإنكسار المواد

 و ت م

 4 2 30سا67 30سا22 30سا22 30سا22 الشرائح الرلٌمة، السطوح و السطوح البٌنٌة

 3 2 30سا67 30سا22 30سا22 30سا22 طرق التجمٌع

 4 2 31سا67 30سا22 30سا22 30سا22 التآكل وحماٌة المواد

 30 17 30سا427 سا135 سا135 30سا157  3مجموع السداسً س

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 4السداسً س

 علٌم و توحدة الت
 أسبوع( 15الحجم الساعً للسداسً  ) 

 الرصٌد المعامل
 المجموع أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة دروس

 وحدات التعلٌم األساسٌة

     30سا67 30سا22 30سا22 30سا22 وت أ

 6 3 30سا67 30سا22 30سا22 30سا22 : دورة حٌاة البولٌمرات وإعادة تدوٌر المواد 2بولٌمٌرات 

 5 3 30سا67 30سا22 30سا22 30سا22 لوجٌا البنى المجهرٌة والنانوٌةتكنو

 3 2 30سا67 30سا22 30سا22 30سا22 المواد المعناطٌسٌة

 6 3 سا45 0 30سا22 30سا22 تمنٌات التوصٌف بواسطة حٌود األشعة السٌنٌة

 و ت م

 4 2 سا45 0 30سا22 30سا22 العملٌات الصناعٌة

 4 2 30سا67 30سا22 30سا22 30سا22 طرق االنتاج السرٌع

 و ت إ

 1 1 سا45 0 30سا22 30سا22 مشروع مصغر

 1 1 سا45 0 30سا22 30سا22 2تدرٌب 

 30 17 30س412 سا135 سا135 30سا157  4مجموع السداسً س

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 5السداسً س

 وحدة التعلٌم و ت
 أسبوع( 15الحجم الساعً للسداسً  ) 

 الرصٌد المعامل
 المجموع أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة دروس

     وحدات التعلٌم األساسٌة

     30سا67 30سا22 30سا22 30سا22 وت أ

 5 3 30اس67 30سا22 30سا22 30سا22 المواد الحٌوٌة

 6 3 30سا67 30سا22 30سا22 30سا22 أنصاف الموصالت و خصائصها الماكرو والنانوبنٌوٌة

 6 3 30سا67 30سا22 30سا22 30سا22 علم تعدٌن المساحٌك

             و ت م

 6 3 30سا67 30سا22 30سا22 30سا22 المواد النانومترٌة والمواد المتمدمة

 4 2 30سا67 30سا22 30سا22 30سا22 المواد ومصادر الطالة

             و ت أف

 1 1 30سا67 30سا22 30سا22 30سا22 التمٌٌم الفنً وااللتصادي للمشارٌع

 1 1 30سا67 30سا22 30سا22 30سا22 تنظٌم و تسٌٌر المإسسات

 1 1 30سا67 30سا22 30سا22 30سا22 األمن الصناعً

 30 17 30سا372 30سا112 30سا112 30سا157 5مجموع السداسً س

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 6السداسً س

 المعامل عمل شحصً -الحجم الساعً للسداسً  ) أسبوع(  وحدة التعلٌم و ت

 30 00سا450 مشـروع نهاٌة الدراسة

 30 6مجموع  السداسً سال
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   138

 

  لنيل شيادة ميندس دولة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019أفريل  22 مؤرخ في 428رقـ  قػػرار
 التطبيقية بالجزائر العمـو في العميا بالمدرسة" معالجة المياه"ىندسة الطرائق تخصص  في

 

 زير التعميـ العالي والبحث العممي،إف و 
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذو الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05–99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المتمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ و 
متضّمف وال 1971غشت سنة  25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المتمـتنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ و 
 ،2019 سنة مارس 31 الموافق 1440عاـ  رجب 24 في المؤرخ 111-19 رقـ الرئاسي المرسوـ وبمقتضى -

 .الحكومة أعضاء تعييف والمتضمف
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2017 سنة أكتوبر 22 الموافق 1439 عاـ صفر 02 في المؤّرخ 303-17 رقـ التنفيذي المرسوـ وبمقتضى -

 .يةالتطبيق العموـ في عميا مدرسة إلى بالجزائر، والتقنيات العموـ في التحضيرية المدرسة تحويل والمتّضمف
 في المؤرخ البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا في العموـ والتكنولوجيا، المجنة اجتماع محضر عمى بناء   -

31/10/2018. 
 ػػػررػػػقػػػي

 

 " معالجة المياه"ىندسة الطرائق تخصص  في حدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولةي المادة األولػى:
 ، وفقا لممحق ىذا القرار.بالجزائر التطبيقية العموـ في العميا بالمدرسة

 العمـو في العميا بالمدرسة يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني :2 المػػادة
 .2017/2018، ابتداء مف السنة الجامعية بالجزائر التطبيقية

، كّل فيما بالجزائر التطبيقية العموـ في العميا المدرسة يف ومديريكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالي :3 المػػادة
 يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 أفريل 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د البرنامج الذي 2019أفريل  22 مؤرخ فيال 428 ممحق القرار رقـ  ميندس دولة شيادة لنيل البيداغوجي يحد 
 عمـو التطبيقية بالجزائرالعميا في ال بالمدرسة "معالجة المياه "ىندسة الطرائق تخصص  في

 من الطور الثانً: األولىالسنة 

 1السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة محاضرة

 وحدات التعلٌم األساسٌة

   161H15 4H30 4H30 1H45 6H00 10 10 )إج/إخ( 1و ت أ 

 60H00 1H30 1H30 1H00 2H30 4 4 X X 1الدٌنامٌكا الحرارٌة 

 56H15 1H30 1H30 0H45 2H00 3 3 X X 1الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة 

 45H00 1H30 1H30 0H00 1H30 3 3 X X 1تحوٌل الحرارة 

   161H15 4H30 4H30 1H45 6H00 10 10 )إج/إخ( 2و ت أ 

 60H00 1H30 1H30 1H00 2H30 4 4 X X مٌاء العضوٌةالكٌ

 56H15 1H30 1H30 0H45 2H00 3 3 X X 1الكٌمٌاء الكهربائٌة والتآكل 

 45H00 1H30 1H30 0H00 1H30 3 3 X X 1الكٌمٌاء الالعضوٌة 
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 وحدات التعلٌم المنهجٌة

   67H30 3H00 0H00 1H30 2H30 5 5 )إج/إخ( 1و ت م 

التطبٌمٌة لعلوم الطرق العددٌة 
 المهندس

45H00 1H30 0H00 1H30 1H30 3 3 X X 

 22H30 1H30 0H00 0H00 1H00 2 2 X X الكٌمٌاء العضوٌة الصناعٌة

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

   0H00 0H00 0H00 0H00 0H00 2 2 )إج/إخ(1و ت إ  

 X  2 2 - - - - - 1تربص 

 وحدة التعلٌم األفمٌة

   45H00 3H00 0H00 0H00 1H00 3 3 ()إج/إخ1و ت أ ف

 22H30 1H30 0H00 0H00 0H45 2 2 X X 1اإلنجلٌزٌة العلمٌة والتمنٌة 

 22H30 1H30 0H00 0H00 0H15 1 1 X X إبتكار وإنشاء المإسسات

   435H00 15H00 9H00 5H00 15H30 30 30 1مجموع السداسً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السنة األولى من الطور الثانً:

 2السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة محاضرة

 وحدات التعلٌم األساسٌة

   161H15 4H30 4H30 1H45 5H00 10 10 )إج/إخ( 1و ت أ 

 60H00 1H30 1H30 1H00 1H30 4 4 X X 2الدٌنامٌكا الحرارٌة 

 56H15 1H30 1H30 0H45 2H00 3 3 X X 2الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة 

 45H00 1H30 1H30 0H00 1H30 3 3 X X 1تحوٌل المادة 

   168H45 4H30 4H30 2H15 5H00 10 10 )إج/إخ( 2ت أ  و

مٌكانٌكا السوائل غٌر المابلة 
 للضغط

67H30 1H30 1H30 1H30 1H30 4 4 X X 

 56H15 1H30 1H30 0H45 2H00 3 3 X X 2الكٌمٌاء الكهربائٌة والتآكل 

 45H00 1H30 1H30 0H00 1H30 3 3 X X 2الكٌمٌاء الالعضوٌة 

 المنهجٌةوحدات التعلٌم 

   67H30 3H00 0H00 1H30 2H30 5 5 )إج/إخ( 1و ت م 

 45H00 1H30 0H00 1H30 1H30 3 3 X X الطرق الفٌزٌائٌة للتحلٌل

 22H30 1H30 0H00 0H00 1H00 2 2 X X الكٌمٌاء المعدنٌة الصناعٌة

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

   0H00 0H00 0H00 0H00 0H00 2 2 )إج/إخ(1و ت إ  

 X  2 2 - - - - - 2تربص 

 وحدة التعلٌم األفمٌة

   45H00 3H00 0H00 0H00 1H00 3 3 )إج/إخ(1و ت أ ف

 22H30 1H30 0H00 0H00 0H45 2 2 X X 2اإلنجلٌزٌة العلمٌة والتمنٌة 

إدارة المإسسات والتنمٌة 
 المستدامة

22H30 1H30 0H00 0H00 0H15 1 1 X X 

   442H30 15H00 9H00 5H30 13H30 30 30 2مجموع السداسً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السنة الثانٌة من الطور الثانً:

 3السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 امتحان متواصل ىأعمال أخر أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة محاضرة

 وحدات التعلٌم األساسٌة

   161H15 4H30 4H30 1H45 6H00 10 10 )إج/إخ( 1و ت أ 

 60H00 1H30 1H30 1H00 2H30 4 4 X X 1العملٌات الوحدوٌة لمعالجة المٌاه 

 56H15 1H30 1H30 0H45 2H00 3 3 X X 2تحوٌل الحرارة 

 45H00 1H30 1H30 0H00 1H30 3 3 X X المفاعالت الكٌمٌائٌة

   105H00 3H00 3H00 1H00 4H00 7 7 )إج/إخ( 2و ت أ 

 60H00 1H30 1H30 1H00 2H30 4 4 X X علم األحٌاء الدلٌمة للمٌاه

 45H00 1H30 1H30 0H00 1H30 3 3 X X الكٌمٌاء الحٌوٌة

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

   90H00 3H00 3H00 0H00 3H00 6 6 )إج/إخ( 1و ت م 

 45H0 1H30 1H30 0H00 1H30 3 3 X X ٌل المٌاه وتمنٌات أخذ العٌناتتحل

الهٌدرولٌكٌة الحضرٌة والصرف 
 الصحً

45H00 1H30 1H30 0H00 1H30 3 3 X X 
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 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

   22H30 1H30 0H00 0H00 1H00 4 4 )إج/إخ(1و ت إ  

 22H30 1H30 0H00 0H00 1H00 2 2 X X الهٌدروجٌولوجٌا

 X  2 2 - - - - - 3تربص 

 وحدة التعلٌم األفمٌة

   45H00 3H00 0H00 0H00 1H00 3 3 )إج/إخ(1و ت أ ف

 22H30 1H30 0H00 0H00 0H45 2 2 X X 3اإلنجلٌزٌة العلمٌة والتمنٌة 

 22H30 1H30 0H00 0H00 0H15 1 1 X X الملكٌة الفكرٌة

   423H45 15H00 10H30 2H45 15H00 30 30 3مجموع السداسً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السنة الثانٌة من الطور الثانً:

 4السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 امتحان متواصل خرىأعمال أ أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة محاضرة

 وحدات التعلٌم األساسٌة

   150H00 4H30 4H30 1H00 5H30 10 10 )إج/إخ( 1و ت أ 

 60H00 1H30 1H30 1H00 2H30 4 4 X X 2العملٌات الوحدوٌة لمعالجة المٌاه

 45H00 1H30 1H30 0H00 1H30 3 3 X X 2تحوٌل المادة 

 45H00 1H30 1H30 0H00 1H30 3 3 X X المفاعالت البٌولوجٌة

   105H00 3H00 3H00 1H00 4H00 7 7 )إج/إخ( 2و ت أ 

 60H00 1H30 1H30 1H00 2H30 4 4 X X كٌمٌاء المٌاه

 45H00 1H30 1H30 0H00 1H30 3 3 X X معالجة المٌاه المستعملة

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

   60H00 1H30 1H30 1H00 1H30 4 4 )إج/إخ( 1و ت م 

 60H00 1H30 1H30 1H00 1H30 4 4 X X التنظٌماألجهزة و

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

   67H30 4H30 0H00 0H00 2H45 6 6 )إج/إخ(1و ت إ  

 22H30 1H30 0H00 0H00 1H00 2 2 X X المخاطر الصحٌة واالستخدامات

 22H30 1H30 0H00 0H00 1H00 1 1 X X المٌاه والبٌئة

 22H30 1H30 0H00 0H00 0H45 1 1  X الندوات 

 X  2 2 - - - - - 4تربص 

 وحدة التعلٌم األفمٌة

   45H00 3H00 0H00 0H00 1H00 3 3 )إج/إخ(1و ت أ ف

 22H30 1H30 0H00 0H00 0H45 2 2 X X 4اإلنجلٌزٌة العلمٌة والتمنٌة 

 22H30 1H30 0H00 0H00 0H15 1 1 X X التمٌٌس

   405H00 16H30 9H00 3H00 14H45 30 30 4مجموع السداسً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السنة الثالثة من الطور الثانً:

 5السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 امتحان لمتواص أعمال أخرى أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة محاضرة

 وحدات التعلٌم األساسٌة

   105H00 3H00 3H00 1H00 4H00 7 7 )إج/إخ( 1و ت أ 

 60H00 1H30 1H30 1H00 2H30 4 4 X X تحلٌل والفٌزٌوكٌمٌائٌة للملوثات

 45H00 1H30 1H30 0H00 1H30 3 3 X X تطهٌر التربة الملوثة والمٌاه الجوفٌة

   101H15 3H00 3H00 0H45 3H30 8 8 )إج/إخ( 2و ت أ 

 56H15 1H30 1H30 0H45 2H00 4 4 X X األوساط المسامٌة والمبعثرة

 45H00 1H30 1H30 0H00 1H30 4 4 X X الدٌنامٌكا الحرارٌة التطبٌمٌة

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

   90H00 3H00 1H30 1H30 3H00 6 6 )إج/إخ( 1و ت م 

 45H00 1H30 0H00 1H30 1H30 3 3 X X المحاكاة فً هندسة الطرائك

 45H00 1H30 1H30 0H00 1H30 3 3 X X تحسٌن الطرائك

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

   45H00 3H00 0H00 0H00 1H45 4 4 )إج/إخ(1و ت إ  

 22H30 1H30 0H00 0H00 1H00 2 2 X X وإعادة تدوٌر النفاٌاتتثمٌن 

 22H30 1H30 0H00 0H00 0H45 2 2 X X علم البٌئة: النظام البٌئً البٌئٌة
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 وحدة التعلٌم األفمٌة

   67H30 4H30 0H00 0H00 2H00 5 5 )إج/إخ(1و ت أ ف

 22H30 1H30 0H00 0H00 0H45 2 2 X X 5اإلنجلٌزٌة العلمٌة والتمنٌة 

 22H30 1H30 0H00 0H00 1H00 2 2 X X النظافة والسالمة الصناعٌة

 22H30 1H30 0H00 0H00 0H15 1 1 X X إدارة المشارٌع
   408H45 16H30 7H30 3H15 14H25 30 30 5مجموع السداسً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السنة الثالثة من الطور الثانً:

 السداسً س6

 وحدة التعلٌم الحجم الساعً السداسً المعامل األرصدة

30 30 500H ٌات ة الدراسمشـروع نها 

30 30 500H  ً6مجموع السداس  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  لنيل شيادة ميندس دولة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019أفريل  22 مؤرخ في 429رقـ  قػػرار

 يقية بالجزائرالتطب العمـو في العميا بالمدرسة "الكيربائي الجر"اإللكتروتقني تخصص  في
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذو الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05–99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـالقانوف التوجييي ل
والمتضػػّمف  1971غشػػت سػػنة  25الموافػػق  1391رجػػب عػػاـ  4المػػؤّرخ فػػي  219-71وبمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -

 .مى شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـتنظيـ الدروس لمحصوؿ ع
 ،2019 سػػنة مػػارس 31 الموافػػق 1440عػػاـ  رجػػب 24 فػػي المػػؤرخ 111-19 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 الحكومة. أعضاء تعييف والمتضمف
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434عػاـ  ربيػع األّوؿ 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2017 سػػنة أكتػػوبر 22 الموافػػق 1439 عػػاـ صػػفر 02 فػػي المػػؤّرخ 303-17 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 .التطبيقية العموـ في اعمي مدرسة إلى بالجزائر، والتقنيات العموـ في التحضيرية المدرسة تحويل والمتّضمف
 المػػػػػؤرخ البيداغوجيػػػػػة الوطنيػػػػػة لممػػػػػدارس العميػػػػػا فػػػػػي العمػػػػػـو والتكنولوجيػػػػػا، المجنػػػػػة اجتمػػػػػاع محضػػػػػر عمػػػػػى بنػػػػػاء   -

 .31/10/2018في
 ػػػررػػػقػػػي

 

 "الكيربائي اإلكتروتقني تخصص "الجر في حدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولةي المادة األولػى:
 ، وفقا لممحق ىذا القرار.بالجزائر التطبيقية العموـ في العميا بالمدرسة

 العمـو في العميا بالمدرسة يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني :2 المػػادة
 .2017/2018، ابتداء مف السنة الجامعية بالجزائر التطبيقية

، كّل فيما بالجزائر التطبيقية العموـ في العميا المدرسة والتكويف العالييف ومدير يكّمف المدير العاـ لمتعميـ :3 المػػادة
 يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 أفريل 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د الذي 2019أفريل  22 مؤرخ فيال 429ممحق القرار رقـ   ميندس دولة شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحد 
 بالجزائر التطبيقية العمـو في العميا رسةبالمد  "الكيربائي الجر "اإللكتروتقني تخصص في

 يٍ انطىر انثاٍَ: األونًانسُت 

 1انسداسٍ س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة محاضرة

 وحدات التعلٌم األساسٌة

   112h30 3h00 3h00 1h30 6h00 8 8 )إج/إخ( 1ت أ  و

 67h30 1h30 1h30 1h30 3h00 4 4 x x كهروتمنٌة عامة

 45h00 1h30 1h30 0h00 3h00 4 4 x x نظرٌة الحمل الكهرومغناطٌسً

   135h00 3h00 3h00 3h00 4h30 8 8 )إج/إخ( 2و ت أ 

 67h30 1h30 1h30 1h30 2h15 4 4 x x أنظمة التحكم الخطٌة المستمرة

 67h30 1h30 1h30 1h30 2h15 4 4 x x نظرٌة و معالجة اإلشارة

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

   112h30 3h00 1h30 3h00 6h00 2 2 )إج/إخ( 1و ت م 

 67h30 1h30 1h30 1h30 2h15 4 4 x x 1أنظمة رلمٌة 

 45h00 1h30  1h30 3h45 4 4 x x طرائك رلمٌة مطبمة على علوم المهندس

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

   2 2      )إج/إخ(1و ت إ  

 x  2 2      1 تربص 

 وحدة التعلٌم األفمٌة

     67h30 4h30   2h30 )إج/إخ(1و ت أ ف

 22h30 1h30   2h00 2 2 x x 1 إنجلٌزٌة علمٌة و تمنٌة 

 22h30 1h30   0h15 1 1 x x ملكٌة فكرٌة 

 22h30 1h30   0h15 1 1 x x اتسسإإبتكار وخلك الم 

   427h30 13h30 7h30 13h30 19h00 30 30 1مجموع السداسً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السنة األولى من الطور الثانً:

 2السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 لتمٌٌمنوع ا

 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة محاضرة

 وحدات التعلٌم األساسٌة

   112h30 3h00 3h00 1h30 4h15 7 7 )إج/إخ( 1و ت أ 

 67h30 1h30 1h30 1h30 2h15 4 4 x x إلكترونٌات تماثلٌة

 45h00 1h30 1h30 0h00 2h00 3 3 x x أنظمة التحكم المتمطعة

   157h30 4h30 4h30 2h00 8h15 11 11 )إج/إخ( 2و ت أ 

 56h15 1h30 1h30 0h45 3h00 4 4 x x 1 آالت كهربائٌة

 56h15 1h30 1h30 0h45 4h45 5 5 x x 1إلكترونٌات المدرة 

 45h00 1h30 1h30 0h30 0h30 2 2 x x طالة و تحوالت طالوٌة

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

   120h00 3h00 2h15 2h15 2h00 6 6 )إج/إخ( 1و ت م 

 67h30 1h30 1h30 1h30 0h30 3 3 x x أنظمة الحوادث المنفصلة

 52h30 1h30 0h45 0h45 1h30 3 3 x x تمنٌات و أدوات المٌاس

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

   2 2      )إج/إخ(1و ت إ  

 x  2 2      2 تربص

 وحدة التعلٌم األفمٌة

     67h30 4h30   2h30 إخ()إج/1و ت أ ف

 22h30 1h30   2h00 2 2 x x 2  إنجلٌزٌة علمٌة و تمنٌة

 22h30 1h30   0h15 1 1 x x وتنمٌة مستدامة اتسسالمإتسٌٌر 

 22h30 1h30   0h15 1 1 x x تمٌٌس

   457h30 15h00 9h45 5h45 17h00 30 30 2مجموع السداسً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 السنة الثانٌة من الطور الثانً:

 3السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة محاضرة

 وحدات التعلٌم األساسٌة

   157h30 6h00 3h00 1h30 6h30 10 10 )إج/إخ( 1و ت أ 

 78h45 3h00 1h30 0h45 3h15 5 5 x x 2 إلكترونٌات المدرة

 78h45 3h00 1h30 0h45 3h15 5 5 x x 2 آالت كهربائٌة

   112h30 3h00 3h00 1h30 4h15 7 7 )إج/إخ( 2و ت أ 

 56h15 1h30 1h30 0h45 3h00 4 4 x x شبكات كهربائٌة و أنماط التغذٌة

 56h15 1h30 1h30 0h45 1h15 3 3 x x نظمةاألتحدٌد 

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

   135h00 3h00 3h00 3h00 6h00 8 8 )إج/إخ( 1و ت م 

 67h30 1h30 1h30 1h30 3h00 4 4 x x 2أنظمة رلمٌة 

 67h30 1h30 1h30 1h30 3h00 4 4 x x مبرمجات آلٌة صناعٌة

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

   2 2      )إج/إخ(1و ت إ  

 x  2 2      2 تربص

 وحدة التعلٌم األفمٌة

   45h00 3h00   2h15 3 3 )إج/إخ(1و ت أ ف

 22h30 1h30   2h00 2 2 x x 3 إنجلٌزٌة علمٌة و تمنٌة

 22h30 1h30   0h15 1 1 x x علم المماٌٌس المانونٌة

   450h00 15h00 9h00 6h00 18h45 30 30 3مجموع السداسً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 السنة الثانٌة من الطور الثانً:

 4السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة محاضرة

 م األساسٌةوحدات التعلٌ

   157h30 4h30 1h30 2h15 6h30 8 8 )إج/إخ( 1و ت أ 

 56h15 1h30 1h30 0h45 3h00 4 4 x x 3آالت كهربائٌة

 33h45 1h30  0h45 2h00 3 3 x x توافك كهرومغناطٌسً

 45h00 1h30  0h45 1h30 1 1 x x مواد كهرومغناطٌسٌة

   157h30 4h30 3h00 1h30 7h30 9 9 )إج/إخ( 2و ت أ 

 56h15 1h30   1h30 3 3 x x معدات الجر

 56h15 1h30 1h30 0h45 3h00 3 3 x x حماٌة الشبكات الكهربائٌة

 45h00 1h30 1h30 0h45 3h00 3 3 x x تحلٌل الشبكات الكهربائٌة

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

   135h00 3h00 1h30 2h15 6h00 6 6 )إج/إخ( 1و ت م 

 67h30 1h30  1h30 3h00 3 3 x x 1 إعالم آلً صناعً

 67h30 1h30 1h30 0h45 3h00 3 3 x x أنظمة متعددة المتغٌرات

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

   3 3      )إج/إخ(1و ت إ  

 x  2 2      4 تربص

 22h30 1h30   0h45 1 1 x x ندوات

 وحدة التعلٌم األفمٌة

   67h30 4h30   2h30 4 4 )إج/إخ(1و ت أ ف

 22h30 1h30   2h00 2 2 x x 4 إنجلٌزٌة علمٌة و تمنٌة

 22h30 1h30   0h15 1 1 x x نظافة وأمن فً وسط صناعً

 22h30 1h30   0h15 1 1 x x تسٌٌر المشارٌع

   427h30 15h00 6h00 6h00 23h15 30 30 4مجموع السداسً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 من الطور الثانً: الثالثة السنة

 5السداسً 

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً
 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل
 نوع التمٌٌم

 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة محاضرة

 وحدات التعلٌم األساسٌة

   157h30 4h30 3h45 1h30 9h00 11 11 )إج/إخ( 1و ت أ 

 56h15 1h30 1h30 0h45 3h00 4 4 x x نظاـ إنتقالي لآلالت الكيربائية
 45h00 1h30 0h45 0h45 3h00 3 3 x x تصمٌم اآلالت الكهربائٌة

 56h15 1h30 1h30  3h00 4 4 x x لٌادات كهربائٌة منظمة

   101h15 3h00 3h00 0h45 4h30 7 7 )إج/إخ( 2و ت أ 

 45h00 1h30 1h30  1h30 3 3 x x ةإنتاج الطالة الكهربائٌ

 56h15 1h30 1h30 0h45 3h00 4 4 x x تسٌٌر الطالة و الشبكات

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

   112h30 3h00 1h30 3h00 6h30 6 6 )إج/إخ( 1و ت م 
 67h30 1h30  3h00 3h30 3 3 x x )شبكات صناعٌة 2 (إعالم آلً صناعً  

 45h00 1h30 1h30  3h00 3 3 x x آلٌة متمدمة  

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

   4 4      )إج/إخ(1و ت إ  

 22h30 1h30   1h30 2 2 x x طالات متجددة

 x  2 2      5     تربص

 وحدة التعلٌم األفمٌة

   22h30 1h30   2h00 2 2 )إج/إخ(1و ت أ ف

 22h30 1h30   2h00 2 2 x x 5 إنجلٌزٌة علمٌة و تمنٌة  

   416h00 13h30 8h15 6h00 23h00 30 30 5مجموع السداسً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من الطور الثانً: السنة الثالثة

 6السداسً س

 وحدة التعلٌم الحجم الساعً السداسً المعامل األرصدة

30 30 500H ات مشـروع نهاٌة الدراس 

30 30 500H ً6 مجموع السداس  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  لنيل شيادة ميندس دولة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019أفريل  22 مؤرخ في 430رقـ  قػػرار

 التطبيقية بالجزائر العمـو في العميا بالمدرسة "الطرائق العضوية"ىندسة الطرائق تخصص  في
 

 لي والبحث العممي،إف وزير التعميـ العا
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذو الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05–99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـ
والمتضّمف  1971غشت سنة  25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  219-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .روس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـتنظيـ الد
 ،2019 سنة مارس 31 الموافق 1440عاـ  رجب 24 في المؤرخ 111-19 رقـ الرئاسي المرسوـ وبمقتضى -

 .الحكومة أعضاء تعييف والمتضمف
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2017 سنة أكتوبر 22 الموافق 1439 عاـ صفر 02 في المؤّرخ 303 -17 رقـ التنفيذي المرسوـ وبمقتضى -

 .التطبيقية العموـ في عميا مدرسة إلى بالجزائر، والتقنيات العموـ في التحضيرية المدرسة تحويل والمتّضمف
 البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا في العموـ والتكنولوجيا، المؤرخ المجنة اجتماع حضرم عمى بناء   -

 .31/10/2018في
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 ػػػررػػػقػػػي

 

 "الطرائق العضوية"ىندسة الطرائق تخصص  في حدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولةي المادة األولػى:
 ، وفقا لممحق ىذا القرار.زائربالج التطبيقية العموـ في العميا بالمدرسة

 العمـو في العميا بالمدرسة يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني :2 المػػادة
 .2017/2018، ابتداء مف السنة الجامعية بالجزائر التطبيقية

، كّل فيما بالجزائر التطبيقية العموـ في العميا ةالمدرس يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير :3 المػػادة
 يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 أفريل 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د البرنامج الذي، 2019أفريل  22 مؤرخ فيال 430ممحق القرار رقـ   ميندس دولة شيادة لنيل البيداغوجي يحد 
 ة بالجزائرالعميا في العمـو التطبيقي بالمدرسة "الطرائق العضوية"ىندسة الطرائق تخصص  في

 السنة األولى من الطور الثانً:

 1السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً
 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل
 نوع التمٌٌم

 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة محاضرة

 وحدات التعلٌم األساسٌة

   161H15 4H30 4H30 1H45 6H00 10 10 )إج/إخ( 1و ت أ 

 60H00 1H30 1H30 1H00 2H30 4 4 X X 1الدٌنامٌكا الحرارٌة 

 56H15 1H30 1H30 0H45 2H00 3 3 X X 1الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة 

 45H00 1H30 1H30 0H00 1H30 3 3 X X 1تحوٌل الحرارة 

   161H15 4H30 4H30 1H45 6H00 10 10 )إج/إخ( 2و ت أ 

 60H00 1H30 1H30 1H00 2H30 4 4 X X الكٌمٌاء العضوٌة

 56H15 1H30 1H30 0H45 2H00 3 3 X X 1الكٌمٌاء الكهربائٌة والتآكل 

 45H00 1H30 1H30 0H00 1H30 3 3 X X 1الكٌمٌاء الالعضوٌة 

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

   67H30 3H00 0H00 1H30 2H30 5 5 )إج/إخ( 1و ت م 

وم الطرق العددٌة التطبٌمٌة لعل
 المهندس

45H00 1H30 0H00 1H30 1H30 3 3 X X 

 22H30 1H30 0H00 0H00 1H00 2 2 X X الكٌمٌاء العضوٌة الصناعٌة

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

   0H00 0H00 0H00 0H00 0H00 2 2 )إج/إخ(1و ت إ  

 X  2 2 - - - - - 1تربص 

 وحدة التعلٌم األفمٌة

   45H00 3H00 0H00 0H00 1H00 3 3 )إج/إخ(1و ت أ ف

 22H30 1H30 0H00 0H00 0H45 2 2 X X 1اإلنجلٌزٌة العلمٌة والتمنٌة 

 22H30 1H30 0H00 0H00 0H15 1 1 X X إبتكار وإنشاء المإسسات

   435H00 15H00 9H00 5H00 15H30 30 30 1مجموع السداسً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السنة األولى من الطور الثانً:

 2السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة محاضرة

 وحدات التعلٌم األساسٌة

   161H15 4H30 4H30 1H45 5H00 10 10 )إج/إخ( 1و ت أ 

 60H00 1H30 1H30 1H00 1H30 4 4 X X 2الدٌنامٌكا الحرارٌة 

 56H15 1H30 1H30 0H45 2H00 3 3 X X 2الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة 

 45H00 1H30 1H30 0H00 1H30 3 3 X X 1تحوٌل المادة 
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   168H45 4H30 4H30 2H15 5H00 10 10 ()إج/إخ 2و ت أ 

 67H30 1H30 1H30 1H30 1H30 4 4 X X مٌكانٌكا السوائل غٌر المابلة للضغط

 56H15 1H30 1H30 0H45 2H00 3 3 X X 2الكٌمٌاء الكهربائٌة والتآكل 

 45H00 1H30 1H30 0H00 1H30 3 3 X X 2الكٌمٌاء الالعضوٌة 

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

   67H30 3H00 0H00 1H30 2H30 5 5 )إج/إخ( 1م  و ت

 45H00 1H30 0H00 1H30 1H30 3 3 X X الطرق الفٌزٌائٌة للتحلٌل

 22H30 1H30 0H00 0H00 1H00 2 2 X X الكٌمٌاء المعدنٌة الصناعٌة

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

   0H00 0H00 0H00 0H00 0H00 2 2 )إج/إخ(1و ت إ  

 X  2 2 - - - - - 2تربص 

 وحدة التعلٌم األفمٌة

   45H00 3H00 0H00 0H00 1H00 3 3 )إج/إخ(1و ت أ ف

 22H30 1H30 0H00 0H00 0H45 2 2 X X 2اإلنجلٌزٌة العلمٌة والتمنٌة 

إدارة المإسسات والتنمٌة 
 المستدامة

22H30 1H30 0H00 0H00 0H15 1 1 X X 

   442H30 15H00 9H00 5H30 13H30 30 30 2مجموع السداسً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السنة الثانٌة من الطور الثانً:

 3السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 وع التمٌٌمن

 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة محاضرة

 وحدات التعلٌم األساسٌة

   161H15 4H30 4H30 1H45 6H00 10 10 )إج/إخ( 1و ت أ 

 60H00 1H30 1H30 1H00 2H30 4 4 X X 1العملٌات الوحدوٌة 

 56H15 1H30 1H30 0H45 2H00 3 3 X X 2تحوٌل الحرارة 

 45H00 1H30 1H30 0H00 1H30 3 3 X X المفاعالت الكٌمٌائٌة

   105H00 3H00 3H00 1H00 4H00 7 7 )إج/إخ( 2و ت أ 

 60H00 1H30 1H30 1H00 2H30 4 4 X X كٌمٌاء المتماثرات 

 45H00 1H30 1H30 0H00 1H30 3 3 X X الكٌمٌاء العضوٌة متعددة الوظائف 

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

   67H30 3H00 0H00 1H30 1H30 4 4 )إج/إخ( 1م  و ت

 45H00 1H30 0H00 1H30 1H30 3 3 X X 1طرق التحلٌل المتمدمة  

 22H30 1H30 0H00 0H00 1H00 1 1 X X الذكٌة وانحالل المتماثراتالمتماثرات  

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

   45H00 3H00 0H00 0H00 2H00 6 6 )إج/إخ(1و ت إ  

 22H30 1H30 0H00 0H00 1H00 2 2 X X اربة الصٌاغة، علم التجمٌلمم

 22H30 1H30 0H00 0H00 1H00 2 2 X X مماربة من الكٌمٌاء الصٌدالنٌة

 X  2 2 - - - - - 3تربص 

 وحدة التعلٌم األفمٌة

   45H00 3H00 0H00 0H00 1H00 3 3 )إج/إخ(1و ت أ ف

 22H30 1H30 0H00 0H00 0H45 2 2 X X 3اإلنجلٌزٌة العلمٌة والتمنٌة 

 22H30 1H30 0H00 0H00 0H15 1 1 X X الملكٌة الفكرٌة

   423H45 16H30 7H30 4H15 14H30 30 30 3مجموع السداسً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السنة الثانٌة من الطور الثانً:

 4السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة محاضرة

 وحدات التعلٌم األساسٌة

   105H00 3H00 3H00 1H00 4H00 7 7 )إج/إخ( 1و ت أ 

 60H00 1H30 1H30 1H00 2H30 4 4 X X 2العملٌات الوحدوٌة 

 45H00 1H30 1H30 0H00 1H30 3 3 X X 2تحوٌل المادة 

   105H00 3H00 3H00 1H00 4H00 7 7 )إج/إخ( 2و ت أ 

 60H00 1H30 1H30 1H00 2H30 4 4 X X الكٌمٌاء العضوٌة المعممة

ٌر كٌمٌاء المركبات الحلمٌة الغ
 المتجانسة

45H00 1H30 1H30 0H00 1H30 3 3 X X 
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 وحدات التعلٌم المنهجٌة

   105H00 3H00 1H30 2H30 3H00 7 7 )إج/إخ( 1و ت م 

 60H00 1H30 1H30 1H00 1H30 4 4 X X األجهزة والتنظٌم

 45H00 1H30 0H00 1H30 1H30 3 3 X X 2طرق التحلٌل المتمدمة 

 ةوحدات التعلٌم االستكشافٌ
   67H30 4H30 0H00 0H00 2H45 6 6 )إج/إخ(1و ت إ  

 22H30 1H30 0H00 0H00 1H00 2 2 X X الطالء والورنٌش

 22H30 1H30 0H00 0H00 1H00 1 1 X X الورق والتغلٌف

 22H30 1H30 0H00 0H00 0H45 1 1  X الندوات 

 X  2 2 - - - - - 4تربص 

 وحدة التعلٌم األفمٌة

   45H00 3H00 0H00 0H00 1H00 3 3 خ()إج/إ1و ت أ ف

 22H30 1H30 0H00 0H00 0H45 2 2 X X 4اإلنجلٌزٌة العلمٌة والتمنٌة 

 22H30 1H30 0H00 0H00 0H15 1 1 X X التمٌٌس

   427H30 16H30 7H30 4H30 15H45 30 30 4مجموع السداسً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السنة الثالثة من الطور الثانً:

 5السداسً س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً
 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل
 نوع التمٌٌم

 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة محاضرة
 وحدات التعلٌم األساسٌة

   105H00 3H00 3H00 1H00 4H00 7 7 )إج/إخ( 1و ت أ 

 60H00 1H30 1H30 1H00 2H30 4 4 X X كٌمٌاء المواد الطبٌعٌة

 45H00 1H30 1H30 0H00 1H30 3 3 X X ممدمة لمبادئ الكٌمٌاء الخضراء

   101H15 3H00 3H00 0H45 3H30 8 8 )إج/إخ( 2و ت أ 

 56H15 1H30 1H30 0H45 2H00 4 4 X X المسامٌة والمبعثرة األوساط

 45H00 1H30 1H30 0H00 1H30 4 4 X X الدٌنامٌكا الحرارٌة التطبٌمٌة

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

   90H00 3H00 1H30 1H30 3H00 6 6 )إج/إخ( 1و ت م 

 45H00 1H30 0H00 1H30 1H30 3 3 X X المحاكاة فً هندسة الطرائك

 45H00 1H30 1H30 0H00 1H30 3 3 X X سٌن الطرائكتح

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

   45H00 3H00 0H00 0H00 1H45 4 4 )إج/إخ(1و ت إ  

 22H30 1H30 0H00 0H00 1H00 2 2 X X وإعادة تدوٌر النفاٌاتتثمٌن 

 22H30 1H30 0H00 0H00 0H45 2 2 X X علم البٌئة: النظام البٌئً البٌئٌة

 حدة التعلٌم األفمٌةو

   67H30 4H30 0H00 0H00 2H00 5 5 )إج/إخ(1و ت أ ف

 22H30 1H30 0H00 0H00 0H45 2 2 X X 5اإلنجلٌزٌة العلمٌة والتمنٌة 

 22H30 1H30 0H00 0H00 1H00 2 2 X X النظافة والسالمة الصناعٌة

 22H30 1H30 0H00 0H00 0H15 1 1 X X إدارة المشارٌع

   408H45 16H30 7H30 3H15 14H15 30 30 5اسً مجموع السد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السنة الثالثة من الطور الثانً:

 6السداسً س
تعلٌموحدة ال الحجم الساعً السداسً المعامل األرصدة  

30 30 500H ات مشـروع نهاٌة الدراس 

30 30 500H  ً6مجموع السداس  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في لنيل شيادة ميندس دولة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019أفريل  22 مؤرخ في 431رقـ  قػػرار

 عنابةب الصناعية التكنولوجيات في العميا بالمدرسة" اقات متجددةطػػو  إنتاج الكيرباء" اإللكتروتقني تخصص
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذو الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05–99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .المتمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ و 
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والمتضػػّمف  1971غشػػت سػػنة  25الموافػػق  1391رجػػب عػػاـ  4المػػؤّرخ فػػي  219-71ـ رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػو  -
 .المتمـتنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ و 

 ،2019 سػػنة مػػارس 31 الموافػػق 1440عػػاـ  رجػػب 24 فػػي المػػؤرخ 111-19 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػوـ وبمقتضػػى -
 .الحكومة أعضاء تعييف والمتضمف

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرس -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 سنة فبراير 15 الموافق 1438 عاـ االولى جمادى 18 في المؤّرخ 83-17 رقـ التنفيذي المرسوـ وبمقتضى -
 التكنولوجيات في عميا مدرسة إلى بعنابة، والتقنيات العموـ في التحضيرية ةالمدرس تحويل والمتّضمف 2017

 .الصناعية
جويميػة  17في المؤرخ البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا في العموـ والتكنولوجيا المجنة اجتماع محضر عمى بناء   -

2017. 
 ػػػررػػػقػػػي

 

 إنتاج الكيرباء تخصص " ياإللكتروتقن في ادة ميندس دولةحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيي المادة األولػى:
 ، وفقا لممحق ىذا القرار.بعنابة الصناعية التكنولوجيات في العميا بالمدرسة  " طػػاقات متجددةو 

 التكنولوجيات في العميا بالمدرسةيسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني : 2 المػػادة
 .2016/2017، ابتداء مف السنة الجامعية بعنابة اعيةالصن

، كّل بعنابة الصناعية التكنولوجيات في العميا ة المدرسةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :3 المػػادة
 فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 أفريل 22 فيبالجزائر  حرر
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

دي الذي 2019أفريل  22 مؤرخ فيال 431ممحق القرار رقـ   ميندس دولة شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج حد 
 بعنابة لتكنولوجيات الصناعيةفي االعميا المدرسة العميا  بالمدرسة وطاقات متجددة" ءالكيربا إنتاجوتقني ، تخصص "اإللكتر في 

 يٍ انطىر انثاٍَ: األونًانسُت 

 1انسداسٍ س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً

 سبوعًالحجم الساعً األ

 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

 وحدات التعلٌم األساسٌة

          )إج/إخ( 1و ت أ 

50س 3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 تولٌد الطالة التملٌدٌة  3 5 40 % 60 % 

المستمر  اآلالت الكهربائٌة بالتٌار
 المحوالتو

50س 3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67  3 5 40 % 60 % 

          )إج/إخ( 2و ت أ 

50س 3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 1نمل الحرارة   3 5 40 % 60 % 

20س 5  30س 01 30س 01 30س 67 تحوٌل الطالة  3 5 40 % 60 % 

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

          )إج/إخ( 1و ت م 

00س 2 30س 01  30س 01 00س 45 رق الرلمٌة التطبٌمٌةالط  2 3 40 % 60 % 

30س 0 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 معالجة اإلشارة  2 3 40 % 60 % 
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 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

          )إج/إخ(1و ت إ  

30س 01 30س 22 الطالات المتجددة وحماٌة البٌئة 50س 01     1 2  100 % 

 لٌم األفمٌةوحدة التع

          )إج/إخ(1و ت أ ف

30س 01 30س I 22اإلنجلٌزٌة لهندسة الطالة  10س 0     1 2 40 % 60 % 

   30 18 10س 22 30س07 30س7 00س12 00س 405 1مجموع السداسً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يٍ انطىر انثاٍَ: األونًانسُت 

 2انسداسٍ

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

 امتحان متواصل أعمال أخرى

 وحدات التعلٌم األساسٌة

          )إج/إخ( 1و ت أ 

50س 3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 .مٌكانٌكا الموائع المعمك  3 5 40 % 60 % 

20س 5  30س 01 30س 01 00س 45 الطالة الشمسٌة  3 5 40 % 60 % 

          )إج/إخ( 2و ت أ 

50س 3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 تحلٌل الشبكات الكهربائٌة  3 5 40 % 60 % 

لتٌار المتردد با آالت كهربائٌة
 AC )المتناوب(

50س 3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67  3 5 40 % 60 % 

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

          )إج/إخ( 1و ت م 

30س 0 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 التحكم الصناعً  2 3 40 % 60 % 

00س  2 30س 01  30س 01 00س 45 استهالل فً البرمجة  2 3 40 % 60 % 

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

          )إج/إخ(1و ت إ  

30س 01 30س 22 تدلٌك الطالة 50س  1     1 2  %  100 

 وحدة التعلٌم األفمٌة

          )إج/إخ(1و ت أ ف

30س 01 30س II 22اإلنجلٌزٌة لهندسة الطالة  50س  1     1 2 40 % 60 % 
          

   30 18 00س  23 30س7 30س7 00س12 00س 405 2مجموع السداسً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يٍ انطىر انثاٍَ: انثاَُتانسُت 

 3انسداسٍ

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة ملالمعا

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

 امتحان متواصل أعمال أخرى

 وحدات التعلٌم األساسٌة

          )إج/إخ( 1و ت أ 

50س  3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 الطالة الكهروضوئٌة  3 5 40 % 60 % 

50س  3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 تخطٌط واستعمال شبكات الكهرباء  3 5 40 % 60 % 

          )إج/إخ( 2و ت أ 

50س  3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 1الكترونٌن الطالة  3 5 40 % 60 % 

50س  3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 تكنولوجٌا التحكم الكهربائٌة  3 5 40 % 60 % 

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

          )إج/إخ( 1و ت م 

اد االلكتروتمنٌة وأنصاف المو
 النوالل للتطبٌمات

00س  2  30س 01 30س 01 00س 45  2 3 40 % 60 % 

حماٌة المنشآت والشبكات 
 الكهربائٌة

00س  2  30س 01 30س 01 00س 45  2 3 40 % 60 % 

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

          )إج/إخ(1و ت إ  

50س  1   30س 01 30س 22 الصٌانة ودلة األنظمة الكهربائٌة  1 2  100 % 

 وحدة التعلٌم األفمٌة

          )إج/إخ(1و ت أ ف

50س  1   30س 01 30س 22 1االتصاالت المهنٌة اإلنجلٌزٌة   1 2 40 % 60 % 
          

   30 18 00س  23 30س07 00س9 00س12 00س405 3مجموع السداسً 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يٍ انطىر انثاٍَ: انثاَُتانسُت 

 4انسداسٍ

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

 امتحان متواصل أعمال أخرى

 وحدات التعلٌم األساسٌة
          )إج/إخ( 1و ت أ 

تجمٌع محوالت التحكم واآلالت 
 الكهربائٌة

50س  3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67  3 5 40 % 60 % 

إنتاج الطالة الكهربائٌة بواسطة 
 الرٌح

50س  3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67  3 5 40 % 60 % 

          )إج/إخ( 2و ت أ 
50س  3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 2الكترونٌن الطالة   3 5 40 % 60 % 

50س  3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 التحكم الكهربائً المتمدم  3 5 40 % 60 % 
 وحدات التعلٌم المنهجٌة

          )إج/إخ( 1و ت م 
00س  2 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 برمجة المعالجات الدلٌمة  2 3 40 % 60 % 
00س  2  30س 01 30س 01 00س 45 الكفاءة والحرارٌة للمبنى  2 3 40 % 60 % 
          

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة
          )إج/إخ(1و ت إ  

50س  1   30س 01 30س 22 تسٌٌر و /او االتصال  1 2  100 % 
 وحدة التعلٌم األفمٌة

          )إج/إخ(1و ت أ ف
50س  1   30س 01 30س 22 2االتصاالت المهنٌة اإلنجلٌزٌة  1 2 40 % 60 % 

30س427 4مجموع السداسً     30 18 00س  23 00س6 00س9 00س12 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يٍ انطىر انثاٍَ: انثانثت انسُت

 5انسداسٍ

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً
 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل
 نوع التمٌٌم

 امتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌمٌة أعمال موجهة محاضرة
 وحدات التعلٌم األساسٌة

          )إج/إخ( 1و ت أ 
لطالات التطبٌك والتحجٌم فً ا
    المتجددة الكهروضوئٌة

50س  3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67  3 5 40 % 60 % 

50س  3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 تخزٌن الطالة و بطرٌة الولود  3 5 40 % 60 % 
          )إج/إخ( 2و ت أ 

اندماج منابع الطالات المتجددة فً 
 الشبكات الكهربائٌة

50س  3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67  3 5 40 % 60 % 

50س  3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 التحكم على نظم الطالات المتجددة  3 5 40 % 60 % 
 وحدات التعلٌم المنهجٌة

          )إج/إخ( 1و ت م 
الكتلة الحٌوٌة الحرارٌة األرضٌة 

 والطالات المتجددة األخرى
00س  2  30س 01 30س 01 00س 45  2 3 40 % 60 % 

00س  2  30س 01 30س 01 00س 45 الشبكات الذكٌة  2 3 40 % 60 % 
          

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة
          )إج/إخ(1و ت إ  

50س  1   30س 01 30س 22 إدارة مشروع  1 2  100 % 
 وحدة التعلٌم األفمٌة

          )إج/إخ(1و ت أ ف
50س  1   30س 01 30س 22 دٌمٌةاللغة اإلنجلٌزٌة للكتابة األكا  1 2 40 % 60 % 
00س405   5مجموع السداسً     30 18 00س  21 00س6 00س9 00س12 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يٍ انطىر انثاٍَ: انثانثتانسُت 

 :6انسداسٍ س 

 وحدة التعلٌم ) و ت(
 الحجم الساعً السداسً 

 األرصدة المعامل
 المجموع/سا أعمال فردٌة/سا التربص فً المؤسسة/سا

  وحدات التعلٌم األساسٌة
 30 17 510 510 240 1.3و ت أس 

 30 17 510 510 240 إعداد مشروع نهاٌة الدراسة 
 30 17 510 510 240 6مجموع السداسً س 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 في لنيل شيادة ميندس دولة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019أفريل  22 مؤرخ في 432رقـ  قػػرار
 عنابةب الصناعية التكنولوجيات في العميا بالمدرسة "طاقوية وتنمية مستدامة" اليندسة الميكانيكية تخصص

 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي،إف 
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذو الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05–99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـ
لمتضػػّمف وا 1971غشػػت سػػنة  25الموافػػق  1391رجػػب عػػاـ  4المػػؤّرخ فػػي  219-71وبمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -

 .تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـ
 ،2019 سػػنة مػػارس 31 الموافػػق 1440عػػاـ  رجػػب 24 فػػي المػػؤرخ 111-19 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 .الحكومة أعضاء تعييف والمتضمف
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 سػػنة فبرايػػر 15 الموافػػق 1438 عػػاـ االولػػى جمػػادى 18 فػػي المػػؤّرخ 83 -17 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 لوجيػاتالتكنو  فػي عميػا مدرسػة إلػى بعنابػة، والتقنيػات العمػوـ فػي التحضػيرية المدرسػة تحويػل والمتّضػمف 2017
 .الصناعية

 17 فػػي المػػؤرخ البيداغوجيػػة الوطنيػػة لممػػدارس العميػػا فػػي العمػػـو والتكنولوجيػػا، المجنػػة اجتمػػاع محضػػر عمػػى بنػػاء   -
 .2017جويمية 

 ػػػررػػػقػػػي
 

 الميكانيكية تخصص "طاقوية اليندسة  في : يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولةالمادة األولػى
 ، وفقا لممحق ىذا القرار.بعنابة الصناعية التكنولوجيات في العميا بالمدرسة"  دامةمست وتنمية

 التكنولوجيات في العميا بالمدرسةيسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني  :2 المػػادة
 .2016/2017، ابتداء مف السنة الجامعية بعنابة الصناعية

، كّل بعنابة الصناعية التكنولوجيات في العميا ة المدرسةف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير يكمّ : 3 المػػادة
 فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2019 أفريل 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 ور: بوزيد الطيبالدكت
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د الذي 2019أفريل  22 مؤرخ فيال 432ممحق القرار رقـ   كية،ميكانياليندسة الميندس دولة في  شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحد 
 بعنابة  لتكنولوجيات الصناعيةفي االعميا المدرسة العميا  بالمدرسة  مة"ادمستية تنمية وىقتخصص " طا 

 يٍ انطىر انثاٍَ: األونًانسُت 

 1انسداسٍ س

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

 وحدات التعلٌم األساسٌة

          )إج/إخ( 1و ت أ 

50س 3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 تولٌد الطالة التملٌدٌة  3 5 40 % 60 % 
50س 3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 المستمر والمحوالت اآلالت الكهربائٌة بالتٌار  3 5 40 % 60 % 



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   152

 

          )إج/إخ( 2 و ت أ

50س 3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 1نمل الحرارة   3 5 40 % 60 % 

20س 5  30س 01 30س 01 30س 67 تحوٌل الطالة  3 5 40 % 60 % 

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

          )إج/إخ( 1و ت م 

00س 2 30س 01  30س 01 00س 45 الطرق الرلمٌة التطبٌمٌة  2 3 40 % 60 % 

30س 0 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 معالجة اإلشارة  2 3 40 % 60 % 
          

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

          )إج/إخ(1و ت إ  

30س 01 30س 22 الطالات المتجددة وحماٌة البٌئة 50س 01     1 2  % 100 

 وحدة التعلٌم األفمٌة

          )إج/إخ(1و ت أ ف

30س 01 30س I 22ندسة الطالة اإلنجلٌزٌة له 10س 0     1 2 40 % 60 % 

   30 18 10س 22 30س07 30س7 00س12 00س 405 1مجموع السداسً 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ثاٍَ:يٍ انطىر ان األونًانسُت 

 2انسداسٍ

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

 امتحان متواصل أعمال أخرى

 وحدات التعلٌم األساسٌة

          )إج/إخ( 1و ت أ 

50س 3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 .مٌكانٌكا الموائع المعمك  3 5 40 % 60 % 

20س 5  30س 01 30س 01 00س 45 الطالة الشمسٌة  3 5 40 % 60 % 

          )إج/إخ( 2و ت أ 

50س 3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 تحلٌل الشبكات الكهربائٌة  3 5 40 % 60 % 

لتٌار المتردد آالت كهربائٌة با
 AC )المتناوب(

50س 3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67  3 5 40 % 60 % 

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

          )إج/إخ( 1و ت م 

30س 0 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 التحكم الصناعً  2 3 40 % 60 % 

00س  2 30س 01  30س 01 00س 45 استهالل فً البرمجة  2 3 40 % 60 % 

          

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

          خ()إج/إ1و ت إ  

30س 01 30س 22 تدلٌك الطالة 50س  1     1 2  %  100 

 وحدة التعلٌم األفمٌة

          )إج/إخ(1و ت أ ف

30س 01 30س II 22اإلنجلٌزٌة لهندسة الطالة  50س  1     1 2 40 % 60 % 
          

   30 18 00س  23 30س07 30س7 00س12 00س 405 2مجموع السداسً 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يٍ انطىر انثاٍَ: انثاَُتانسُت 

 3انسداسٍ

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 

 وجهةم

أعمال 

 تطبٌمٌة
 امتحان متواصل أعمال أخرى

 وحدات التعلٌم األساسٌة

          )إج/إخ( 1و ت أ 

50س  3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 الطالة الكهروضوئٌة  3 5 40 % 60 % 

50س  3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 النمل الحراري المتعمك  3 5 40 % 60 % 

          )إج/إخ( 2و ت أ 

50س  3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 تكٌٌف الهواء، الراحة والتدفئة الشمسٌة  3 5 40 % 60 % 

00س  5  30س 01 30س 01 30س 67 االحتراق والمخاطر الصناعٌة   3 5 40 % 60 % 

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

          )إج/إخ( 1و ت م 

00س  2  30س 01 30س 01 00س 45 طرق الحساب العددي للطالوٌات  2 3 40 % 60 % 

30س  1   30س 01 30س 22 أدوات لٌاس الحرارٌات و السوائل  1 2 40 % 60 % 

20س  0  30س 01 30س 01 00س 45 الكترونٌن الطالة  1 2 40 % 60 % 
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 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

          )إج/إخ(1و ت إ  

50س  1   30س 01 30س 22 إدارة الموارد التكنولوجٌة  1 2  % 100 

 وحدة التعلٌم األفمٌة

          )إج/إخ(1و ت أ ف

10س  0   30س 01 30س I 22    اللغة اإلنجلٌزٌة المهنٌة  1 2 40 % 60 % 

   30 18 10س  23   30س04 00س09 30س13 00س 405 3مجموع السداسً 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يٍ انطىر انثاٍَ: انثاَُتانسُت 

 4انسداسٍ

 وحدة التعلٌم

الحجم 

الساعً 

 السداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

أعمال  محاضرة

 موجهة

أعمال 

 تطبٌمٌة

 امتحان متواصل أعمال أخرى

 وحدات التعلٌم األساسٌة

          )إج/إخ( 1و ت أ 

50س  3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 مبادالت حرارٌة   3 5 40 % 60 % 

50س  3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 االالت التوربٌنٌة ومٌكانٌن الدفع  3 5 40 % 60 % 

          )إج/إخ( 2و ت أ 

50س  3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 اآلالت واألنظمة الحرارٌة  3 5 40 % 60 % 

50س  3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 الكفاءة والحرارٌة للمبنى  3 5 40 % 60 % 

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

          )إج/إخ( 1و ت م 

40س  3 30س 01  30س 01 00س 45 رمز محاكاة السوائل الحرارٌة  2 4 40 % 60 % 

50س  1   30س 01 30س 22 ٌة للتوصٌل الحراريعكسالالمسؤلة   1 2  %   100  

50س  1   30س 01 30س 22  تخزٌن الطالة  1 2  %   100  

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

          )إج/إخ(1و ت إ  

10س  0   30س 01 30س 22 انشاء شركة  1 1 40 % 60 % 

 وحدة التعلٌم األفمٌة

          )إج/إخ(1و ت أ ف

10س  0   30س 01 30س II 22    اللغة اإلنجلٌزٌة المهنٌة  1 1  %   100 

   30 18 00س  23 30س7 30س7 00س12  00س 405 4مجموع السداسً 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يٍ انطىر انثاٍَ: انثانثتُت انس

 5انسداسٍ

 وحدة التعلٌم

الحجم 

الساعً 

 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 

 موجهة

أعمال 

 تطبٌمٌة
 امتحان متواصل أعمال أخرى

 وحدات التعلٌم األساسٌة

          )إج/إخ( 1و ت أ 

50س  3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 تتصمٌم وحساب الغالٌا  3 5 40 % 60 % 

50س  3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 علم درجات الحرارة المنخفضة  3 5 40 % 60 % 

          )إج/إخ( 2و ت أ 

50س  3 30س 01 30س 01 30س 01 30س 67 :تكنلوجٌا الطالات المتجددة  3 5 40 % 60 % 

00س  5  30س 01 30س 01 00س 45 عملٌة التجفٌف الحراري  3 5 40 % 60 % 

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

          )إج/إخ( 1و ت م 

50س  1   30س 01 30س 22 البٌئة والتنمٌة المستدامة  1 2 40 % 60 % 

20س  0  30س 01 30س 01 00س 45 البحث التشغٌلً  2 4 40 % 60 % 

10س  0   30س 01 30س 22 صٌانة منشآت الطالة  1 1  % 100 

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

          )إج/إخ(1و ت إ  

20س  0  30س 01 30س 01 00س 45 ادارة مشروع  1 2 40 % 60 % 

 وحدة التعلٌم األفمٌة

          )إج/إخ(1و ت أ ف

10س  0   30س 01 30س 22 اللغة اإلنجلٌزٌة للكتابة األكادٌمٌة  1 1 40 % 60 % 

   30 18 40س  19 30س7 30س7 00س12 00س 405 5ً مجموع السداس
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يٍ انطىر انثاٍَ: انثانثتانسُت 

 :6انسداسٍ س 

 وحدة التعلٌم ) و ت(
 الحجم الساعً السداسً 

 األرصدة المعامل
 المجموع/سا أعمال فردٌة/سا التربص فً المؤسسة/سا

 وحدات التعلٌم األساسٌة

 30 17 510 510 240 1.3و ت أس 

 30 17 510 510 240 إعداد مشروع نهاٌة الدراسة 

 30 17 510 510 240 6مجموع السداسً س 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لنيل شيادة ميندس دولة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019أفريل  22 مؤرخ في 433رقـ  قػػرار

  ""صيانة ونجاعة األنظمة الصناعية تخصص اليندسة الصناعية في 
 عنابةب الصناعية التكنولوجيات في العميا بالمدرسة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذو الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05–99رقػػـ بمقتضػػى القػػانوف  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـالقانوف التوجييي ل
والمتضػػّمف  1971غشػػت سػػنة  25الموافػػق  1391رجػػب عػػاـ  4المػػؤّرخ فػػي  219-71وبمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -

 .المتمـؿ و تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعد
 ،2019 سػػنة مػػارس 31 الموافػػق 1440عػػاـ  رجػػب 24 فػػي المػػؤرخ 111-19 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 الحكومة. أعضاء تعييف والمتضمف
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لعالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ ا
 سػػنة فبرايػػر 15 الموافػػق 1438 عػػاـ االولػػى جمػػادى 18 فػػي المػػؤّرخ 83-17 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 التكنولوجيػات فػي عميػا مدرسػة إلػى بعنابػة، والتقنيػات العمػوـ فػي التحضػيرية المدرسػة تحويػل والمتّضػمف 2017
 .الصناعية

 فػػػػي المػػػػؤرخ اغوجيػػػػة الوطنيػػػػة لممػػػػدارس العميػػػػا فػػػػي العمػػػػـو والتكنولوجيػػػػا،البيد المجنػػػػة اجتمػػػػاع محضػػػػر عمػػػػى بنػػػػاء   -
 .2017جويمية 17

 ػػػررػػػقػػػي
 

 ونجاعة "صيانة تخصص الصناعية اليندسةفي  حدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولةي المادة األولػى:
 ، وفقا لممحق ىذا القرار.بعنابة الصناعية التكنولوجيات في العميا بالمدرسة"   الصناعية األنظمة

 التكنولوجيات في العميا بالمدرسةيسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني  :2 المػػادة
 .2016/2017، ابتداء مف السنة الجامعية بعنابة الصناعية

، كّل بعنابة الصناعية التكنولوجيات في العميا المدرسة ةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير : 3 المػػادة
 فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 أفريل 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في  2019أفريل  22 مؤرخ فيال 433ممحق القرار رقـ   صناعيةال اليندسةالذي يحد 
 الصناعيػػػػة لتكنولوجياتفي ا العميا العميا المدرسة بالمدرسة األنظمة الصناعية" نجاعةتخصص "صيانة و 

 يٍ انطىر انثاٍَ: األونًانسُت 

 1انسداسٍ س

 وحدة انتعهُى

انحجى 

انساعٍ 

 انسداسٍ

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 األرطدة انًعايم

 َىع انتقُُى

 يحاضزة
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخزي
 ايتحاٌ يتىاطم

 األساسُت وحداث انتعهُى

 ٪60 ٪40 10 6 40سا7 00سا3 30سا1 30سا4 سا250 )إج/إخ( 1و ث أ 

00سب3 سب125 غطق انتصٍُغ 30سب1   50سب3   3 5 40٪ 60٪ 

30سب1 سب125 ٔاتًتخ انُظى انصُبػٍخ 30سب1  30سب1  50سب3   3 5 40٪ 60٪ 

 ٪60 ٪40 8 6 50سا5 30سا1 00سا3 00سا3 سا200 )إج/إخ( 2و ث أ 

30سب1 سب100 طثبٌٍٔخ ٔاالجٓعحاَالد انكٓ 30سب1  30سب1  10سب2   3 4 40٪ 60٪ 

30سب1 سب100 1اإلحصبء انتطجٍمً 30سب1  40سب3    3 4 40٪ 60٪ 

 وحداث انتعهُى انًُهجُت

 ٪60 ٪40 9 4 سا9 30سا1 15سا2 15سا2 سا225 )إج/إخ( 1و ث و 

30سب1 سب125 ػهٕو انًٕاز 45سب0  45سب0  20سب5   2 5 40٪ 60٪ 

45سب0 سب100 جخ اإلشبضحيؼبن 30سب1  45سب0  40سب3   2 4 40٪ 60٪ 

 وحداث انتعهُى االستكشافُت

 ٪60 ٪40 2 2 20سا0  30سا1 30سا1 سا50 )إج/إخ(1و ث إ  

45سب0 سب25 ٕازاضح انًشبضٌغ  45سب0  10سب0    1 1 40٪ 60٪ 

45سب0 سب25 يًبضسخ ػهٕو االتصبل  45سب0  10سب0    1 1 40٪ 60٪ 

 ُى األفقُتوحدة انتعه

 ٪60 ٪40 1 1 10سا0  45سا0 45سا0 سا25 )إج/إخ(1و ث أ ف

45سب0 سب25 1انهغخ اإلَجهٍعٌخ نهُٓسسخ انصُبػٍخ 45سب0  10سب0    1 1 40٪ 60٪ 

 ٪60 ٪40 30 19 سا23 سا6 سا9 سا12 سا750 1يجًىع انسداسٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يٍ انطىر انثاٍَ: األونًانسُت 

 2انسداسٍ س

 وحدة انتعهُى

انحجى 

انساعٍ 

 انسداسٍ 

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 األرطدة انًعايم

 َىع انتقُُى

أعًال  يحاضزة

 يىجهت

أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخزي

 ايتحاٌ يتىاطم

 ث انتعهُى األساسُتوحدا

 ٪60 ٪40 10 6 00سا7 00سا3 00سا3 00سا3 سا250 )إج/إخ( 1و ث أ 

30سب1 سب125 ػُبصط انًبكٍُخ 30سب1  30سب1  50سب3   3 5 40٪ 60٪ 

30سب1 سب125 انحٕسجخ انصُبػٍخ ٔاألجٓعح 30سب1  30سب1  50سب3   3 5 40٪ 60٪ 

 ٪60 ٪40 8 6 50سا5 30سا1 00سا3 00سا3 سا200 )إج/إخ( 2و ث أ 

30سب1 سب100 األَظًخ انٍٓسضٔنٍكٍخ ٔانٕٓأٌٍخ 30سب1  30سب1  10سب2   3 4 40٪ 60٪ 

30سب1 سب100 2 اإلحصبء انتطجٍمً 30سب1  40سب3    3 4 40٪ 60٪ 

 وحداث انتعهُى انًُهجُت

 ٪60 ٪40 12 4 00سا9 30سا1 30سا1 00سا3 سا225 )إج/إخ( 1و ث و 

45سب0 سب75 ػهى انمٍبغ انصُبػً 45سب0  45سب0  45سب2   2 3 40٪ 60٪ 

30سب1 سب75 انصٍبَخ انصُبػٍخ 45سب0  45سب0  45سب2   1 3 40٪ 60٪ 

45سب0 سب75 يٍكبٍَكب تصسع 45سب0   30سب3   1 3 40٪ 60٪ 

 وحداث انتعهُى االستكشافُت

 ٪60 ٪40 2 2 20سا0  45سا0 15سا2 سا50 )إج/إخ(1و ث إ  

45سب0 سب25 يشطٔع انًًُٓ انشرصً 45سب0  10سب0    1 1 40٪ 60٪ 

30سب1 سب25 ػهٕو اتصبل انشطكبد 10سب0     1 1 40٪ 60٪ 

 وحدة انتعهُى األفقُت

 ٪60 ٪40 1 1 10سا0  45سا0 45سا0 سا25 )إج/إخ(1و ث أ ف

2انهغخ اإلَجهٍعٌخ نهُٓسسخ انصُبػٍخ 45سب0 سب25  45سب0  10سب0    1 1 40٪ 60٪ 

 ٪60 ٪40 30 19 20سا22 سا6 سا9 سا21 سا750 2يجًىع انسداسٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   156

 

 يٍ انطىر انثاٍَ: األونًانسُت 

 3انسداسٍ س

 وحدة انتعهُى

انحجى 

انساعٍ 

 انسداسٍ

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 طدةاألر انًعايم

 َىع انتقُُى

 يحاضزة
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخزي
 ايتحاٌ يتىاطم

 وحداث انتعهُى األساسُت

 ٪60 ٪40 10 6 10سا9 30سا1 00سا3 00سا3 سا250 )إج/إخ( 1و ث أ 

30سب1 سب125 1 تسٍط اإلَتبد 30سب1  20سب5    3 5 40٪ 60٪ 

30سب1 سب125 1 يحبكبح ٔاَظًخ األحساث انًُفصهخ 30سب1  30سب1  50سب3   3 5 40٪ 60٪ 

 ٪60 ٪40 8 6 50سا5 30سا1 00سا3 00سا3 سا200 )إج/إخ( 2و ث أ 

30سب1 سب100 ثحٕث انؼًهٍبد 30سب1  30سب1  10سب2   3 4 40٪ 60٪ 

30سب1 سب100 األيخهخ 30سب1  40سب3    3 4 40٪ 60٪ 

 وحداث انتعهُى انًُهجُت

 ٪60 ٪40 9 4 30سا7 00سا3 30سا1 00سا3 سا225 )إج/إخ( 1و ث و 

30سب1 سب125 تمٍُبد انصٍبَخ انشطغٍخ 00سب3   50سب3   2 5 40٪ 60٪ 

30سب1 سب100 انجساضح 30سب1  40سب3    2 4 40٪ 60٪ 

 وحداث انتعهُى االستكشافُت

 ٪60 ٪40 2 2 20سا0  45سا0 15سا2 سا50 )إج/إخ(1و ث إ  

45سب0 سب25 تشرٍص انفشم 45سب0  10سب0    1 1 40٪ 60٪ 

30سب1 سب25 ضٌبزح األػًبل االجتًبػٍخ ٔاالثتكبض 10سب0     1 1 40٪ 60٪ 

          وحدة انتعهُى األفقُت

 ٪60 ٪40 1 1 10سا0  45سا0 45سا0 سا25 )إج/إخ(1و ث أ ف

45سب0 سب25 1 الَجهٍعٌخ نهتٕاصم انتمًُا 45سب0  10سب0    1 1 40٪ 60٪ 

 ٪60 ٪40 30 19 سا23 سا6 سا9 سا12 سا750 3يجًىع انسداسٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يٍ انطىر انثاٍَ: األونًانسُت 

 4انسداسٍ س

 وحدة انتعهُى

انحجى 

انساعٍ 

 انسداسٍ 

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 رطدةاأل انًعايم

 َىع انتقُُى

أعًال  يحاضزة

 يىجهت

أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخزي

 ايتحاٌ يتىاطم

 وحداث انتعهُى األساسُت

 ٪60 ٪40 10 6 10سا9 30سا1 00سا3 00سا3 سا250 )إج/إخ( 1و ث أ 

30سب1 سب125 2تسٍط اإلَتبد  30سب1  20سب5    3 5 40٪ 60٪ 

30سب1 سب125 2يحبكبح ٔاَظًخ األحساث انًُفصهخ  30سب1  30سب1  50سب3   3 5 40٪ 60٪ 

 ٪60 ٪40 8 6 20سا4 00سا3 00سا3 00سا3 سا200 )إج/إخ( 2و ث أ 

30سب1 سب100 تسٍط انسهسهخ انهٕجستٍخ 30سب1  30سب1  10سب2   3 4 40٪ 60٪ 

30سب1 سب100 يٕحٕلٍخ انُظى 30سب1  30سب1  10سب2   3 4 40٪ 60٪ 

 وحداث انتعهُى انًُهجُت

 ٪60 ٪40 9 4 00سا9 45سا0 15سا2 00سا3 سا225 إخ()إج/ 1و ث و 

30سب1 سب125 تحهٍم انجٍبَبد َٔظى زػى انمطاض 30سب1  20سب5    2 5 40٪ 60٪ 

30سب1 سب100 َظبو ٕازاضح لٕاػس انجٍبَبد 45سب0  45سب0  40سب4   2 4 40٪ 60٪ 

 وحداث انتعهُى االستكشافُت

 ٪60 ٪40 2 2 20سا0 45سا0  15سا2 سا50 )إج/إخ(1و ث إ  

45سب0 سب25 ٕازاضح يشبضٌغ انصٍبَخ 45سب0   10سب0   1 1 40٪ 60٪ 

30سب1 سب25 تصًٍى-االٌكٕ 10سب0     1 1 40٪ 60٪ 

 وحدة انتعهُى األفقُت

 ٪60 ٪40 1 1 10سا0  45سا0 45سا0 سا25 )إج/إخ(1و ث أ ف

45سب0 سب25 2االَجهٍعٌخ نهتٕاصم انتمًُ 45سب0  10سب0    1 1 40٪ 60٪ 

 ٪60 ٪40 30 19 سا23 سا6 سا9 سا12 سا750 4ىع انسداسٍ يجً

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يٍ انطىر انثاٍَ: األونًانسُت 

 5انسداسٍ س

 وحدة انتعهُى

انحجى 

انساعٍ 

 انسداسٍ

 جى انساعٍ األسبىعٍانح

 األرطدة انًعايم

 َىع انتقُُى

 يحاضزة
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخزي
 ايتحاٌ يتىاطم

 وحداث انتعهُى األساسُت

 ٪60 ٪40 10 6 40س10 00سا6   سا250 )إج/إخ( 1و ث أ 

GMAO 12500سب3   سب 20سب5   3 5 40٪ 60٪ 

00سب3   سب125 انًُبشد انطلًٍخ 20سب5   3 5 40٪ 60٪ 

 ٪60 ٪40 8 6 20سا7  00سا3 00سا3 سا200 )إج/إخ( 2و ث أ 

30سب1 سب100 ٕازاضح انجٕزح 30سب1  40سب3    3 4 40٪ 60٪ 

30سب1 سب100 تسٍٍط ٔيحبسجخ 30سب1  40سب3    3 4 40٪ 60٪ 

 وحداث انتعهُى انًُهجُت

 ٪60 ٪40 9 4 20سا7  15سا2 15سا2 سا225 )إج/إخ( 1و ث و 

45سب0 سب75 انشطٔغ زفتط 45سب0  30سب2    2 3 40٪ 60٪ 

45سب0 سب75 انصحخ ٔانساليخ ٔانجٍٍٔخ 45سب0  30سب2    1 3 40٪ 60٪ 

45سب0 سب75 لبٌَٕ انؼًم ٔانتشطٌغ 45سب0  30سب2    1 3 40٪ 60٪ 

 وحداث انتعهُى االستكشافُت

 ٪60 ٪40 2 2 20سا0   00سا3 سا50 )إج/إخ(1و ث إ  

30سب1 سب25 جشطٌخٕازاضح انًٕاضز ان 10سب0     1 1 40٪ 60٪ 

30سب1 سب25 األذالق ٔػهى األذالق ٔانًهكٍخ انفكطٌخ 10سب0     1 1 40٪ 60٪ 

 وحدة انتعهُى األفقُت

 ٪60 ٪40 1 1 10سا0  45سا0 45سا0 سا25 )إج/إخ(1و ث أ ف

45سب0 سب25 اإلَجهٍعٌخ نهجحج 45سب0  10سب0    1 1 40٪ 60٪ 

 ٪60 ٪40 30 19 سا26 سا6 سا6 سا9 سا750 5يجًىع انسداسٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يٍ انطىر انثاٍَ: األونًانسُت 

 6انسداسٍ س

 وحدة انتعهُى ) و ث(

 انحجى انساعٍ انسداسٍ

انتزبض فٍ  دةاألرط انًعايم

 انًؤسست/سا
 انًجًىع/سا أعًال فزدَت/سا

 وحداث انتعهُى األساسُت

 30 19 750 510 240 1.3و ث أس 

 30 19 750 510 240 إػساز يشطٔع َٓبٌخ انسضاسخ 

 30 19 750 510 240 6يجًىع انسداسٍ س 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 دولة ميندس لنيل شيادة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019أفريل  22 مؤرخ في 434رقـ  ارقػػر 

 "عمـو وتكنولوجيا األغذية الوظيفية" تخصص الزراعية والغذائيةعمـو الغداء والصناعات  في
 بالجزائر الغذائية والصناعات التغذية عمـو في العميا بالمدرسة

 

 العممي،إف وزير التعميـ العالي والبحث 
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذو الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05–99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـالقانوف التوجييي ل
والمتضػػّمف  1971غشػػت سػػنة  25الموافػػق  1391رجػػب عػػاـ  4المػػؤّرخ فػػي  219-71وبمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -

 .عمى شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـ تنظيـ الدروس لمحصوؿ
 ،2019 سػػنة مػػارس 31 الموافػػق 1440عػػاـ  رجػػب 24 فػػي المػػؤرخ 111-19 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 الحكومة. أعضاء تعييف والمتضمف
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي الذي يحدد

 سػػنة فبرايػػر 15 الموافػػق 1438 عػػاـ االولػػى جمػػادى 18 فػػي المػػؤّرخ 81-17 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػوـ وبمقتضػػى -
 عمػػوـ فػػي عميػػا مدرسػػة بػػالجزائر، إلػػى والحيػػاة الطبيعػػة عمػػوـ فػػي التحضػػيرية المدرسػػة تحويػػل والمتّضػػمف 2017
 ئية.الغذا والصناعات التغذية

 فػي  المػؤرخ البيداغوجيػة الوطنيػة لممػدارس العميػا لميػداف عمػـو الطبيعػة والحيػاة، المجنػة اجتمػاع محضػر عمػى بناء   -
 .2017جويمية  17

 ػػػررػػػقػػػي
 

 في عموـ الغداء و الصناعات الزراعية والغذائية دولة ميندسيحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة  المادة األولػى:
 الغذائية والصناعات التغذية عموـ في العميا بالمدرسة "وـ وتكنولوجيا األغذية الوظيفية عم" تخصص
 ، وفقا لممحق ىذا القرار.بالجزائر

 التغذية عموـ في العميا بالمدرسة يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني :2المػػادة 
 .2016/2017تداء مف السنة الجامعية ، اببالجزائر الغذائية والصناعات

 الغذائية والصناعات التغذية عموـ في العميا المدرسة ةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :3المػػادة 
 .، كّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمميبالجزائر

 2019 أفريل 22 فيلجزائر حرر با
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 د البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في عمـو الغداء والصناعات الزراعيةالذي يحد   2019أفريل  22 مؤرخ فيال 434ممحق القرار رقـ 
 بالمدرسة العميا في عمـو التغذية والصناعات الغذائية"عموـ وتكنولوجيا األغذية الوظيفية " والغذائية تخصص

 انسُت األونً يٍ انطىر انثاٍَ:

 1انسداسٍ  س

 وحدة انتعهُى

انحجى 

انساعٍ 

 انسداسٍ

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 األرطدة انًعايم

 َىع انتقُُى

 أعًال يىجهت يحاضزة
أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخزي
 ايتحاٌ يتىاطم

 وحداث انتعهُى األساسُت

          )إج/إخ( 1و ث أ 

سب(2سب)30 سب 125 1يٍكطٔثٍٕنٕجٍب انغصاء سب(3سب)  سب(3سب)21 9 سب65   3 5 25% 75% 

سب(2سب)30 سب 124 1ٍعٌبئً انكًٍٍبئً غطق انتحهٍم انف سب(3سب)  سب(3سب)27 9  %75 %25 5 3 58سب 

          )إج/إخ( 2و ث أ 

سب(2سب)30 سب 125 1انكًٍٍبء انحٌٍٕخ انغصائٍخ  سب(3سب)  سب(3سب) 9 سب77 9  3 5 25% 75% 

سب(2سب)30 سب 125 1ػهى انسًٕو انغصائً  سب(3سب)  سب(3سب)9 9  %75 %25 5 2 77سب 

 داث انتعهُى انًُهجُتوح

          )إج/إخ( 1و ث و 

سب(2سب)30 سب 100 ػًهٍبد يؼبنجخ انحجٕة ٔانُجبتبد ٔيشتمبتّ سب(3سب)6  سب(3سب)15   %75 %25 4 3 49سب   

سب(2سب)30 سب 75 انًٍبِ فً انصُبػبد انغصائٍخ انعضاػٍخ سب(3سب)6  سب(3سب)15   %75 %25 3 2 24 سب 

 افُتوحداث انتعهُى االستكش

 / / / / / / / / / )إج/إخ(1و ث إ  

 وحدة انتعهُى األفقُت

          )إج/إخ(1و ث أ ف

سب(2سب)30 سب 76 3اإلَجهٍعٌخ  (30سب1سب)  سب 25 / 21  1 3 25% 75% 

سا 375 سا96 سا 69 سا 210 750سا 1يجًىع انسداسٍ   17 30 / / 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 انسُت األونً يٍ انطىر انثاٍَ:

 2انسداسٍ  س

 وحدة انتعهُى
انحجى 

انساعٍ 
 انسداسٍ

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 األرطدة انًعايم

 َىع انتقُُى

 أعًال يىجهت يحاضزة
أعًال 
 تطبُقُت

أعًال 
 أخزي

 ايتحاٌ ىاطميت

 وحداث انتعهُى األساسُت

          )إج/إخ( 1و ث أ 

سب(2سب)30 سب 125 2يٍكطٔثٍٕنٕجٍب انغصاء سب(3سب)9  سب(3سب)6  سب 80   3 5 25% 75% 

سب(2سب)30 سب 124 2غطق انتحهٍم انفٍعٌبئً انكًٍٍبئً سب(3سب)9  سب(3سب)21  سب 64   3 5 25% 75% 

          )إج/إخ( 2و ث أ 

سب(2سب)30 سب 125 2ًٍٍبء انحٌٍٕخ انغصائٍخ انك سب(3سب)9  سب(3سب)12  سب 74   3 5 25% 75% 

سب(2سب)30 سب 125 2ػهى انسًٕو انغصائً سب(3سب)6  سب(3سب)9  سب 80   2 5 25% 75% 

 وحداث انتعهُى انًُهجُت

          )إج/إخ( 1و ث و 
سب(2)سب30 سب 100 ػًهٍبد انتصٍُغ نًُتجبد األنجبٌ ٔيشتمبتٓب سب(3سب)6  سب(3سب)21  سب 43   3 4 25% 75% 

سب(3سب)45 سب 75 ػًهٍبد انٕحساد انغصائٍخ سب(3سب)6  سب(3سب)15  سب 09   2 3 25% 75% 

 وحداث انتعهُى االستكشافُت

          )إج/إخ(1و ث إ  

 وحدة انتعهُى األفقُت

          )إج/إخ(1و ث أ ف

سب(2سب)30 سب 76 4اإلَجهٍعٌخ  (30سب1)سب21  سب 25 /   1 3 25% 75% 

 / / 30 17 سا 375 سا 84 سا 66 سا 225 750سا 2يجًىع انسداسٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 انسُت انثاَُت يٍ انطىر انثاٍَ:

 3انسداسٍ س

 وحدة انتعهُى
انحجى 

انساعٍ 
 انسداسٍ

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 األرطدة انًعايم

 َىع انتقُُى

 أعًال تطبُقُت أعًال يىجهت يحاضزة
أعًال 
 أخزي

 ايتحاٌ يتىاطم

 وحداث انتعهُى األساسُت

          )إج/إخ( 1و ث أ 

 %75 % 25 6 3 سب78 - سب3)سب/)24 بس/(3) سب48 سب 150 تغصٌخ ػالجٍخ يتمسيخ

          )إج/إخ( 2و ث أ 

% 25 6 3 سب90 سب3)سب/)15 سب3)سب/)15 سب2)سب/)30 سب 150 1انتحهٍالد انًٍكطٔثٍٕنٕجٍخ نألغصٌخ  75% 

% 25 6 3 سب90 سب3)سب/)27 - سب2)سب/)33 سب 150 1تحبنٍم فٍعٌبئٍخ كًٍٍبئٍخ يتمسيخ   75% 

 وحداث انتعهُى انًُهجُت

          )إج/إخ( 1و ث و 

% 25 5 3 سب68 سب3)/)سب27 - سب2)سب/)30 سب 125 ػًهٍبد تحٌٕم انسكط ٔانسٌْٕ  75% 

% 25 3 2 سب09 - سب3)سب/)21 سب3)سب/)45 سب 75 االحصبئٍبد انًطجمخ ػهى انجٕزح  75% 

 %100 - 2 2 سب20 - - سب2)سب/)30 سب 50 يًبضسبد انتصٍُغ انجٍسح

 وحداث انتعهُى االستكشافُت

          )إج/إخ(1ث إ   و

 %100 - 2 1 سب20 - - سب (2)سب/30 سب 50 تسٍٍط انًشطٔع

 وحدة انتعهُى األفقُت

          )إج/إخ(1و ث أ ف

/ / / / / / / / / / 

 / / 30 17 سا 375 69 سا 60 سا 246 سا 750سا 3يجًىع انسداسٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 انسُت انثاَُت يٍ انطىر انثاٍَ:

 4انسداسٍ س

 وحدة انتعهُى
انحجى 

انساعٍ 
 انسداسٍ

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 األرطدة انًعايم

 َىع انتقُُى

 أعًال يىجهت يحاضزة
أعًال 
 تطبُقُت

أعًال 
 أخزي

 ايتحاٌ ميتىاط

 وحداث انتعهُى األساسُت

          )إج/إخ( 1و ث أ 

ػهٕو ٔتكُٕنٕجٍب األغصٌخ انٕظٍفٍخ 
 ٔانًكًالد انغصائٍخ

 %100 - 6 3 سب105 - - سب3)سب/)45 سب 150

          )إج/إخ( 2و ث أ 

 %75 %25 6 3 سب81 سب3)سب/)22 (30سب1سب/)12 سب3)/)سب35 سب 150 2انتحهٍالد انًٍكطٔثٍٕنٕجٍخ نألغصٌخ  

 %75 %25 6 3 سب68 سب3)سب/)27 (30سب1سب/)20 سب3)سب/)35 سب 150 2تحبنٍم فٍعٌبئٍخ كًٍٍبئٍخ يتمسيخ
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 وحداث انتعهُى انًُهجُت

          )إج/إخ( 1و ث و 

تمٍُبد غبنٍُكٍخ ٔػًهٍبد انتصٍُغ 

 نهًُتجبد انغصائٍخ ٔانًكًالد انغصائٍخ
 %75 %25 3 3 سب33 - سب3)سب/) 12 سب3)سب/) 30 سب 75

 %75 %25 4 3 سب25 سب3)سب/)18 سب3)سب/)12 سب3)سب/)45 سب 100 ػًهٍخ تجٍٓع يُتجبد انهحٕو ٔانجحط

 %100 - 2 1 سب18 - - سب2)سب/)32 سب 50 انًًبضسبد انًرجطٌخ انجٍسح

 وحداث انتعهُى االستكشافُت

          )إج/إخ(1و ث إ  

 %100 - 3 1 سب45 - - سب(2)سب/30 سب 75 إزاضح ٔيؼطفخ انشطكخ

 وحدة انتعهُى األفقُت

          )إج/إخ(1و ث أ ف

/ / / / / / / / / / 

 / / 30 17 سا 375 سا 67 سا 56 سا 252 750سا 4يجًىع انسداسٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 انسُت انثانثت يٍ انطىر انثاٍَ:

 5انسداسٍ س

 وحدة انتعهُى

انحجى 

انساعٍ 

 انسداسٍ

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 األرطدة انًعايم

 َىع انتقُُى

 يحاضزة
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخزي
 ايتحاٌ يتىاطم

 وحداث انتعهُى األساسُت

          إج/إخ() 1و ث أ 

 %75 %25 7 4 سب109 - سب(3)سب18 سب(3/)سب48 سب 175 انصٍسنخ انتطجٍمٍخ

 %75 %25 7 4 سب109 - سب(3)سب/18 سب(3)سب/48 سب 175 ػهى انسًٕو انًطجمخ ػهى انًكًالد انغصائٍخ

          )إج/إخ( 2و ث أ 

/ / / / / / / / / / 

 وحداث انتعهُى انًُهجُت

          ج/إخ()إ 1و ث و 

 %75 %25 4 3 سب37 - سب(3)سب/15 سب(3)سب/48 سب 100 انُظبفخ انصُبػٍخ

 %75 %25 4 2 سب34 - سب(3)سب/18 سب(3)سب/48 سب 100 يُٓجٍخ انجحج

انتؼجئخ ٔانتغهٍف ٔانتؼجئخ ٔانتغهٍف 

 ٔٔظغ انؼاليبد
 %75 %25 4 2 سب34 سب(3)سب18 - سب(3)سب48 سب 100

 ستكشافُتوحداث انتعهُى اال

          )إج/إخ(1و ث إ  

 %100 - 4 2 سب52 - - سب(3) سب48 سب 100 َظبو ٔحبئمً ٔحٍبح فً شطكخ

 وحدة انتعهُى األفقُت

          )إج/إخ(1و ث أ ف

/ / / / / / / / /  

 / / 30 17 سا 375 18 سا 69 سا 288 سا 750سا 5يجًىع انسداسٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
انسُت انثانثت يٍ انطىر انثاٍَ:              

 6انسداسٍ  س

.أطزوحت يُاقشت عداد يشزوع َهاَت اندراست فٍ انًؤسست انتٍ تقزااإلانتدرَب انداخهٍ   

ٕع انسبػًانًجً انًؼبيم االضصسح   

 عًم خاص 100 - 10

 انتدرَب فٍ انًؤسست 300 - 15

 انُدواث 20 - 05

 اعًال اخزي)انتحدَد( - - -

 10يجًىع انسداسٍ    420 - 30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 دولة ميندس نيل شيادةل يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019أفريل  22 مؤرخ في 435 رقـ قػػرار
  "مراقبة الجودة والتحاليل الغذائية" تخصص الغداء والصناعات الزراعية والغذائيةعمـو  في

 بالجزائر الغذائية والصناعات التغذية عمـو في العميا بالمدرسة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419 ذو الحجػػة عػػاـ 18المػػؤّرخ فػػي  05–99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ و المتمـ،
والمتضػػّمف  1971غشػػت سػػنة  25الموافػػق  1391رجػػب عػػاـ  4المػػؤّرخ فػػي  219-71وبمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -

 .تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـ
 ،2019 سػػنة مػػارس 31 الموافػػق 1440عػػاـ  رجػػب 24 فػػي المػػؤرخ 111-19 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 .الحكومة أعضاء تعييف والمتضمف
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 سػػنة فبرايػػر 15 الموافػػق 1438 عػػاـ االولػػى جمػػادى 18 فػػي المػػؤّرخ 81-17 رقػػـ التنفيػػذي ـالمرسػػو  وبمقتضػػى -

 عمػػوـ فػػي عميػػا مدرسػػة بػػالجزائر، إلػػى والحيػػاة الطبيعػػة عمػػوـ فػػي التحضػػيرية المدرسػػة تحويػػل والمتّضػػمف 2017
 .الغذائية والصناعات التغذية

 17 في المؤرخ ارس العميا لميداف عموـ الطبيعة والحياة،البيداغوجية الوطنية لممد المجنة اجتماع محضر عمى بناء   -
 .2017جويمية 

 ػػػررػػػقػػػي
 

 الغداء و الصناعات الزراعية  والغذائيةعموـ  في دولة ميندسيحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة  المادة األولػى:
 الغذائية والصناعات تغذيةال عموـ في العميا بالمدرسة "مراقبة الجودة والتحاليل الغذائية" تخصص
 ، وفقا لممحق ىذا القرار.بالجزائر

 التغذية عموـ في العميا بالمدرسة يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني :2المػػادة 
 .2016/2017، ابتداء مف السنة الجامعية بالجزائر الغذائية والصناعات

 الغذائية والصناعات التغذية عمـو في العميا المدرسة ةالعاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير يكّمف المدير  :3المػػادة 
، كّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث بالجزائر
 العممي.

 2019 أفريل 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 لدكتور: بوزيد الطيبا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في عمـو الغداء  2019أفريل  22 مؤرخ فيال 435ممحق القرار رقـ   والصناعات الزراعيةالذي يحد 
 عموـ التغذية والصناعات الغذائية بالمدرسة العميا في "مراقبة الجودة والتحاليل الغذائية" تخصص والغذائية

 انسُت األونً يٍ انطىر انثاٍَ:             

 1انسداسٍ  س

 وحدة انتعهُى

انحجى 

انساعٍ 

 انسداسٍ 

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 األرطدة انًعايم

 تقُُىَىع ان

 أعًال يىجهت يحاضزة
أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخزي
 ايتحاٌ يتىاطم

 وحداث انتعهُى األساسُت    

          )إج/إخ( 1و ث أ 

سب(2سب)30 سب 125 1يٍكطٔثٍٕنٕجٍب انغصاء سب(3سب)  سب(3سب)21 9 سب65   3 5 25% 75% 

ً انكًٍٍبئً سب(2سب)30 سب 124  1غطق انتحهٍم انفٍعٌبئ ب(س3سب)   %75 %25 5 3 58سب (سب 3)سب27 9

          )إج/إخ( 2و ث أ 

سب(2سب)30 سب 125 1انكًٍٍبء انحٌٍٕخ انغصائٍخ  سب(3سب)  سب(3سب) 9 سب77 9  3 5 25% 75% 

سب(2سب)30 سب 125 1ػهى انسًٕو انغصائً  سب(3سب)  سب(3سب)9 9  %75 %25 5 2 77سب 

 وحداث انتعهُى انًُهجُت

          )إج/إخ( 1و ث و 

ػًهٍبد يؼبنجخ انحجٕة ٔانُجبتبد 

 ٔيشتمبتّ
سب(2سب)30 سب 100 سب(3سب)6  سب(3سب)15   %75 %25 4 3 49 سب   

سب(2سب)30 سب 75 انًٍبِ فً انصُبػبد انغصائٍخ انعضاػٍخ سب(3سب)6  سب(3سب)15   %75 %25 3 2 24 سب 

 وحداث انتعهُى االستكشافُت

 / / / / / / / / / )إج/إخ(1و ث إ  

 وحدة انتعهُى األفقُت

          )إج/إخ(1و ث أ ف

سب(2سب)30 سب 76 3اإلَجهٍعٌخ (30سب1سب)  سب 25 / 21  1 3 25% 75% 

سا 375 سا 96 سا 69 سا 210 سا750 1يجًىع انسداسٍ   17 30 / / 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 انسُت األونً يٍ انطىر انثاٍَ:             

 2انسداسٍ  س

 وحدة انتعهُى

انحجى 

انساعٍ 

 انسداسٍ 

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 األرطدة انًعايم

 َىع انتقُُى

 أعًال يىجهت يحاضزة
أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخزي
 ايتحاٌ يتىاطم

 تعهُى األساسُتوحداث ان    

          )إج/إخ( 1و ث أ 

سب(2سب)30 سب 125 2يٍكطٔثٍٕنٕجٍب انغصاء سب(3سب)9  سب(3سب)6  سب 80   3 5 25% 75% 

سب(2سب)30 سب 124 2غطق انتحهٍم انفٍعٌبئً انكًٍٍبئً سب(3سب)9  سب(3سب)21  سب 64   3 5 25% 75% 

             )إج/إخ( 2و ث أ 

سب(2سب)30 سب 125 2ائٍخ انكًٍٍبء انحٌٍٕخ انغص سب(3سب)9  سب(3سب)12  سب 74   3 5 25% 75% 

سب(2سب)30 سب 125 2ػهى انسًٕو انغصائً سب(3سب)6  سب(3سب)9  سب 80   2 5 25% 75% 

 وحداث انتعهُى انًُهجُت

          )إج/إخ( 1و ث و 

ػًهٍبد انتصٍُغ نًُتجبد األنجبٌ 

 ٔيشتمبتٓب
سب(2سب)30 سب 100 سب(3سب)6  سب(3ب)س21  سب 43   3 4 25% 75% 

سب(3سب)45 سب 75 ػًهٍبد انٕحساد انغصائٍخ سب(3سب)6  سب(3سب)15  سب 09   2 3 25% 75% 

 وحداث انتعهُى االستكشافُت

          )إج/إخ(1و ث إ  

 وحدة انتعهُى األفقُت

          )إج/إخ(1و ث أ ف

سب(2سب)30 سب 76 4اإلَجهٍعٌخ  (30سب1سب)21  سب 25 /   1 3 25% 75% 

 / / 30 17 سا 375 سا 84  سا 66 سا 225 سا750 2يجًىع انسداسٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 انسُت انثاَُت يٍ انطىر انثاٍَ:

 3انسداسٍ س

 وحدة انتعهُى
ى انحج

انساعٍ 
 انسداسٍ

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 األرطدة انًعايم

 َىع انتقُُى

 يحاضزة
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبُقُت

أعًال 
 أخزي

 ايتحاٌ يتىاطم

 وحداث انتعهُى األساسُت

          )إج/إخ( 1و ث أ 
 %75 %25 6 3 سب 78 - سب(3سب)27 سب(3سب)45 سب 150 إزاضح انجٕزح

          ()إج/إخ 2و ث أ 

سب(2سب)30 سب150 انتحهٍالد انًٍكطٔثٍٕنٕجٍخ نألغصٌخ سب(3سب)15  سب(3سب)15  سب 90   4 6 25% 75% 

سب(2سب/)33 سب150 1تحبنٍم فٍعٌبئٍخ كًٍٍبئٍخ يتمسيخ  سب(3سب/)27 -  سب 90   4 6 25% 75% 

 وحداث انتعهُى انًُهجُت

          )إج/إخ( 1و ث و 
سب(2سب)30 سب125 سٌْٕ           ػًهٍبد تحٌٕم انسكط ٔان سب(3سب)27 -  سب68   2 5 25% 75% 

سب(3سب)45 سب75 االحصبئٍبد انًطجمخ ػهى انجٕزح سب(3سب)21  سب09 -   2 3 25% 75% 

سب(2سب)30 سب50 يًبضسبد انتصٍُغ انجٍسح سب20 - -   1 2 - 100% 

 وحداث انتعهُى االستكشافُت

          )إج/إخ(1و ث إ  

سب(2)30 سب50 نًشطٔعتسٍٍط ا سب20 - -   1 2 - 100% 

 وحدة انتعهُى األفقُت

          )إج/إخ(1و ث أ ف
/ / / / / / / / / / 

   30 17 سا375 سا69 سا63 سا243 سا750 3يجًىع انسداسٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 انسُت انثاَُت يٍ انطىر انثاٍَ:

 4انسداسٍ س

 وحدة انتعهُى
انحجى 

انساعٍ 
 انسداسٍ

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ
 األرطدة انًعايم

 َىع انتقُُى

 أعًال يىجهت يحاضزة
أعًال 
 تطبُقُت

أعًال 
 أخزي

 ايتحاٌ يتىاطم

 وحداث انتعهُى األساسُت

          إج/إخ() 1و ث أ 
سب(3سب)45 سب125 إزاضح انجٕزح ٔاالػتًبزاد ٔانشٓبزاد سب80 - -   3 5 - 100% 

          )إج/إخ( 2و ث أ 
سب(3سب)45 سب175 2انتحهٍالد انًٍكطٔثٍٕنٕجٍخ نألغصٌخ (30سب1سب)22  سب(3سب)32  سب76   4 7 25% 75% 

سب(3سب)45 سب175 2تحبنٍم فٍعٌبئٍخ كًٍٍبئٍخ يتمسيخ (30سب1سب)22  سب(3سب)27  سب81   4 7 25% 75% 

 وحداث انتعهُى انًُهجُت

          )إج/إخ( 1و ث و 
سب(3سب)45 سب125 ػًهٍخ تجٍٓع يُتجبد انهحٕو ٔانجحط غ(3سب)12  سب(3سب)18  سب50   3 5 25% 75% 

سب(2سب)32 سب75 انًًبضسبد انًرجطٌخ انجٍسح سب43 - -   2 3 - 100% 

 كشافُتوحداث انتعهُى االست

          )إج/إخ(1و ث إ  
سب(2سب)30 سب75 إزاضح ٔيؼطفخ انشطكخ سب45 - -   1 3 - 100% 

 وحدة انتعهُى األفقُت

          )إج/إخ(1و ث أ ف
/ / / / / / / / / / 

   30 17 سا375 سا77 سا56 سا242 سا750 4يجًىع انسداسٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 انسُت انثانثت يٍ انطىر انثاٍَ:

 5انسداسٍ س

 وحدة انتعهُى
انحجى 

انساعٍ 
 انسداسٍ

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 األرطدة انًعايم

 َىع انتقُُى

 يحاضزة
أعًال 
 يىجهت

 أعًال تطبُقُت
أعًال 
 أخزي

 ايتحاٌ يتىاطم

 وحداث انتعهُى األساسُت

          )إج/إخ( 1و ث أ 
سب(3سب)48 سب175 انتغصٌخ ٔانجٕزح سب(3سب)26  سب101 -   4 7 25% 75% 

سب(3سب)48 سب150 انتؼجئخ ٔانتغهٍف ٔٔظغ انؼاليبد سب(3سب)6  سب96 -   3 6 - 100% 

          )إج/إخ( 2و ث أ 
/ / / / / / / / / / 

/ / / / / / / / / / 



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   164

 

 وحداث انتعهُى انًُهجُت

          )إج/إخ( 1و ث و 

سب(3سب)27 سب(3سب)36 سب125 انُظبفخ انصُبػٍخ سب62 -   3 5 25% 75% 

سب(3سب)48 سب125 يُٓجٍخ انجحج سب(3سب)27  سب50 -   3 5 - 100% 

 %75 %25 3 2 سب14 سب(3سب)27 - سب(3سب)34 سب75 تحهٍم انحسٍخ

 ُى االستكشافُتوحداث انتعه

          )إج/إخ(1و ث إ  

سب(3سب)48 سب100 َظبو ٔحبئمً ٔحٍبح فً شطكخ سب52 - -   2 4 - 100% 

 وحدة انتعهُى األفقُت

          )إج/إخ(1و ث أ ف

/ / / / / / / / / / 

   30 17 سا375 سا27 سا86 سا262 سا750 5يجًىع انسداسٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 نسُت انثانثت يٍ انطىر انثاٍَ:ا

 6انسداسٍ  س

.أطزوحت يُاقشت عداد يشزوع َهاَت اندراست فٍ انًؤسست انتٍ تقزااإلانتدرَب انداخهٍ   

  انًجًٕع انسبػً انًؼبيم االضصسح

 عًم خاص 100 - 10

 انتدرَب فٍ انًؤسست 300 - 15

 انُدواث 20 - 05

 اعًال اخزي)انتحدَد( - - -

 6يجًىع انسداسٍ  420 - 30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ولةد ميندس لنيل شيادة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019أفريل  22 مؤرخ في 436رقـ  قػػرار

 " عمـ الحفع والتعبئة والتغميف لممواد الغذائية" تخصص الزراعية والغذائيةعمـو الغداء والصناعات  في
 بالجزائر الغذائية والصناعات التغذية عمـو في العميا بالمدرسة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذو الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05–99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .المتمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ و 
والمتضػػّمف  1971غشػػت سػػنة  25الموافػػق  1391رجػػب عػػاـ  4المػػؤّرخ فػػي  219-71وبمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -

 .المتمـتنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ و 
 ،2019 سػػنة مػػارس 31 الموافػػق 1440عػػاـ  رجػػب 24 فػػي المػػؤرخ 111-19 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 الحكومة. أعضاء تعييف والمتضمف
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 سػػنة فبرايػػر 15 الموافػػق 1438 عػػاـ االولػػى جمػػادى 18 فػػي المػػؤّرخ 81-17 رقػػـ يػػذيالتنف المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 عمػػوـ فػػي عميػػا مدرسػػة بػػالجزائر، إلػػى والحيػػاة الطبيعػػة عمػػوـ فػػي التحضػػيرية المدرسػػة تحويػػل والمتّضػػمف 2017
 .الغذائية والصناعات التغذية

 فػي  ميػا لميػداف عمػـو الطبيعػة والحيػاة، المػؤرخالبيداغوجيػة الوطنيػة لممػدارس الع المجنػة اجتمػاع محضػر عمػى بناء   -
 .2017جويمية  17

 ػػػررػػػقػػػي
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عموـ الغداء و الصناعات الزراعية  والغذائية في  دولة ميندسيحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة  المادة األولػى:
 والصناعات التغذية موـع في العميا بالمدرسة " عمـ الحفع والتعبئة والتغميف لممواد الغذائية" تخصص
 ، وفقا لممحق ىذا القرار.بالجزائر الغذائية

 التغذية عموـ في العميا بالمدرسة يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني :2المػػادة 
 .2016/2017، ابتداء مف السنة الجامعية بالجزائر الغذائية والصناعات

 الغذائية والصناعات التغذية عمـو في العميا المدرسة ةلمدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير يكّمف ا :3المػػادة 
، كّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث بالجزائر
 العممي.

 2019 أفريل 22 فيحرر بالجزائر 
 عمميوزير التعميـ العالي والبحث ال
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في عمـو ال 2019أفريل  22 مؤرخ فيال 436ممحق القرار رقـ   غداء والصناعات الزراعيةالذي يحد 

 بالمدرسة العميا في عموـ التغذية والصناعات الغذائية "عمـ الحفع والتعبئة والتغميف لممواد الغذائية" والغذائية تخصص
 انسُت األونً يٍ انطىر انثاٍَ:

 1انسداسٍ  س

 وحدة انتعهُى

انحجى 

انساعٍ 

 انسداسٍ

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 األرطدة انًعايم

 انتقُُىَىع 

 أعًال تطبُقُت أعًال يىجهت يحاضزة
أعًال 

 أخزي
 ايتحاٌ يتىاطم

 وحداث انتعهُى األساسُت    

          )إج/إخ( 1و ث أ 

سب(2سب)30 سب 125 1يٍكطٔثٍٕنٕجٍب انغصاء سب(3سب)  سب(3سب)21 9 سب65   3 5 25% 75% 

سب(2سب)30 سب 124   1غطق انتحهٍم انفٍعٌبئً انكًٍٍبئً سب(3)سب   %75 %25 5 3 58سب (سب 3)سب 27 9

          )إج/إخ( 2و ث أ 

سب(2سب)30 سب 125 1انكًٍٍبء انحٌٍٕخ انغصائٍخ  سب(3سب)  سب(3سب) 9 سب77 9  3 5 25% 75% 

سب(2سب)30 سب 125 1ػهى انسًٕو انغصائً  سب(3سب)  سب(3سب)9 9  %75 %25 5 2 77سب 

 وحداث انتعهُى انًُهجُت

          ()إج/إخ 1و ث و 

سب(2سب)30 سب 100 ػًهٍبد يؼبنجخ انحجٕة ٔانُجبتبد ٔيشتمبتّ سب(3سب)6  سب(3سب)15   %75 %25 4 3 49 سب   

سب(2سب)30 سب 75 انًٍبِ فً انصُبػبد انغصائٍخ انعضاػٍخ سب(3سب)6  سب(3سب)15   %75 %25 3 2 24 سب 

 وحداث انتعهُى االستكشافُت

 / / / / / / / / / )إج/إخ(1و ث إ  

 وحدة انتعهُى األفقُت

          )إج/إخ(1و ث أ ف

سب(2سب)30 سب 76 3اإلَجهٍعٌخ  (30سب1سب)  سب 25 / 21  1 3 25% 75% 

سا 375 96 سا سا 69 سا 210 750 سا 1يجًىع انسداسٍ   17 30 / / 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يٍ انطىر انثاٍَ: األونًانسُت              

 2س  انسداسٍ

 وحدة انتعهُى

انحجى 

انساعٍ 

 انسداسٍ 

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 األرطدة انًعايم

 َىع انتقُُى

 أعًال يىجهت يحاضزة
أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخزي
 ايتحاٌ يتىاطم

 اث انتعهُى األساسُتوحد    

          )إج/إخ( 1و ث أ 

سب(2سب)30 سب 125 2يٍكطٔثٍٕنٕجٍب انغصاء سب(3سب)9  سب(3سب)6  سب 80   3 5 25% 75% 
سب(2سب)30 سب 124 2غطق انتحهٍم انفٍعٌبئً انكًٍٍبئً سب(3سب)9  سب(3سب)21  سب 64   3 5 25% 75% 

             )إج/إخ( 2و ث أ 

سب(2سب)30 سب 125 2انغصائٍخ  انكًٍٍبء انحٌٍٕخ سب(3سب)9  سب(3سب)12  سب 74   3 5 25% 75% 

سب(2سب)30 سب 125 2ػهى انسًٕو انغصائً سب(3سب)6  سب(3سب)9  سب 80   2 5 25% 75% 
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 وحداث انتعهُى انًُهجُت

          )إج/إخ( 1و ث و 
سب(2سب)30 سب 100 ػًهٍبد انتصٍُغ نًُتجبد األنجبٌ ٔيشتمبتٓب (سب3سب)6  سب(3سب)21  سب 43   3 4 25% 75% 

سب(3سب)45 سب 75 ػًهٍبد انٕحساد انغصائٍخ سب(3سب)6  سب(3سب)15  سب 09   2 3 25% 75% 

 وحداث انتعهُى االستكشافُت

          )إج/إخ(1و ث إ  

 وحدة انتعهُى األفقُت

          )إج/إخ(1و ث أ ف
سب(2سب)30 سب 76 4اإلَجهٍعٌخ  (30سب1سب)21  سب 25 /   1 3 25% 75% 

 / / 30 17 سا 375  سا 84 سا 66 سا 225 750 سا 2يجًىع انسداسٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 انسُت انثاَُت يٍ انطىر انثاٍَ:          

 3انسداسٍ س

 دة انتعهُىوح
انحجى 

انساعٍ 
 انسداسٍ

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 األرطدة انًعايم

 َىع انتقُُى

 أعًال يىجهت يحاضزة
أعًال 
 تطبُقُت

أعًال 
 أخزي

 ايتحاٌ يتىاطم

 وحداث انتعهُى األساسُت

          )إج/إخ( 1و ث أ 
سب(3)سب48 سب150 1ػًهٍبد حفع انطؼبو   %57 25% 6 3 سب75 سب(3)سب6 سب(3سب)21 

سب(3)سب48 سب150 ػًهٍبد تحٕل انسكط ٔانسٌْٕ         سب(3)سب27 -   %57 25% 6 3 سب75 

          )إج/إخ( 2و ث أ 

سب(2)سب32 سب125 تكُٕنٕجٍب انتغهٍف سب93 - -   3 5 - 100% 
سب(2)سب32 سب100 يٕاز انتؼجئخ ٔانتغهٍف ٔيٕاز انتؼجئخ ٔانتغهٍف سب68 - -   2 4 - 100% 

 وحداث انتعهُى انًُهجُت

          )إج/إخ( 1و ث و 

سب(3)سب45 سب75 االحصبئٍبد انًطجمخ ػهى انجٕزح  %57 25% 3 2 سب09 - سب(3سب)21 

سب(2)سب30 سب50 يًبضسبد انتصٍُغ انجٍسح سب20 - -   1 2 - 100% 

(30سب1)سب26 سب50 انسٌُبيٍكب انحطاضٌخ ٔيٍكبٍَكب انسٕائم (30سب1)سب9  سب15 -   1 2 25% 100% 

 وحداث انتعهُى االستكشافُت

          )إج/إخ(1و ث إ  

سب(2)سب30 سب50 تسٍٍط انًشطٔع سب20 - -   1 2 - 100% 

 وحدة انتعهُى األفقُت
          )إج/إخ(1و ث أ ف

/ / / / / / / / / / 

291 سا 750 سا 3يجًىع انسداسٍ  سا375 سا 33 51 سا   17 30 / / 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 انسُت انثاَُت يٍ انطىر انثاٍَ:      

  4انسداسٍ س

 وحدة انتعهُى
انحجى 

انساعٍ 
 انسداسٍ

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 األرطدة انًعايم

 َىع انتقُُى

 أعًال يىجهت زةيحاض
أعًال 
 تطبُقُت

أعًال 
 أخزي

 ايتحاٌ يتىاطم

 وحداث انتعهُى األساسُت

          )إج/إخ( 1و ث أ 

 100% - 6 3 سب63 سب(3) سب18 سب(3) سب21 سب(3) سب48 سب 150 2ػًهٍبد حفع انطؼبو 
 75% 25% 6 3 81 سب سب(3) سب21 - سب(3) سب48 سب 150 ػًهٍخ تجٍٓع يُتجبد انهحٕو ٔانجحط

          )إج/إخ( 2و ث أ 

  - 5 3 سب77  - - سب(3) سب48 سب 125 تفبػم انتؼجئخ ٔانتغهٍف انغصائً

  - 4 3 52 سب - - سب(3) سب48 سب 100 ػًهٍبد انتؼجئخ انسبئهخ / انجبفخ

 وحداث انتعهُى انًُهجُت

        (30سب1)سب18  )إج/إخ( 1و ث و 

 75% 25% 4 2 سب50 - (30سب1)سب18 (30سب1) سب32 سب 100 انطٌٕنٕجٍب
 75% 25% 2 2 9سب - 30)سب (1سب9 ) سب (2 سب32 سب 50 تصًٍى انتؼجئخ ٔانتغهٍف --االٌكٕنٕجٍخ

 وحداث انتعهُى االستكشافُت

       (30سب1)سب9 سب(2) سب32  )إج/إخ(1و ث إ  

 100% - 3 1 43سب - (30سب1)سب9 سب(2) سب32 سب 75 إزاضح ٔيؼطفخ انشطكخ

 وحدة انتعهُى األفقُت

          )إج/إخ(1و ث أ ف

   30 17 سا 375 سا 77 سا 56 سا 288 سا 750 4يجًىع انسداسٍ 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ٍ انطىر انثاٍَ:انسُت انثانثت ي

 5انسداسٍ س

 وحدة انتعهُى

انحجى 

انساعٍ 

 انسداسٍ 

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 األرطدة انًعايم

 َىع انتقُُى

أعًال  أعًال تطبُقُت أعًال يىجهت يحاضزة

 أخزي

 ايتحاٌ يتىاطم

 وحداث انتعهُى األساسُت

          )إج/إخ( 1و ث أ 

سب(3سب)48 سب125 َظبو تؼجئخ ٔتغهٍف األغصٌخ سب77 - -   3 5 - 100% 

سب(3سب)48 سب150 انُظبفخ انصُبػٍخ سب102 - -   3 6 - 100% 

          )إج/إخ( 2و ث أ 
/ / / / / / / / / / 

 وحداث انتعهُى انًُهجُت

          )إج/إخ( 1و ث و 

سب(3سب)48 سب125 تصًٍى انتغهٍف ٔانتسٌٕك سب47 سب(3سب)30 -   2 5 25% 57% 

سب(3سب)48 سب150 يُٓجٍخ انجحج سب72 سب(3سب)30 -   2 6 25% 57% 

سب(3سب)45 سب100 تحهٍم انحسٍخ سب25 سب(3سب)30 -   2 4 25% 57% 

 وحداث انتعهُى االستكشافُت

          )إج/إخ(1و ث إ  

سب(3سب)48 سب100 َظبو ٔحبئمً ٔحٍبح فً شطكخ سب52 - -   2 4 - 100% 

          وحدة انتعهُى األفقُت

          )إج/إخ(1و ث أ ف
/ / / / / / / / / / 

   30 17 سا375 سا 30 سا 60 سا 262 سا 750 5يجًىع انسداسٍ 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يٍ انطىر انثاٍَ: انثانثتانسُت                

 6س  انسداسٍ

.أطزوحت يُاقشت عداد يشزوع َهاَت اندراست فٍ انًؤسست انتٍ تقزااإلانتدرَب انداخهٍ   

  المجموع الساعً المعامل االرصدة

 عمل خاص 100 - 10

 التدرٌب فً المؤسسة 300 - 15

 الندوات 20 - 05

 اعمال اخرى)التحدٌد( - - -

وع السداسً   مجم 420 - 30 10 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 فبلحي ميندس لنيل شيادة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019أفريل  22 مؤرخ في 437رقـ  قػػرار

 لمفبلحة بمستغانـ بالمدرسة العميا "تسييػػػػر وتييئػػػػة الغػػػابات" تخصص 
 

 الي والبحث العممي،إف وزير التعميـ الع
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذو الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05–99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .المتمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ و 
والمتضػػّمف  1971غشػػت سػػنة  25الموافػػق  1391رجػػب عػػاـ  4المػػؤّرخ فػػي  219-71وبمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -

 .دروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـتنظيـ ال
 ،2019 سػػنة مػػارس 31 الموافػػق 1440عػػاـ  رجػػب 24 فػػي المػػؤرخ 111-19 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 الحكومة. أعضاء تعييف والمتضمف
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 سػػنة فبرايػػر 15 الموافػػق 1438 عػػاـ االولػػى جمػػادى 18 فػػي المػػؤّرخ 89-17 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػوـ وبمقتضػػى -
 لمفالحة. عميا مدرسة إلى  بمستغانـ، والحياة الطبيعة عموـ في التحضيرية المدرسة تحويل والمتّضمف 2017

 فػي  البيداغوجيػة الوطنيػة لممػدارس العميػا لميػداف عمػـو الطبيعػة والحيػاة، المػؤرخ المجنػة اجتمػاع محضػر عمػى بناء   -
 .2017جويمية  17

 ػػػررػػػقػػػي
 

 بالمدرسة "تسييػػػػر وتييئػػػػة الغػػػابات" تخصص فالحي ميندسيحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة   المادة األولػى:
 ، وفقا لممحق ىذا القرار.تغانـبمس لمفالحة العميا

 لمفالحة العميا بالمدرسة يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني :2المػػادة 
 .2018/2019 ، ابتداء مف السنة الجامعيةبمستغانـ

، كّل فيما يخّصو، بمستغانـ فالحةلم العميا المدرسة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير :3المػػادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 أفريل 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس فبلحي 2019أفريل  22 مؤرخ فيال 437ممحق القرار رقـ   الذي يحد 
 بالمدرسة العميا لمفػػػػبلحة بمستغػػػػانػػػػـ "تسييػػػػر وتييئػػػػة الغػػػابات" تخصص

 يٍ انطىر انثاٍَ: األونًانسُت 

 1انسداسٍ س

 وحدة التعلٌم

الحجم 

الساعً 

 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 

 موجهة

أعمال 

 تطبٌمٌة

أعمال 

 أخرى
 امتحان متواصل

 وحدات التعلٌم األساسٌة

          )إج/إخ( 1و ت أ 

00سا3 30اس67 :االنتاج الحٌوان1ًالمادة 00سا 1  30سا0  3سا67   5 5 40 60 

30سا1 00سا 45 : حماٌة النباتات2المادة 30سا1   00سا 45   4 5 40 60 

          )إج/إخ( 2أ  وت

 60 40 5 4 00سا 45 30سا1  30سا1 00سا 45 :علم التربة3المادة

30سا1 00سا 30 : األعمال الزراعٌة4المادة 30سا0   00سا 30   2 2 40 60 

30سا1 30سا37 : تكنولوجٌا الصناعات الغذائٌة5مادةال 30سا0  30سا0  30سا37   1 1 40 60 

 وحدات التعلٌم المنهجٌة

          )إج/إخ( 1م  وت

30سا1 00سا 30 : تجهٌزات فالحٌة1المادة 30سا0   00سا 30   4 4 40 60 

00سا1 00سا 15 : النظام االٌكولوجً الفالح2ًالمادة 00سا 15     1 1  100 

00سا1 00سا 30 : علم المٌاسات3المادة 00سا 1  00سا 30    3 3 40 60 

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

          )إج/إخ(1إ   وت

 : النظام االٌكولوجً الغاب1ًالمادة

 الصحراويالسهبً و
 60 40 1 1 30سا22 30سا0  00سا1 30سا22

00سا1 00سا15 : مماربة تنظٌمٌة فً الزراعة2المادة 00سا15     1 1  100 

30سا1 30سا22 : مدخل إلى االلتصاد العام3المادة 30سا22     1 1  100 

 وحدة التعلٌم األفمٌة

          )إج/إخ(1ف أ وت

 100  1 1 15   00سا 1 00سا 15 : مدخل إلى المإسساتٌة1المادة

   30 28 00سا 375 30سا5 30سا2 00سا 17 00سا 375 1مجموع السداسً 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   169

 

 يٍ انطىر انثاٍَ: األونًانسُت 

 2 انسداسٍ س

 وحدة انتعهُى

انحجى 

انساعٍ 

 انسداسٍ

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 األرطدة انًعايم

 َىع انتقُُى

 زةيحاض
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخزي
 ايتحاٌ يتىاطم

 وحداث انتعهُى األساسُت

          )إج/إخ( 1أ وث

30سا1 00سا 45 : انُظبو انعضاػً)األَٕاع انؼشجٍخ(1انًبزح 30سا1   00سا 45   3 4 40 60 

، ظضاػخ األشجبض :انُظبو انعضاػ2ًانًبزح

 ظضاػخ انكطٔو
30سا1 00سا 45 30سا1   00سا 45   2 2 40 60 

          )إج/إخ( 2أ  وث

 60 40 5 4 00سا 45  30سا1 30سا1 00سا 45 :ٍْسضٔنٍك انؼبيخ انسمً ٔانصطف3انًبزح

30سا1 00سا 45 : يسذم انى تحسٍٍ انُجبتبد4انًبزح 30سا1  00سا 45    2 2 40 60 

30سا1 00سا 67 : حًبٌخ انُجبتبد5انًبزح 00سا 3   00سا 67   4 5 40 60 

 وحداث انتعهُى انًُهجُت

          )إج/إخ( 1و  وث

 60 40 1 1 30سا22  30سا0 00سا 1 30سا22 انغصائٍخ: تغصٌخ االَسبٌ ٔ َٕػٍخ 1انًبزح

00سا 1 30سا22 :ثٍٕتكُٕنٕجٍب انغصائٍخ2انًبزح 30سا0  30سا22    1 1 40 60 

00سا 1 30سا22 انًٕاضز انًبئٍخ ٔانفالحٍخ، :ػهى انًُبخ3انًبزح 30سا0  00سا 15    1 2 40 60 

00سا 1 00سا 15 :االَتبد انغبث4ًانًبزح 00سا 15     1 1  100 

36سا0 00سا 09 :ػهى األػشبة انعبضح5انًبزح 00سا 09     1 1  100 

 وحداث انتعهُى االستكشافُت

          )إج/إخ(1إ  وث

 100  1 1 00سا 10   00سا 1 00سا 15 : يسذم انى االلتصبز انعضاػ1ًانًبزح

00سا 25     :تطثص تطجٍم2ًانًبزح  2 3  100 

 وحدة انتعهُى األفقُت

          )إج/إخ(1ف أ وث

30سا1 30سا22 : انهغت االَجهُزَت1انًادة 00سا10     2 2  100 

     30سا353 00سا6 30سا4 00سا14 00سا771 2يجًىع انسداسٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يٍ انطىر انثاٍَ: األونًانسُت 

 3 انسداسٍ س

 وحدة انتعهُى

انحجى 

انساعٍ 

 انسداسٍ

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 األرطدة انًعايم

 َىع انتقُُى

 أعًال يىجهت يحاضزة
أعًال 

 تطبُقُت

 أعًال

 أخزي
 ايتحاٌ يتىاطم

 وحداث انتعهُى األساسُت

          )إج/إخ( 1وتأ

30سا1 00سا45 ػهــى انحــطاجخ:1انًبزح 30سا1 -   60 40 5 4 00سا45 

30سا1 00سا45 :ثٍئخ انغبثبد2انًبزح 30سا1 -   60 40 5 4 00سا45 

          )إد/إخ( 1ٔتأ

30سا1 00سا45 ك:حًـــبٌخ انغــبثبد ظــس انحــطائ3انًبزح 30سا1 -   60 40 4 2 00سا45 

30سا1 00سا45 ػهــى انتــطثخ انغبثٍــخ:4انًبزح 30سا1 -   60 40 4 3 00سا45 

 وحداث انتعهُى انًُهجُت

          )إج/إخ( 1وتى 

00سا1 00سا30 ػهــى انرــطائػ ٔانكشــف ػٍ ثؼــس:1انًبزح  60 40 3 2 00سا20 - - 

30سا1 00سا45 ُجــبتبد ٔاألشجـــبضتصٍُــف ان:2انًبزح  60 40 3 3 00سا20 - - 

00سا1 00سا30 : انًٕاضز انٕضاحٍخ انُجبتٍخ3انًبزح 00سا1  00سا1  00سا15   1    

 وحداث انتعهُى االستكشافُت

00سا1 00سا30 ػهى انًُبذٍبد األحٍبئٍخ:1انًبزح  60 40 1 1 00سا15 00سا1 00سا1 
00سا1 00سا30 ئخ األحــٕاض انسٍهٍــخانٍٓسضٔنٕجٍب ٔتٍٓ:2انًبزح 00سا1  00سا1   60 40 1 2 00سا20 

 وحدة انتعهُى األفقُت

          )إج/إخ(1وتأف

00سا1 00سا15 : نغخ اَجهٍعٌخ 1انًبزح  100  1 1 00سا10 - - 

00سا1 00سا15 :ػهــى االجتًــبع ٔانتًٍُــخ انــطٌفٍــخ2انًبزح  100  1 1 00سا10 - - 

   30 24 00سا290 30سا8 00سا3 30سا13 00سا375 3انسداسٍ يجًىع 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يٍ انطىر انثاٍَ: األونًانسُت 

 4 انسداسٍ س

 وحدة انتعهُى

انحجى 

انساعٍ 

 انسداسٍ

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 األرطدة انًعايم

 َىع انتقُُى

 أعًال يىجهت يحاضزة
أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخزي
 ايتحاٌ يتىاطم

 وحداث انتعهُى األساسُت

          )إج/إخ( 1وتأ

30سا1 30سا52 لٍــبغ االشجــبض:1انًبزح 00سا1  30سا1   60 40 6 3 00سا45 

30سا1 30سا52 تكُٕنٕجٍب انرشـــت:2انًبزح 00سا1  30سا1   60 40 6 3 00سا45 

30سا1 30سا45 حًـــبٌخ انُجــبتبد:3انًبزح  60 40 3 2 00سا45 30سا1  

 وحداث انتعهُى انًُهجُت

          )إج/إخ( 1وتى 

30سا1 00سا45 انًحـــبفظخ ػهــى انتــطثـخ:1انًبزح  00سا1   60 40 3 1 00سا20 - 

30سا1 30سا37 ـبثٍخانُٓــسسخ انغـ:2انًبزح  60 40 3 2 00سا15 -  00سا1 

30سا1 30سا37 تفـــبػم انُجــبتبد يــغ انًحــٍػ:3انًبزح 00سا1   60 40 3 1 00سا15 - 

 وحداث انتعهُى االستكشافُت

          )إج/إخ(1و ث إ 

30سا1 30سا37 انصــٍس انجــطي ٔحًــبٌخ انطجٍؼــخ:1انًبزح 30سا1    60 40 2 2 00سا15 

   1 3 00سا25 -  - - تــطثــص :2انًبزح

 وحدة انتعهُى األفقُت

          )إج/إخ(1وتأف

30سا1 30سا22 إلتــصبز ٔانتُظٍى انغــبثً:1انًبزح 00سا20 - -   1 1 40 60 

00سا1  30سا37 اإلحصبء انحٍٕي:2انًبزح 00سا15 -   1 1 40 60 

   30 17 00سا230 30سا5 30سا6 30سا13 00سا375  4يجًىع انسداسٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يٍ انطىر انثاٍَ: األونًانسُت 

 5 انسداسٍ س

 وحدة انتعهُى

انحجى 

انساعٍ 

 انسداسٍ

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 طدةاألر انًعايم

 َىع انتقُُى

 أعًال يىجهت يحاضزة
أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخزي
 ايتحاٌ يتىاطم

 وحداث انتعهُى األساسُت

          )إج/إخ( 1وتأ

30سا1 00سا52 تٍٓئــخ انغــبثبد:1انًبزح 00سا1  30سا1   67 33 4 2 00سا30 

30سا1 00سا45 :استغــالل انغــبثبد2انًبزح 30سا1  30سا1   67 33 4 2 00سا30 

          )إج/إخ( 2وتأ

30سا1 - 30سا1 30سا45 انحطاجخ انعضاػٍخ:3انًبزح  67 33 5 3 30سا30 

30سا1 00سا45 :تٍٓئــخ يُــبغك انــطػً انسٓجٍــخ4انًبزح 30سا1   67 33 5 3 00سا30 00سا2 

 وحداث انتعهُى انًُهجُت

          )إج/إخ( 1وتى 
30سا1 00سا45 غطافٍخ ٔيؼبنجخ انصٕضَظى انًؼهٕيبد انج:1انًبزح 30سا1   67 33 3 1 00سا30  

30سا1 00سا30 جطز انغبثبد:2انًبزح 30سا1   67 33 3 1 00سا22  

30سا1 00سا30 انًشتالد )شتالد ٔثصٔض(  67 33 3 2 00سا22  12 

 وحداث انتعهُى االستكشافُت

30سا1 00سا30 انًحٍــػ تٍٓئــخ :1انًادة  100  1 1 00سا22  00سا1 

 وحدة انتعهُى األفقُت

          )إج/إخ(1وتأف

30سا1 30سا22 :يُٓجـــٍخ انجــحج1انًبزح  60 40 1 1 30سا22 - - 

30سا1 30سا22 : تسٍٍــط انًؤسســبد ٔانًشــبضٌغ2انًبزح 30سا1   60 40 1 2 30سا22 - 

   30 17 00سا246 30سا6 30سا3 00سا8 00سا375     5يجًىع انسداسٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يٍ انطىر انثاٍَ: األونًانسُت 

 6انسداسٍ س

 وحدة انتعهُى
انحجى انساعٍ 

 انسداسٍ

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 األرطدة انًعايم

 َىع انتقُُى

 أعًال فزدَت تزبض يُداٍَ َدواث
أعًال 

 أخزي
 يتىاطم

ايتحاٌ يُاقشت 

 انًشزوع

 وحداث انتعهُى األساسُت

          )إج/إخ( 1وتأ

00سا75 00سا750 :يشطٔع َٓـبٌخ انـسضاسخ1انًبزح 00سا225  00سا450   - 17 30 - 100 

 100  30 17 - 00سا450 00سا225 00سا75 00سا750 6يجًىع انسداسٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 فبلحي ميندس لنيل شيادة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019أفريل  22 مؤرخ في 438رقـ  قػػرار
 لمفبلحة بمستغانـ " بالمدرسة العمياعػػػػمـو التػػػربػػة والمحيػػػػط" تخصص 

 

 مي،إف وزير التعميـ العالي والبحث العم
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذو الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05–99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .المتمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ و 
والمتضػػّمف  1971غشػػت سػػنة  25الموافػػق  1391رجػػب عػػاـ  4المػػؤّرخ فػػي  219-71وبمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -

 .شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـ تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى
 ،2019 سػػنة مػػارس 31 الموافػػق 1440عػػاـ  رجػػب 24 فػػي المػػؤرخ 111-19 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 الحكومة. أعضاء تعييف والمتضمف
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .حيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صال
 سػػنة فبرايػػر 15 الموافػػق 1438 عػػاـ االولػػى جمػػادى 18 فػػي المػػؤّرخ 89-17 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 لمفالحة، عميا مدرسة إلى  بمستغانـ، والحياة الطبيعة عموـ في التحضيرية المدرسة تحويل والمتّضمف 2017
 المؤرخ البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لميداف عموـ الطبيعة والحياة، جنةالم اجتماع محضر عمى بناء   -

 .2017جويمية  17 في
 ػػػررػػػقػػػي

 

 بالمدرسة "عػػػػموـ التػػػربػػة والمحيػػػػط" تخصص فالحي ميندسيحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة  المادة األولػى:
 ق ىذا القرار.، وفقا لممحبمستغانـ لمفالحة العميا

 لمفالحة العميا بالمدرسة يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني :2المػػادة 
 .2018/2019 ، ابتداء مف السنة الجامعيةبمستغانـ

كّل فيما يخّصو، ، بمستغانـ لمفالحة العميا المدرسة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير :3المػػادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 أفريل 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس فبلحي الذي 2019أفريل  22 مؤرخ فيال 438ممحق القرار رقـ   يحد 
 بالمدرسة العميا لمفػػػػبلحة مستغػػػػانػػػػـ "عػػػػمـو التػػػربػػة والمحيػػػػط" تخصص

 يٍ انطىر انثاٍَ: األونًانسُت 

 1انسداسٍ س

 وحدة انتعهُى
انحجى انساعٍ 

 انسداسٍ

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ
 األرطدة انًعايم

 َىع انتقُُى

 ايتحاٌ يتىاطم أعًال أخزي أعًال تطبُقُت أعًال يىجهت يحاضزة

 وحداث انتعهُى األساسُت

          )إج/إخ( 1و ث أ 

00سا3 3سا67 :االَتبد انحٍٕا1ًَانًبزح 00سا 1  30سا0  30سا67   5 5 40 60 

30سا1 00سا 45 : حًبٌخ انُجبتبد2انًبزح 30سا1   00سا 45   4 5 40 60 

          )إج/إخ( 2أ  وث

 60 40 5 4 00سا 45 30سا1  30سا1 00سا 45 :ػهى انتطثخ3انًبزح

30سا1 00سا 30 : األػًبل انعضاػٍخ4انًبزح 30سا0   00سا 30   2 2 40 60 

30سا1 30سا37 انصُبػبد انغصائٍخ : تكُٕنٕجٍب5انًبزح 30سا0  30سا0  30سا37   1 1 40 60 
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 وحداث انتعهُى انًُهجُت

          )إج/إخ( 1و  وث

30سا1 00سا 30 : تجٍٓعاد فالحٍخ1انًبزح 30سا0   00سا 30   4 4 40 60 

00سا 1 00سا 15 : انُظبو االٌكٕنٕجً انفالح2ًانًبزح 00سا 15     1 1  100 

00سا 1 00سا 30 ى انمٍبسبد: ػه3انًبزح 00سا 1  00سا 30    3 3 40 60 

 وحداث انتعهُى االستكشافُت

          )إج/إخ(1إ   وث
: انُظبو االٌكٕنٕجً انغبثً،انسٓجً 1انًبزح

 ٔ انصحطأي
 60 40 1 1 30سا22 30سا0  00سا 1 30سا22

00سا 1 00سا 15 : يمبضثخ تُظًٍٍخ فً انعضاػخ2انًبزح 00سا 15     1 1  100 

30سا1 3سا22 : يسذم إنى االلتصبز انؼبو3انًبزح 30سا22     1 1  100 

 وحدة انتعهُى األفقُت

          )إج/إخ(1ف أ وث

 100  1 1 00سا 15   00سا 1 00سا 15 : يسذم إنى انًؤسسبتٍخ1انًبزح

   30 28 00سا 375 30سا5 30سا2 00سا 17 375 1يجًىع انسداسٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يٍ انطىر انثاٍَ: األونًانسُت 

 2 انسداسٍ س

 وحدة انتعهُى
انحجى انساعٍ 

 انسداسٍ 
 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 األرطدة انًعايم
 َىع انتقُُى

 ايتحاٌ يتىاطم أعًال أخزي أعًال تطبُقُت يىجهتأعًال  يحاضزة

 وحداث انتعهُى األساسُت

          )إج/إخ(  1أ وث

30سا1 00سا 45 : انُظبو انعضاػً)األَٕاع انؼشجٍخ(1انًبزح 30سا1   00سا 45   3 4 40 60 

:انُظبو انعضاػٍعضاػخ 2انًبزح

 األشجبض،ظضاػخ انكطٔو
30سا1 00سا 45 30سا1   00سا 45   2 2 40 60 

          )إج/إخ( 2أ  وث

 60 40 5 4 00سا 45  30سا1 30سا1 00سا 45 :ٍْسضٔنٍك انؼبيخ، انسمً ٔانتجفٍف 3انًبزح

30سا1 00سا 45 : يسذم انى تحسٍٍ انُجبتبد 4انًبزح 30سا1  00سا 45    2 2 40 60 

30سا1 00سا 67 : حًبٌخ انُجبتبد 5انًبزح 00سا 3   00سا 67   4 5 40 60 

 وحداث انتعهُى انًُهجُت

          )إج/إخ( 1و  وث

 60 40 1 1 30سا22  30سا0 00سا 1 30سا22 :تغصٌخ االَسبٌ َٕٔػٍخ انغصائٍخ1انًبزح

00سا 1 30سا22 :ثٍٕتكُٕنٕجٍب انغصائٍخ2انًبزح 30سا0  30سا22    1 1 40 60 
00سا 1 30سا22 انفالحٍخضز انًبئٍخ ٔ:ػهًبنًُبخ،انًٕا3انًبزح 30اس0  00سا 15    1 2 40 60 

00سا 1 00سا 15 :االَتبد انغبث4ًانًبزح 00سا 15     1 1  100 

36سا0 00سا 09 :ػهى األػشبة انعبضح5انًبزح 00سا 09     1 1  100 

 وحداث انتعهُى االستكشافُت

          )إج/إخ(1إ  وث

 100  1 1 00سا 10   00سا 1 00سا 15 : يسذم انى االلتصبز انعضاػ1ًانًبزح

00سا 25     :تطثص تطجٍم2ًانًبزح  2 3  100 

 وحدة انتعهُى األفقُت

          )إج/إخ(1ف أ وث

30سا1 30سا22 : انهغخ االَجهٍعٌخ1انًبزح 00سا 10     2 2  100 

     30سا353 00سا6 30سا4 00سا14 00سا771 2يجًىع انسداسٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 انسُت األونً يٍ انطىر انثاٍَ:

 3انسداسٍ س 

 وحدة انتعهُى
انحجى انساعٍ 

 انسداسٍ

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ
 األرطدة انًعايم

 َىع انتقُُى

 ايتحاٌ يتىاطم أعًال أخزي أعًال تطبُقُت أعًال يىجهت يحاضزة

 وحداث انتعهُى األساسُت

          )إج/إخ( 1وتأ

30سا1 00سا75 فـــٍعٌــبء انتـــطثــخ:1انًبزح  00سا1  00سا1   60 40 7 4 سا100 

30سا1 00سا65 :ثٍــٕنٕجــٍب انتــطثخ2انًبزح 00سا1  00سا1   60 40 6 4 00سا85 

 50 50   5  4  00سا60 30سا1  30سا1 00سا65 ثٍُــخ ٔػًم انُظى انجٍئٍخ:3انًبزح

 وحداث انتعهُى انًُهجُت

          )إج/إخ( 1وتى 

00سا1 00سا60 ..... :1انًادة 00سا1  00سا1   60 40 5 2 00سا65 

الستشؼبض ػٍ ثؼس َٔظى ا:2انًبزح

 انًؼهٕيبد انجغطافٍخ
00سا1 00سا 45 30سا1    60 40 4 2 00سا 55 
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 وحداث انتعهُى االستكشافُت

          )إج/إخ(1ئ وت

00سا1 00سا1 00سا40 يٍكـــطٔيٕضفٕنٕجـــٍب:1انًبزح 00سا1   60 40 2 2 00سا10 

 وحدة انتعهُى األفقُت

          )إج/إخ(1و ث أ ف

30سا1 00سا25 :تبضٌد ٔفهسفخ ػهٕو انتطثخ1انًبزح 30سا22     1 1  100 

   30 19 00سا 375 00سا 6 00سا4 30سا 9 00سا 375 3يجًىع انسداسٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يٍ انطىر انثاٍَ: األونًانسُت 

 4انسداسٍ س

 وحدة انتعهُى
انحجى انساعٍ 

 انسداسٍ

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ
 األرطدة انًعايم

 انتقُُى َىع

 ايتحاٌ يتىاطم أعًال أخزي أعًال تطبُقُت أعًال يىجهت يحاضزة

 وحداث انتعهُى األساسُت

          )إج/إخ( 1وتأ

 60 40 6 4 00سا75 00سا1 00سا1 30سا 1 00سا75 كًٍٍـــبء انتـــطثخ:1انًبزح

 60 40 6 3 00سا75 00سا1 00سا1 30سا1 00سا 75 :يــؤشــــطاد َــٕػٍــخ انتــطثخ2انًبزح

 60 40 6 3 00سا95   30سا1 00سا 55 يٍكــطٔثٍــٕنـٕجٍــب انتــطثخ:3انًبزح

 وحداث انتعهُى انًُهجُت

          )إج/إخ( 1و ث و 
:انسًـــٍخ اإلٌكٕنٕجٍخ ٔإػبزح تسٌٔط 1انًبزح

 انُفبٌبد
 60 40 5 3 00سا70 00سا1  00سا1 00سا 55

 60 40 4 3 00سا50 00سا1  00سا1 00سا50 ػًهٍبد يؼبنجخ انتطثخ:يؼبنجخ انًٍبِ 2ٔانًبزح

 وحداث انتعهُى االستكشافُت

          )إج/إخ(1وتئ 

 60 40 2 2 30سا45  30سا1 00سا1 00سا 35 يحبكبح انؼًهٍبد:1انًبزح

 60 40 1 2 00سا20  00سا2 30سا1 00سا 30 :جٍــٕكًٍٍــــبء انتــطثخ2انًبزح

 األفقُت وحدة انتعهُى

          )إج/إخ(1وتأف

 100  1 1 .   30سا1 30سا25 1: انهغخ االَجهٍعٌخ 1انًبزح

   30 21 00سا 385 30سا5 00سا5 30سا 10 00سا 400 4يجًىع انسداسٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يٍ انطىر انثاٍَ: األونًانسُت 

 5انسداسٍ س

 وحدة انتعهُى
انحجى انساعٍ 

 انسداسٍ

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 األرطدة انًعايم

 َىع انتقُُى

 أعًال يىجهت يحاضزة
أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخزي
 ايتحاٌ يتىاطم

 وحداث انتعهُى األساسُت

          )إج/إخ( 1 أ وث

استرسايبد انتطثخ ٔأشكبل  :1انًبزح

 ضانتسْٕ
30سا 1 00سا50 00سا1  00سا1   60 40 5 4 00سا 70 

30سا1 00سا 55 تسْٕض انتطثخ ٔيؼبنجتّ :يــطالجــخ2انًبزح 00سا1  00سا1   60 40 5 4 00سا 70 

          )إج/إخ(  2 أ وث

 60 40 5 3 00سا75 00سا1 00سا1 30سا1 00سا50 األتــطثخ انًــبنحخ ٔانًحٍــػ:1انًبزح

 60 40 3 3 00سا30 00سا1 00سا1 30سا1  : اَجـــطاف انتــطثخ2انًبزح

 وحداث انتعهُى انًُهجُت

          )إج/إخ( 1و  وث

:أزٔاد يُٓجٍخ نهتشرٍص 1انًبزح

 خٔانًالحظ
00سا1 00سا55 00سا1    60 40 5 2 00سا70 

30سا1 30سا37 :أَـــٕاع انتــطثخ فً انجـــعائط2انًبزح 00سا1    60 40 4 2 00سا50 

 وحداث انتعهُى االستكشافُت

          )إج/إخ(1إ  وث

 60 40 2 1 00سا20 00سا0.5  00سا1 30سا30 تسًٍس انتطثخ ٔانجٍئخ:1انًبزح

          وحدة انتعهُى األفقُت

          )إج/إخ(1ف أ وث

30سا 1 00سا 25 :نغـــخ اَجهٍــعٌخ1انًبزح     1 1  100 

   30 21 385 30سا6 00سا4 30سا 10 315 5يجًىع انسداسٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يٍ انطىر انثاٍَ: األونًانسُت 

 6انسداسٍ س

 وحدة انتعهُى
عٍ انحجى انسا

 انسداسٍ

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 األرطدة انًعايم

 َىع انتقُُى

 يتىاطم أعًال أخزي أعًال فزدَت تزبض يُداٍَ َدواث
ايتحاٌ يُاقشت 

 انًشزوع

 وحداث انتعهُى األساسُت

          )إج/إخ( 1وتأ

00سا75 00سا750 :يشزوع َهــاَت انـدراست1انًادة 00سا225  00سا450   - 17 30 - 100 

 100  30 17 - 00سا450 00سا225 00سا75 00سا750 6يجًىع انسداسٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 فبلحي ميندس لنيل شيادة يحدد البرنامج البيداغوجي، 2019أفريل  22 مؤرخ في 439رقـ  قػػرار

 لمفبلحة بمستغانـ رسة العميا" بالمدعػػػػمـو اإلنتػػػاج الحيػػواني" تخصص 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذو الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05–99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .المتمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ و 
والمتضػػّمف  1971غشػػت سػػنة  25الموافػػق  1391 رجػػب عػػاـ 4المػػؤّرخ فػػي  219-71وبمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -

 .المتمـتنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ و 
 ،2019 سػػنة مػػارس 31 الموافػػق 1440عػػاـ  رجػػب 24 فػػي المػػؤرخ 111-19 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 .الحكومة أعضاء تعييف والمتضمف
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 سػػنة فبرايػػر 15 الموافػػق 1438 عػػاـ االولػػى جمػػادى 18 فػػي المػػؤّرخ 89-17 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 لمفالحة، عميا مدرسة إلى  بمستغانـ، اةوالحي الطبيعة عموـ في التحضيرية المدرسة تحويل والمتّضمف 2017
   البيداغوجيػػػة الوطنيػػػة لممػػػدارس العميػػػا لميػػػداف عمػػػـو الطبيعػػػة والحيػػػاة، المػػػؤرخ المجنػػػة اجتمػػػاع محضػػػر عمػػػى بنػػػاء   -

 .2017جويمية  17في
 ػػػررػػػقػػػي

 

 بالمدرسة نتػػػاج الحيػػواني""عػػػػموـ اإل تخصص فالحي ميندسيحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة   المادة األولػى:
 ، وفقا لممحق ىذا القرار.بمستغانـ لمفالحة العميا

 لمفالحة العميا بالمدرسة يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني :2 المػػادة
 .2018/2019 ، ابتداء مف السنة الجامعيةبمستغانـ

، كّل فيما يخّصو، بمستغانـ لمفالحة العميا المدرسة تعميـ والتكويف العالييف ومديريكّمف المدير العاـ لم :3المػػادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 أفريل 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د الذي، 2019أفريل  22 مؤرخ فيال 439ممحق القرار رقـ   ميندس فبلحي شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحد 
 لعميا لمفػػػػبلحة مستغػػػػانػػػػـا بالمدرسة "عػػػػموـ اإلنتػػػاج الحيػػواني" تخصص 

 يٍ انطىر انثاٍَ: األونًانسُت 

 1انسداسٍ س

 وحدة انتعهُى
انحجى انساعٍ 

 انسداسٍ

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ
 األرطدة انًعايم

 َىع انتقُُى

 ايتحاٌ يتىاطم أعًال أخزي أعًال تطبُقُت أعًال يىجهت يحاضزة

 وحداث انتعهُى األساسُت

          )إج/إخ( 1و ث أ 

00سا3 03سا67 :االَتبد انحٍٕا1ًَانًبزح 00سا 1  30سا0  30سا67   5 5 40 60 

30سا1 00سا 45 : حًبٌخ انُجبتبد2انًبزح 30سا1   00سا 45   4 5 40 60 

          )إج/إخ( 2أ  وث

 60 40 5 4 00سا 45 30سا1  30سا1 00سا 45 :ػهى انتطثخ3انًبزح

30سا1 00سا 30 ضاػٍخ: األػًبل انع4انًبزح 30سا0   00سا 30   2 2 40 60 

30سا1 30سا37 : تكُٕنٕجٍب انصُبػبد انغصائٍخ5انًبزح 30سا0  30سا0  30سا37   1 1 40 60 

 وحداث انتعهُى انًُهجُت

          )إج/إخ( 1و  وث

30سا1 00سا 30 : تجٍٓعاد فالحٍخ1انًبزح 30سا0   00سا 30   4 4 40 60 

00سا 1 00سا 15 الٌكٕنٕجً انفالحً: انُظبو ا2انًبزح 00سا 15     1 1  100 

00سا 1 00سا 30 : ػهى انمٍبسبد3انًبزح 00سا 1  00سا 30    3 3 40 60 

 وحداث انتعهُى االستكشافُت

          )إج/إخ(1إ   وث

 : انُظبو االٌكٕنٕجً انغبثً،1انًبزح

 انسٓجً ٔانصحطأي
 60 40 1 1 30سا22 30سا0  00سا 1 30سا22

00سا 1 00سا 15 : يمبضثخ تُظًٍٍخ فً انعضاػخ2انًبزح 00سا 15     1 1  100 

30سا1 03سا22 : يسذم إنى االلتصبز انؼبو3انًبزح 30سا22     1 1  100 

 وحدة انتعهُى األفقُت

          )إج/إخ(1أف وث

 100  1 1 00سا 15   00سا 1 00سا 15 : يسذم إنى انًؤسسبتٍخ1انًبزح

   30 28 00سا 375 30سا5 30سا2 00سا 17 375 1نسداسٍ يجًىع ا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يٍ انطىر انثاٍَ: األونًانسُت 

 2 انسداسٍ س

 وحدة انتعهُى
انحجى 

انساعٍ 
 انسداسٍ

 جى انساعٍ األسبىعٍانح

 األرطدة انًعايم

 َىع انتقُُى

 يحاضزة
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبُقُت

 ايتحاٌ يتىاطم أعًال أخزي

 وحداث انتعهُى األساسُت

          )إج/إخ( 1أ وث
30سا1 00سا 45 : انُظبو انعضاػً)األَٕاع انؼشجٍخ(1انًبزح 30سا1   00سا 45   3 4 40 60 
 ظضاػخ األشجبض، نعضاػً:انُظبو ا2انًبزح

 ظضاػخ انكطٔو
30سا1 00سا 45 30سا1   00سا 45   2 2 40 60 

          )إج/إخ( 2أ  وث
 60 40 5 4 00سا 45  30سا1 30سا1 00سا 45 :ٍْسضٔنٍك انؼبيخ، انسمً ٔانتجفٍف3انًبزح

30سا1 00سا 45 : يسذم انى تحسٍٍ انُجبتبد4انًبزح 30سا1  00سا 45    2 2 40 60 

30سا1 00سا 67 : حًبٌخ انُجبتبد5بزحانً 00سا 3   00سا 67   4 5 40 60 

 وحداث انتعهُى انًُهجُت

          )إج/إخ( 1و  وث
 60 40 1 1 30سا22  30سا0 00سا 1 30سا22 :تغصٌخ االَسبٌ ٔ َٕػٍخ انغصائٍخ1انًبزح
00سا 1 30سا22 :ثٍٕتكُٕنٕجٍب انغصائٍخ2انًبزح 30سا0  30سا22    1 1 40 60 
انًٕاضز انًبئٍخ  انًُبخ، ػهى:3انًبزح

 انفالحٍخٔ
00سا 1 30سا22 30سا0  00سا 15    1 2 40 60 

00سا 1 00سا 15 :االَتبد انغبث4ًانًبزح 00سا 15     1 1  100 

36سا0 00سا 09 :ػهى األػشبة انعبضح5انًبزح 00سا 09     1 1  100 

 وحداث انتعهُى االستكشافُت

          )إج/إخ(1إ  وث

 100  1 1 00سا 10   00سا 1 00سا 15 : يسذم انى االلتصبز انعضاػ1ًانًبزح

00سا 25     :تطثص تطجٍم2ًانًبزح  2 3  100 

 وحدة انتعهُى األفقُت

          )إج/إخ(1ف أ وث

30سا1 30سا22 : انهغت االَجهُزَت1انًادة 00سا 10     2 2  100 

     30سا353 00سا6 30سا4 00سا14 00سا771 2يجًىع انسداسٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يٍ انطىر انثاٍَ: األونًانسُت 

 3 انسداسٍ س

 وحدة انتعهُى

انحجى 

انساعٍ 

 انسداسٍ

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 طدةاألر انًعايم

 َىع انتقُُى

 يحاضزة
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخزي
 ايتحاٌ يتىاطم

 وحداث انتعهُى األساسُت

          )إج/إخ( 1وتأ

30سا1 30سا52 انغصائٍخ ٔانمٍى :تغصٌخانحٍٕاَبد1انًبزح  00سا1  30سا1   60 40 6 3 30سا52 

انتغصٌخ ٔانتًخٍم انغصائً :2انًبزح

 نحٍٕاَبد انًجتطحانًغصٌبد فً ا
30سا1 00سا 45 30سا1 -   60 40 6 3 00سا 45 

انتغصٌخ ٔانتًخٍم انغصائً انًغصٌبد فً :3انًبزح

 انحٍٕاَبد أحبزٌخ انًؼسح
30سا1 00سا 45  60 40 6 3 00سا 45 30سا1 - 

 وحداث انتعهُى انًُهجُت

          )إج/إخ( 1وتى 

30سا1 30سا37 صحخ انحٍٕاٌ ٔػهى انسًٕو انغصائً:1انًبزح 00سا1   60 40 3 1 00سا 45 - 

30سا1 30سا37 اإلحصبء انتطجٍمً:2انًبزح 00سا1   60 40 3 2 30سا37 - 

َظى اإلَتبد ٔذصبئص :3انًبزح

 انًُتجبد انعضاػٍخ
30سا1 00سا 45 30سا1    60 40 3 2 00سا 45 

 وحداث انتعهُى االستكشافُت

          )إج/إخ(1وتئ 

 100  1 1 30سا37  00سا1 30سا1 30سا37 انطظبػخ ٔانًُٕانتكبحط ٔ:1انًبزح

30سا1 30سا22 اإلَجهٍــعٌـخ:2انًبزح  100  1 1 30سا22   

 وحدة انتعهُى األفقُت

          )إج/إخ(1و ث أ ف

30سا1 30سا22 يُٓجٍخ انؼًم:1انًبزح 00سا15 - -   1 1  100 

انًطالجخ انٕحبئمٍخ ٔانجحٕث :2انًبزح

 خانججهٍٕغطافٍ
30سا1 30سا22 00سا15 - -       

   30 17 00سا 375 00سا 6 00سا5 00سا 14 00سا 375 3يجًىع انسداسٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يٍ انطىر انثاٍَ: األونًانسُت 

 4ٍ سانسداس

 وحدة انتعهُى

انحجى 

انساعٍ 

 انسداسٍ

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 األرطدة انًعايم

 َىع انتقُُى

 يحاضزة
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخزي
 ايتحاٌ يتىاطم

 وحداث انتعهُى األساسُت

          )إج/إخ( 1أ وث

إزاضح انخطٔح انحٍٕاٍَخ انًجتطح  :1انًبزح

 ُبو ٔانًبػع ٔانكبيهٍٍ()األثمبض ٔاألغ
 60 40 6 3 30سا52 30سا1 - 00سا 2 30سا52

ظضاػخ انًجتطاد نهحٕو )األثمبض  :2انًبزح

 (ٔاألغُبو ٔانًبػع ٔاإلثم
 60 40 6 3 30سا67 30سا1 30سا1 30سا1 30سا67

تطثٍخ انسٔاجٍ: حٍٕاَبد انهحى  :3انًبزح

 ٔإَتبد انجٍط
 60 40 6 3 30سا52 - 30سا1 00سا 2 30سا52

 وحداث انتعهُى انًُهجُت

          )إج/إخ( 1و ث و 

يطالجخ جٕزح األغصٌخ شاد انًُشأ :1انًبزح

 انحٍٕاًَ ٔتحهٍهٓب
 60 40 4 2 30سا60 30سا1  30سا1 30سا 45

إَتبد األػالف ٔتكُٕنٕجٍب تغصٌخ :2انًبزح

 انًبشٍخ
 60 40 2 1 30سا22 00سا1  30سا1 30سا37

 60 40 2 2 30سا22 - 00سا1 30سا1 30سا37 سســبدتسٍٍــط انًؤ:3انًبزح

 وحداث انتعهُى االستكشافُت

          )إج/إخ(1إ  وث

 100  1 1 30سا45 - - 30سا1 30سا 22 االٌخٕنٕجٍب ٔانطفك ثبنحٍٕاٌ:1انًبزح

 انجٍٕتكُٕنٕجٍب أذاللٍبد انجٍٕنٕجٍٕ:2انًبزح

 انحٍٕاٍَخ
   1 1  - - 30سا1 30سا 22

 هُى األفقُتوحدة انتع

          )إج/إخ(1وتأف

 100  1 2 30سا22 - 00سا1 30سا1 30سا37 : انهغخ االَجهٍعٌخ انؼهًٍخ1انًبزح

 100  1 2 00سا25 - - - - 1: تطثص يٍساًَ 2انًبزح

   30 20 00سا 375 30سا5 30سا4 30سا 15 00سا 375 4يجًىع انسداسٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يٍ انطىر انثاٍَ: األونًانسُت 

 5انسداسٍ س

 وحدة انتعهُى

انحجى 

انساعٍ 

 انسداسٍ

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 األرطدة انًعايم

 َىع انتقُُى

 أعًال تطبُقُت أعًال يىجهت يحاضزة
أعًال 

 أخزي
 ايتحاٌ يتىاطم

 وحداث انتعهُى األساسُت

          )إج/إخ( 1أ وث

 نهًُتجبد انغصائٍخ :انُظبفخ1انًبزح

 انحٍٕاٍَخ
30سا 2 00سا60 00سا 3    60 40 7 3 00سا 85 

 ٔانفٍعٌٕنٕجٍب األحٍبء ػهى:2انًبزح

 نهؼعالد انًتكبيهخ
00سا2 03سا 52 30سا1   60 40 4 3 00سا 45  

نتحكــى فــً َٕػٍخ انًُتجــبد ا:3انًبزح

 انحٍــٕاٍَخ )حهٍت، نحى ٔ ثٍط(
 60 40 7 3 30سا67 30سا1 30سا1 30سا1 00سا60

 وحداث انتعهُى انًُهجُت

          )إج/إخ( 1و  وث

30سا1 00سا45 :تحسٍٍ ٔضاح1ًانًبزح 30سا1   60 40 3 2 00سا45 - 

 60 40 2 1  -    يُٓجٍخ انجحج ٔانتجطٌت:2انًبزح

إزاضح يشطٔػبد انمطبع :3انًبزح

 انحٍٕاًَ
30سا1 30سا37 00سا 1   60 40 3 2 30سا37 - 

 وحداث انتعهُى االستكشافُت

          )إج/إخ(1إ  وث

 100  1 1 30سا22 - - 30سا1 30سا22 انتتجغ فً صُبػخ انخطٔح انحٍٕاٍَخ:1انًبزح

ؼطفخ ٔاتمبٌ انُظى انحٍٕاٍَخ :ي2انًبزح

 انًستسايخ
00سا 1 30سا 37 00سا 1 -   60 40 2 2 00سا 15 

 وحدة انتعهُى األفقُت

          )إج/إخ(1ف أ وث

 انحٍٕاًَ اإلَتبد فً آنٍبد:1انًبزح

 انحٍٕاٍَخ ٔانًجبًَ
00سا 1 30سا 37 00سا 1 -   

15 

 00سا
1 1  100 

   30 18 375 30سا4 30سا5 00سا 15 375 5يجًىع انسداسٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يٍ انطىر انثاٍَ: األونًانسُت 

 6انسداسٍ س

 وحدة انتعهُى
انحجى انساعٍ 

 انسداسٍ

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 األرطدة انًعايم

 َىع انتقُُى

 فزدَت أعًال تزبض يُداٍَ َدواث
أعًال 

 أخزي
 يتىاطم

ايتحاٌ يُاقشت 

 انًشزوع

          وحداث انتعهُى األساسُت

          )إج/إخ( 1وتأ

00سا75 00سا750 :يشزوع َهـاَت اندراست1انًادة 00سا225  00سا450   - 17 30 - 100 

 100  30 17 - 00سا450 00سا225 00سا75 00سا750 6يجًىع انسداسٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المفتػػوح بعنػػواف "الترجمػػة"يتضم ػػف تأىيل الماستػػر في ، 2019أفريل  23 مؤرخ في 440رقـ  قػػرار

نػػتيف الجػامعيػػتيف   عمى سبيل التسوية ،2بجػامعػة باتنػػة 2019-2018 / 2018-2017الس 
 

 العممي، إف وزير التعميـ العالي والبحث
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذي الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .المتّمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ و 
 2019 مػػارس سػػنة 31 الموافػػق 1440رجػػب عػػاـ  24 المػػؤرخ فػػي 111-19 وبمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ -

 .اء الحكومةأعض تعييف والمتضمف
 2008غشػػت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػـ  -

 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه
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 2013ينػاير سػنة  30لموافػق ا 1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2015يوليػػو سػػنة 11الموافػػق  1436رمضػػاف عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي  180-15وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 .2والمتضّمف إّنشاء جامعة باتنة

شػػػاء المجنػػػة البيداغوجيػػػة الوطنيػػػة لمميػػػداف المتضػػػّمف إن 2012مػػػارس  26المػػػؤّرخ فػػػي  75وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -
 .والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا

آداب ولغػػػات »الػػػذي يحػػػدد مدونػػػة الفػػػروع لميػػػداف  2016 جويميػػػة  26المػػػؤّرخ فػػػي  774وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -
 .شيادة الميسانس وشيادة الماستر لنيل« أجنبية

 2بميػػدة ، المنعقػػد بجامعػػة  يػػة الوطنيػة لميػػداف "آداب ولغػػات أجنبيػػة"،عمػػى محضػػر اجتمػػاع المجنػػة البيداغوج وبنػاء   -
 .2017 ماي 23بتاريخ 

 ػػػررػػػقػػػي

 

ة األولػى:  2018-2017بعنواف الّسنػػتيف الجػامعيػتيف  ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل الماستر في الترجمة المفتػػوح الماد 
 المذكور أدناه.، طبقا لمجػدوؿ 2بجامعػػػة باتنػػة 2019-2018و

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميداف
 أ عربية -فرنسية  -الترجمة عربية  ترجمة آداب ولغات أجنبية

 

، بعنواف الّسنػػتيف الجامعيتيف 2يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف بجامعة باتنة  :2 المػػادة
 .2018/2019و 2017/2018

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 2عاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنةيكّمف المدير ال :3المػػادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019أفريل  23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2015أوت سنة  05المؤر خ في  622يعدؿ ممحق القرار رقـ ، 2019أفريل  23مؤرخ في  441رقـ  قػػرار
 "أداب ولغات أجنبية"في ميداف  المتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة برج بوعريريجو 

 عممي،إف وزير التعميـ العالي والبحث ال
 
 

والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذي الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -
 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ

 2019 مػػارس سػػنة 31 الموافػػق 1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19وبمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -
 .ء الحكومةوالمتضمف تعييف أعضا

 2008أوت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 .الذي يحدد نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
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 2012نيػػػػو سػػػػنة يو  4الموافػػػػق 1433رجػػػػب عػػػػاـ  14المػػػػؤّرخ فػػػػي 244-12وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -
 .والمتضّمف إنشاء جامعة برج بوعريريج

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

إنشػػػاء المجنػػػة الوطنيػػػة لمتأىيػػػل وتشػػػكيمتيا والمتضػػػّمف  2015أبريػػػل  13المػػػؤّرخ فػػػي  167وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -
 .وصالحياتيا وسيرىا

والمتضػػػمف مطابقػػػة التكوينػػػات فػػػي الميسػػػانس المؤىمػػػة  2015أوت   05المػػػؤّرخ فػػػي  622وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -
 .بعنواف جامعة برج بوعريريج

 ػػػررػػػقػػػي
 

والمتضمف  2015أوت سنة  05مؤّرخ في ال 622ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة برج بوعريريج في ميداف "آداب ولغات أجنبية"، 

 طبقا لمجػدوؿ المذكور أدناه.
 

 طبيعة التخصص الشعبة الميداف

 آداب ولغات أجنبية
 أ لغة انجميزية لغة انجميزية
 أ لغة فرنسية لغة فرنسية

 

ة  يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة برج بوعريريج ، كّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا  :2الماد 
 .القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2019 أفريل 23حرر بالجزائر في 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 د الطيبالدكتور: بوزي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2016سنة  أوت 09المؤر خ في  1006يعدؿ ممحق القرار رقـ ، 2019أفريل  23مؤرخ في  442 رقـ قػػرار

نة الجامعية   بجامعة الجمفة 2017-2016والمتضم ف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف الس 
 

 العالي والبحث العممي، إف وزير التعميـ
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذي الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2019مػػارس سػػنة  31 الموافػػق 1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19وبمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 .تضمف تعييف أعضاء الحكومةوالم
 2008أوت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 2009ينػػػػػاير سػػػػػنة  4الموافػػػػق  1430محػػػػػّرـ عػػػػػاـ  7المػػػػػؤّرخ فػػػػي  09-09وبمقتضػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػػـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف إنشاء جامعة الجمفة، 
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

ىيػػػل وتشػػػكيمتيا والمتضػػػّمف إنشػػػاء المجنػػػة الوطنيػػػة لمتأ 2015أبريػػػل  13خ فػػػي المػػػؤرّ  167وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -
 .وصالحياتيا وسيرىا

والمتضػػػمف تأىيػػػل الميسػػػانس المفتوحػػػة بعنػػػواف الّسػػػنة  2016أوت  09المػػػؤرخ فػػػي  1006وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -
 .بجامعة الجمفة 2017-2016الجامعية 

 ػػػررػػػقػػػي

 

والمتضمف  2016أوت سنة  09المؤرخ في  1006ل ممحق القرار رقـ يعدت قرار إلىيدؼ ىذا الي المادة األولى:
بجامعة الجمفة، طبقا لمجدوؿ  2017-2016تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف الّسنة الجػامعيػة 

 أدناه. المذكور
 طبيعة تخصص الشعبة الميداف

 أ االقتصاد الريفي فالحيةعمـو  عمـو الطبيعة والحياة
 أ عمـ النفس العيادي عمـ النفس -عمـو اجتماعية  إنسانية واجتماعيةعمـو 

عمـو وتقنيات النشاطات 
النشاط البدني الرياضي  نشاط بدني رياضي مكيف البدنية والرياضية

 أ اإلعاقةو 
 

ة  بيق ىذا القرار بتط ،يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجمفة، كّل فيما يخّصو :2الماد 
 .الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2019 أفريل 23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2015أكتوبر  13المؤر خ في  1020يعدؿ ممحق القرار رقـ ، 2019 أفريل 23 مؤرخ في 443رقـ  قػػرار

نة الجامعية   بجامعة تبسة 2015-2016يتضم ف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف الس 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
متضػػّمف وال 1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذي الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2019مػػارس سػػنة  31 الموافػػق 1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19وبمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008ة غشػػت سػػن 19الموافػػق  1429شػػعباف عػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػـ  -

 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
والمتضّمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7مؤّرخ في  08-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إنشاء جامعة تبسة
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ع األّوؿ عػاـ ربيػ 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ىيػػػل وتشػػػكيمتيا والمتضػػػّمف إنشػػػاء المجنػػػة الوطنيػػػة لمتأ 2015أبريػػػل  13المػػػؤّرخ فػػػي  167وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -
 .وصالحياتيا وسيرىا

والمتضػػمف تأىيػػل الميسػػانس المفتوحػػة بعنػػواف الّسػػنة  2015ر أكتػػوب 13المػػؤّرخ فػػي  1020وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 بجامعة تبسة. 2016-2015الجامعية 

 ػػػررػػػقػػػي

 

والمتضمف تأىيل  2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1020ممحق القرار رقـ  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل المادة األولى:
 جامعة تبسة، طبقا لمجػدوؿ المذكور أدناه.ب 2016-2015الميسانس المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية 

 

 طبيعة التخصص الشعبة الميداف

 لغة وأدب عربي

 أ نقد ومناىج دراسات نقدية
 أ لسانيات عامة دراسات لغوية

 دراسات أدبية
 أ أدب عربي
 أ أدب جزائري 

 أ أدب مقارف وعالمي
 

ة  بتطبيق ىذا القرار  ،الييف ومدير جامعة تبسة، كّل فيما يخّصويكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف الع :2الماد 
 .الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2019 أفريل 23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2016 أوت 09المؤر خ في  973يعدؿ ممحق القرار رقـ ، 2019أفريل  23 مؤرخ في 444رقـ  قػػرار

نة الجامعية تأىيل الميسانس و المتضمف   بسكرةبجامعة  2017-2016المفتوحة بعنواف الس 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضػػّمف و  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419لحجػػة عػػاـ ذي ا 18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
، 2019 مػارس سػنة 31 الموافػق 1440رجػب عػاـ  24المػؤرخ فػي 111 -19وبمقتضػى المرسػـو الرئاسػي رقػـ  -

 .ةأعضاء الحكوم تعييف والمتضمف
 1998يوليػو سػنة  7الموافػق  1419ربيع األّوؿ عػاـ  13ؤّرخ في الم 219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف إنشاء جامعة بسكرة، المعّدؿ والمتّمـ
 2008غشػػت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػـ  -

 .س وشيادة الدكتوراهشيادة الميسانالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس و و 
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميحدد صالحيات وز ذي يال
وتشػػػكيمتيا ىيػػػل والمتضػػػّمف إنشػػػاء المجنػػػة الوطنيػػػة لمتأ 2015أبريػػػل  13المػػػؤّرخ فػػػي  167وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 .وصالحياتيا وسيرىا
والمتضػػػػمف تأىيػػػػل الميسػػػػانس المفتوحػػػػة بعنػػػػواف الّسػػػػنة  2016 وتأ 09المػػػػؤّرخ فػػػػي  973وبمقتضػػػػى القػػػػرار رقػػػػـ  -

 بسكرة.بجامعة  2017-2016الجامعية 
 .2016جويمية  21عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  بناء   -

 

 ػػػررػػػقػػػي

 

والمتضمف تأىيل  2016 وتأ 09المؤّرخ في  973ممحق القرار رقـ  يدؼ ىذا القرار إلى تعديلي المادة األولى:
 ، طبقا لمجػدوؿ المذكور أدناه.بسكرةبجامعة  2017-2016الميسانس المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية 

 

 طبيعة التخصص الشعبة الميداف
 أ إرشاد وتوجيو ةعمـو التربي –عمـو اجتماعية  عمـو إنسانية واجتماعية
عمـو وتقنيات النشاطات 

تسيير الموارد البشرية  إدارة وتسيير رياضي البدنية والرياضية
 أ والمنشآت الرياضية

 

ة  بتطبيق ىذا القرار  ،، كّل فيما يخّصوبسكرة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :2الماد 
 ية لمتعميـ العالي والبحث العممي.الذي سينشر في النشرة الرسم

 2019 أفريل 23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضم ف تأىيل الميسانس المفتوحة، 2019أفريل  23 مؤرخ في 445رقـ  قػػرار

نة الجامعية بعنواف   1بجامعة البميدة 2018-2017الس 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذي الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل
 2019 مػػارس سػػنة 31 الموافػػق 1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19وبمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
الموافػػػق أوؿ غشػػػت سػػػنة  1409ذي الحجػػػة عػػػاـ  29المػػػؤّرخ فػػػي  137-89وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .المتّمـوالمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعّدؿ و  1989
 2008غشػػت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػـ  -

 .شيادة الميسانس وشيادة الدكتوراهوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس و 
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميوز  الذي يحدد صالحيات

ىيػػػل وتشػػػكيمتيا والمتضػػػّمف إنشػػػاء المجنػػػة الوطنيػػػة لمتأ 2015أبريػػػل  13المػػػؤّرخ فػػػي  167وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -
 .وصالحياتيا وسيرىا

 .2018جواف  20عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل المنعقد بتاريخ  بناء   -
 

 ػػػررػػػقػػػي

 

ة األولػ بجامعة  2018-2017ل الميسانس المفتوحة بعنواف الّسنة الجػامعيػة يىأتييدؼ ىذا القرار إلى : ىالماد 
 ، طبقا لمجدوؿ المذكور أدناه.1البميدة

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميداف
 ـ تقنيات التجارة في الزراعات الغذائية عمـو الغذاء عمـو الطبيعة والحياة

 

ة  ، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 1لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدة  يكّمف المدير العاـ :2الماد 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 أفريل 23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضم ف تأىيل الميسانس المفتوحة، 2019أفريل  23 مؤرخ في 446رقـ  قػػرار

نة الجامعية   1بجامعة وىراف 2018-2017بعنواف الس 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضػػّمف  1999بريػػل سػػنة أ 4الموافػػق  1419ذي الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل
 2019 مػارس سػنة 31 الموافػق 1440رجػب عػاـ  24المػؤرخ فػي   111-19وبمقتضػى المرسػـو الرئاسػي رقػـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
المتعمق  1984غشت سنة  18افق المو  1404ذي القعدة عاـ  21المؤّرخ في  211-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .وىراف وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة
 2008غشػػت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػـ  -

 .يادة الميسانس وشيادة الدكتوراهوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وش
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13مرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ال -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
ىيػػػل وتشػػػكيمتيا والمتضػػػّمف إنشػػػاء المجنػػػة الوطنيػػػة لمتأ 2015أبريػػػل  13المػػػؤّرخ فػػػي  167وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 .وصالحياتيا وسيرىا
 .2018جواف  20ىيل المنعقد بتاريخ عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمتأ ناء  ب -
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 ػػػررػػػقػػػي
 

ة األولػى: بجامعة  2018-2017ل الميسانس المفتوحة بعنواف الّسنة الجػامعيػة يىأتييدؼ ىذا القرار إلى  الماد 
 ، طبقا لمجدوؿ المذكور أدناه.1وىراف

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميداف
 ـو اقتصادية والتسييرعم

 ـ تسيير المؤسسات واإلدارات عمـو التسيير وعمـو تجارية
 

ة  ، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 1وىرافيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2الماد 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 أفريل 23 في حرر بالجزائر
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2016 أوت 09المؤر خ في  1004يعدؿ ممحق القرار رقـ ، 2019 أفريل 23 مؤرخ في 447رقـ  قػػرار

نة الجامعية المفتوحة بعنتأىيل الميسانس والمتضمف   1قسنطينةبجامعة  2017-2016واف الس 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضػػّمف و  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذي الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
، 2019 مػارس سػنة 31 الموافػق 1440رجػب عػاـ  24المػؤرخ فػي 111 -19وبمقتضػى المرسػـو الرئاسػي رقػـ  -

 .ةأعضاء الحكوم تعييف والمتضمف
غشػػػت سػػػنة  18الموافػػػق  1404ذي القعػػػدة عػػػاـ  24المػػػؤّرخ فػػػي  213–84المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ بمقتضػػػى و  -

 .والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 1984
 2008غشػػت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08تنفيػػذي رقػـ وبمقتضػى المرسػػـو ال -

 .شيادة الميسانس وشيادة الدكتوراهالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس و و 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميحدد صالحيات وز يذي ال
ىيػػػل وتشػػػكيمتيا والمتضػػػّمف إنشػػػاء المجنػػػة الوطنيػػػة لمتأ 2015أبريػػػل  13المػػػؤّرخ فػػػي  167وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 .وصالحياتيا وسيرىا
ة والمتضػػػمف تأىيػػػل الميسػػػانس المفتوحػػػة بعنػػػواف الّسػػػن 2016 وتأ 09المػػػؤّرخ فػػػي  1004وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 .1قسنطينةبجامعة  2017-2016الجامعية 
 .2016جويمية  21عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  بناء   -

 

 ػػػررػػػقػػػي
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والمتضمف تأىيل  2016 وتأ 09المؤّرخ في  1004ممحق القرار رقـ  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل المادة األولى:
 طبقا لمجػدوؿ المذكور أدناه. ،1قسنطينةبجامعة  2017-2016جامعية الميسانس المفتوحة بعنواف الّسنة ال

 

 
 
 

 

ة  بتطبيق ىذا القرار  ،، كّل فيما يخّصو1قسنطينة التكويف العالييف ومدير جامعةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ و  :2الماد 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 أفريل 23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضم ف 2016أوت  09المؤرخ في  1100القرار رقـ  يعدؿ، 2019 أفريل 23 مؤرخ في 448رقـ  قػػرار

 تحديد مدونة الفروع لميداف "ىندسة معمارية، عمراف وميف المدينة" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذي الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99القػػانوف رقػػـ بمقتضػػى  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2019مػػارس سػػنة  31 الموافػػق 1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19وبمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليػػو سػػنة  23الموافػػق  1422جمػػادي األولػػى عػػاـ  2المػػؤرخ فػػي  208-01تضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ وبمق -

 لجيوية والندوة الوطنية لمجامعات.المحدد لمياـ وسير اليياكل ا 2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادي الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا.مياـ الجامعة المحدد ل 2003
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 القواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.المحدد لمياـ المركز الجامعي و 
 2008غشػػت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػـ  -

 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس و 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذي يحدد القانوف 
والمتضّمف تحديد مدونة الفروع لميداف "ىندسة معمارية،  2016أوت  09المؤرخ في  1100وبمقتضى القرار رقـ  -

 " لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر.عمراف وميف المدينة

 طبيعة التخصص الشعبة الميداف
 ـ إنتاجية ميكانيكية وتصنيع ىندسة ميكانيكية عمـو وتكنولوجيا

 أ بيوتكنولوجيا الميكروبات بيوتكنولوجيا عمـو الطبيعة والحياة
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والمتعمق بالتسجيل  2017جواف  06الموافق  1438رمضاف  11المؤرخ في  01وبمقتضى المنشور الوزاري رقـ  -
 .2018-2017األولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا بعنواف السنة الجامعية 

 

 ػػػررػػػقػػػي

 

والمتضّمف تحديد مدونة  2016أوت  09المؤرخ في  1100يل القرار رقـ ييدؼ ىذا القرار إلى تعد المادة األولى:
 .الفروع لميداف "ىندسة معمارية، عمراف وميف المدينة" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر

 تعدؿ مدونة الفروع لميداف "ىندسة معمارية، عمراف وميف المدينة" عمى النحو اآلتي:  :2المادة 
 ىندسة معمارية 
 فعمرا 
 تسيير التقنيات الحضرية 
 ميف المدينة 

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ورؤساء الندوات الجيوية لمجامعات ورؤساء مؤسسات التعميـ  :3المادة 
والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 

 والبحث العممي
 2019 أفريل 23 فير بالجزائر حر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019أفريل  23مؤرخ في  449رقـ  قػػرار

 االمازيغيةلمركز البحث في المغة والثقافة 
 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

، 2019مػػارس سػػنة  31الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.

نػػػوفمبر سػػػنة  24الموافػػػق  1432ذي الحجػػػة عػػػاـ  28المػػػؤرخ فػػػي  396-11وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
لتكنولػػػوجي، السػػػيما ، الػػػذي يحػػػدد القػػػانوف األساسػػػي النمػػػوذجي لممؤسسػػػة العموميػػػة ذات الطػػػابع العممػػػي وا2011
 منو. 21المادة 

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

، 2017فبرايػػر سػػنة  26الموافػػق  1438جمػػادى عػػاـ  29المػػؤرخ فػػي  95-17وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 حث في المغة والثقافة األمازيغية.المتضمف إنشاء مركز الب

 

 ػػػررػػػقػػػي

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

 العممي لمركز البحث في المغة والثقافة األمازيغية كما يأتي:
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 :بالنسبة لباحثي المركز 
 مراد. عميروش 
 حياة. بناجي 
 عبد الغاني. موسوني 
 سميماف. تخروبت 
 فريد. بوخمف 
 صغير.محند  بف بركاف 

 

 :بالنسبة لمباحثيف الخارجيف عف القطاع 
  عبد الرزاؽ. دوراري 
  موسى. إمرازف 
 زىير. مكسـ 
 عبد الناصر. قجيبة 
  دمحم. جالوي 

 

 :بالنسبة لمباحثيف الوطنييف المقيميف بالخارج 
 مراد. يمس شاوش 
 كماؿ. شاشوا 
 دمحم. تمماتيف 
 ياسيف. تسعديت تيطوح 

 

 :األعضاء بحكـ القانوف 
 مدير المركز مصطف تجتي. 

 

 ينشر ىذا القرار في النشرة اّلرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
ر بالجزائر في   2019أفريل  23حر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العممي ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2019أفريل  24 مؤرخ في 451قـ ر  قػػرار

 1وىراف-أحمد بف بمة لمعيد الترجمة بجامعة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتعّمػق  1984غشػت سػنة  18الموافػق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 والمتّمـ. ؿ، المعدّ وسيرىا1 ىراف بتنظيـ جامعة و 
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24 المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي يحّدد 2003
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 لعممي.الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ا

 1وىػػػراف -مس العممػػػي لمعيػػػد الترجمػػة بجامعػػػة أحمػػػد بػػف بمػػػةوبنػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بػػالمج -
 .2018أكتوبر  14المؤرخ في 

 يػػقػػػػػػػرر

 

جمادي الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله،2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1وىراف -الترجمة بجامعة أحمد بف بمة القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد
، وفقا 1وىراف -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الترجمة بجامعة أحمد بف بمة :2المادة 

 .لمجدوؿ الممحق بيذا القرار
، كل فيما يخصو، 1وىراف -أحمد بف بمة ةعاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعيكمف المدير ال :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019أفريل  24 مؤرخ فيال 451ممحػػػق بالقػػرار رقـ 

 1وىراف -أحمد بف بمة لمعيد الترجمة بجامعة
 الصفػة والمقػب االسـ الرقـ

 رئيسة المجمس العممي لممعيد بمقاسمي حفيظة 1
 مديرة المعيد فرقاني جازية 2
 مديرة مساعدة مكّمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة صغور أحالـ  3
 والعالقات الخارجية والبحث العممي مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج بمحيا الطاىر 4
 مّثل عف األساتذة م عباد أحمد 5
 ممّثل عف األساتذة  بوحديبية لموشة 6
 ممّثل عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ" زيناي جماؿ الديف 7
 ممّثمة عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ" يخمف زوليخة 8
 المساعديف ةممّثل عف األساتذ بقادة دمحم المختار 9

 فالمساعدي ةممّثمة عف األساتذ موالي فاطمة 10
 مديرة مخبر بحث توىامي وساـ 11
 مدير مخبر بحث خميل نصر الديف 12

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2019أفريل  24 مؤرخ في 452 رقـ قػػرار
 العميا لبلقتصاد بوىرافلممدرسة 

 

 لعالي والبحث العممي،إف وزير التعميـ ا
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .ةوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكوم
الػذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ـ العالي والبحث العممي.ير التعمييحدد صالحيات وز 
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ -

 ساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذي يحدد القانوف األ
فبرايػػر سػػنة  15الموافػػق  1438جمػػادى األولػػى عػػاـ  18المػػؤرخ فػػي  85-17وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

وىراف إلػى مدرسػة والمتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجاريػة وعمػوـ التسػيير بػ 2017
 عميا لالقتصاد.

مارس  03وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا لالقتصاد بوىراف المؤرخ في -
2019. 

 ػػػررػػػقػػػي

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  44بيقا ألحكاـ المادة تط المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجمس العممي لممدرسة العميا لالقتصاد بوىراف.
المجمس العممي لممدرسة العميا لالقتصاد بوىراف، وفقا لمجدوؿ الممحق تحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 

 بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لالقتصاد بوىراف، كل فيما يخصو،  :3المادة 

 ممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث الع
 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميالذي  2019أفريل  24 مؤرخ فيال 452 ممحق بالقرار رقـ

 العميا لبلقتصاد بوىرافلممدرسة 
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة بف شيخ ىواري  1
 مديرة مساعدة مّكمفة بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل  مزوزي سامية 2
 ة مساعدة مكّمفة بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجيةمدير  بمخوس مريـ 3
 مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار وترقية المقاوالتية ناصري مصطفى 4
 رئيسة القسـ التحضيري  مختاري لطيفة 5
 رئيس قسـ الطور الثاني دردؽ دمحم 6
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 أستاذة محاضرة قسـ "أ" فتيحةداود  7
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بوري نسيمة 8
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مزياف دمحم أألميف 9

 أستاذة محاضرة قسـ "ب" شاللي شريفة 10
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" حموش مميكة 11
 أستاذ مساعد قسـ "أ" تشاـ عمر 12
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بمقمفاط مريـ 13
 2وىراف  -أستاذ بجامعة دمحم بف أحمد فقير حمزة 14
 2وىراف  -أستاذ بجامعة دمحم بف أحمد حداد دمحم 15
 مسؤوؿ المكتبة بونوار سعد هللا 16

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2019أفريل  24 مؤرخ في 453رقـ  قػػرار

 العميا في العمـو البيولوجية بوىرافلممدرسة 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الػذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18ي المؤرخ ف 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صالحيات وز 
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ -

 درسة العميا.الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لمم
 2017أكتػػوبر سػػنة  22الموافػػق  1439صػػفر عػػاـ  2المػػؤرخ فػػي  304-17التنفيػػذي رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو  -

 رسة عميا في العمـو البيولوجية.والمتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة بوىراف إلى مد
بػوىراف المػؤرخ  يولوجيػةوبناء  عمى محضر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بػالمجمس العممػي لممدرسػة العميػا فػي العمػوـ الب -

 .2019فيفري  14في 
 ػػػررػػػقػػػي

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 لممدرسة العميا في العمـو البيولوجية بوىراف. المجمس العممي
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا في العمـو البيولوجية بوىراف، وفقا لمجدوؿ  :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
ـ البيولوجية بوىراف، كل فيما يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا في العمو  :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميالذي  2019أفريل  24 مؤرخ في 453 ممحق بالقرار رقـ
 العميا في العموـ البيولوجية بوىرافلممدرسة 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 يس المجمس العممي لممدرسةمدير المدرسة، رئ سعيدي جماؿ  1
 مديرة مساعدة مّكمفة بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل  فميج مناؿ 2
 مديرة مساعدة مكّمفة بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية رحمي فوزية 3
 رئيسة القسـ التحضيري  رضواف دالؿ 4
 رئيسة قسـ الطور الثاني محامي فاطمة الزىراء 5
 أستاذ بابا حامد دمحم باي 6
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" تبحريتي حاجة فاطمة 7
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" قابد نجود 8
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مرزوؽ دمحم 9

 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بمحاج حناف 10
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" مجدوب اليوارية 11
 ـ "أ"أستاذة مساعدة قس بودربالة ىاجر سمية 12
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" بف يطو إيماف 13
 1وىراف -أستاذ بجامعة أحمد بف بمة بوعمق أحمد 14
 وىراف -أستاذ بجامعة دمحم بوضياؼ لمعمـو والتكنولوجيا بوجمعة عبد هللا 15
 مسؤولة المكتبة بوغراسة فاطمة زىرة 16

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د ا2019أفريل  24 مؤرخ في 454رقـ  قػػرار  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحد 

 العميا لؤلساتذة ببػػػشارمدرسة لقسـ العمـو الدقيقة بال
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الػذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صالحيات وز 
 2015يوليػو سػنة  11افػق المو  1436رمضػاف عػاـ  24المػؤرخ فػي  182-15وبمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -

 ببػػػػػػػػشار. والمتضّمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذي يحدد القانوف 
ػػػػشار بالمجنػة العمميػة لقسػـ العمػـو الدقيقػة بالمدرسػة العميػا لألسػاتذة ببػػػػػوبناء  عمى محضر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة  -

 .2019فبراير  07المؤرخ في 
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 ػػػررػػػقػػػي

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ، والمذكور أعاله،2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ العمـو الدقيقة بالمدرسة العميا لألساتذة ببػػػػشار.
لقسـ العموـ الدقيقة بالمدرسة العميا لألساتذة ببػػػػػػػػشار، وفقا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 ا القرار.لمجدوؿ الممحق بيذ
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة ببػػػػػػػػشار، كل فيما يخصو،  :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 

 العممي وزير التعميـ العالي والبحث
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د ا 2019أفريل  24 مؤرخ فيال 454ممحق بالقرار رقـ   المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحد 

 بالمدرسة العميا لؤلساتذة ببػػػشار وـ الدقيقةلقسـ العم
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذة محاضرة قسـ "ب"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ مباركة بمبوخاري  1
 رئيس القسـ دوحة دمحم 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" محمود حباب 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبد القادر بف سميماف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" رابطيعبد الحق م 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد الغاني بمعباس 6
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" جييدة عيسى 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د ا2019أفريل  24 مؤرخ في 455رقـ  قػػرار  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحد 

 العميا لؤلساتذة ببػػػشارمدرسة غة واألدب العربي باللقسـ الم
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الػذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434يع األوؿ رب 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صالحيات وز 
 2015يوليػو سػنة  11الموافػق  1436رمضػاف عػاـ  24المػؤرخ فػي  182-15وبمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -

 ة العميا لألساتذة ببػػػػػػػػشار.والمتضّمف إنشاء المدرس
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 تنفيػػذي رقػػـوبمقتضػػى المرسػػـو ال -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذي يحدد القانوف 
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وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ المغػػة واألدب العربػػي بالمدرسػػة العميػػا لألسػػاتذة  -
 .2019راير فب 07ػػػشار المؤرخ في ببػػػػػ

 ػػػررػػػقػػػي

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المدرسة العميا لألساتذة ببػػػػػػػػشار.المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي ب
لقسـ المغة واألدب العربي بالمدرسة العميا لألساتذة ببػػػػػػػػشار،  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
العميا لألساتذة ببػػػػػػػػشار، كل فيما يخصو،  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة: 3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د ا 2019أفريل  24 مؤرخ فيال 455ممحق بالقرار رقـ   المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحد 

 بالمدرسة العميا لؤلساتذة ببػػػشارلقسـ المغة واألدب العربي 
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذة محاضرة قسـ "ب"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ نورة فالح 1
 رئيس القسـ بوسماحة الطيب 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دمحم باديس 3
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" حسيبة مجادي 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" نواؿ دمحمي 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد الرحمف ماموني 6
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" فعبد العزيز حنا 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العمميألعضػاء ، يحدد القائمة االسمية 2019أفريل  24 مؤرخ في 456رقـ  قػػرار

 تعيف تموشن -بمحاج بوشعيبلمعيد العمػـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بالمركز الجامعي 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.ـ المركز الجامعالذي يحدد ميا
 2008يوليػػػػو سػػػػنة  9الموافػػػػق  1429رجػػػػب عػػػػاـ  6المػػػػؤرخ فػػػػي  205-08وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 مركز جامعي بعيف تموشنت، المعّدؿ.والمتضمف إنشاء 
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 2013ينػاير سػنة  30ق الموافػ 1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

وبناء  عمػى محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بػالمجمس العممػي لمعيػد العمػػػػوـ االقتصػادية، التجاريػة وعمػوـ التسػيير  -
 .2019فيفري  10المؤّرخ في  عيف تموشنت -بمحاج بوشعيببالمركز الجامعي 

 

 ػررػػػػػقػػػي

 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 -بمحاج بوشعيببالمركز الجامعي المجمس العممي لمعيد العمػػػوـ االقتصادية، التجارية وعموـ التسيير 
 .عيف تموشنت

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمػػػوـ االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير : 2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.عيف تموشنت -بمحاج بوشعيببالمركز الجامعي 

، كل عيف تموشنت -بمحاج بوشعيبالتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي يكمف المدير العاـ لمتعميـ و  :3المادة 
 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجمس العمميألعضػاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2019أفريل  24 مؤرخ فيال 456ممحق بالقرار رقـ 
 عيف تموشنت -بمحاج بوشعيبز الجامعي لمعيد العمػوـ االقتصادية، التجارية وعموـ التسيير بالمرك

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجمس العممي لممعيد بف عامر عبد الكريـ 1
 مدير المعيد وىراني عبد الكريـ 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج بف يحي حسيف 3
 لما بعد التدّرج والبحث العممي مدير مساعد مكّمف نايت إبراىيـ بوسعد 4
 رئيس قسـ عمـو التسيير بوطوبة دمحم 5
 رئيس قسـ الحقوؽ  غزالي بمعيد 6
 أستاذ حاشي يوسف 7
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" زدوف جماؿ 8
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوزياف الرحماني ىاجر 9
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" العشابي فاطمة الزىراء 10
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد الحكيـبوجاني  11
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف سبع إلياس 12
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" أوكبداف سناء 13
 مدير مخبر بحث بف الضب عمي 14

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د ا2019أفريل  24 مؤرخ في 457رقـ  قػػرار  المجنة العمميةة ألعضاء لقائمة االسمي، يحد 
 بوىراف المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة لقسـ ىندسة األنظمة بال

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008يوليػػو سػػنة  14الموافػػق  1429رجػػب عػػاـ  11المػػؤّرخ فػػي  210-08التنفيػػذي رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو  -

 ي وىراف إلى مدرسة خارج الجامعة،.المتضّمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في التعميـ التقني ف
ر سػػػنة أكتػػػوب 29الموافػػػق  1433ذي الحجػػػة عػػػاـ  13المػػػؤرخ فػػػي  376-12وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

ة وطنيػػػة متعػػػددة المتضػػػّمف تغييػػػر تسػػػمية المدرسػػػة العميػػػا ألسػػػاتذة التعمػػػيـ التكنولػػػوجي بػػػوىراف إلػػػى مدرسػػػ 2012
 التقنيات بوىراف.

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

 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ -
 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذي يحدد القانوف 

المتعػػػددة وبنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالمجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ ىندسػػػة األنظمػػػة بالمدرسػػػة الوطنيػػػة  -
 .2019فيفري  24بوىراف المؤرخ في  التقنيات

 

 يػػقػػػػػػػرر

 
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  :المادة األولى
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 بوىراف. المتعددة التقنياتسـ ىندسة األنظمة بالمدرسة الوطنية المجنة العممية لق
لقسـ ىندسة األنظمة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية: 2المادة 

 بوىراف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
لييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف،كل فيما يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العا: 3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د ا 2019أفريل  24 مؤرخ فيال 457ممحق بالقرار رقـ   المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحد 

 بوىراف المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة بال لقسـ ىندسة األنظمة
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ  شقاؽ مصطفى 1
 رئيس القسـ براىامي منور 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بطاط وفاء 3
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف حراث دمحم 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" غماري كوثر 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بومجوط أماؿ 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" اؿبف ديمراد نو  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" صابري دمحم 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2019أفريل  24 مؤرخ في 458رقـ  قػػرار

 بوىراف المتعددة التقنياتالوطنية لممدرسة 
 

 ميـ العالي والبحث العممي،إف وزير التع
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008يوليػػو سػػنة  14الموافػػق  1429رجػػب عػػاـ  11المػػؤّرخ فػػي  210-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ي وىراف إلى مدرسة خارج الجامعة.عميا لألساتذة المتخصصة في التعميـ التقني فالمتضّمف تحويل المدرسة ال
أكتػػػوبر سػػػنة  29الموافػػػق  1433ذي الحجػػػة عػػػاـ  13المػػػؤرخ فػػػي  376-12وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

عػػػددة ة وطنيػػػة متالمتضػػػّمف تغييػػػر تسػػػمية المدرسػػػة العميػػػا ألسػػػاتذة التعمػػػيـ التكنولػػػوجي بػػػوىراف إلػػػى مدرسػػػ 2012
 التقنيات بوىراف.

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

 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ -
 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.ذي يحدد القانوف ال
بوىراف المؤرخ في  المتعددة التقنياتوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة الوطنية  -

 .2018جويمية  04
 ػػػررػػػقػػػي

 

 1437رمضاف عاـ  9لمؤرخ في ا 176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 بوىراف. المتعددة التقنياتالمجمس العممي لممدرسة الوطنية 
بوىراف، وفقا لمجدوؿ  ياتالمتعددة التقنتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية  :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
بوىراف، كل فيما  المتعددة التقنياتيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية  :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 سمية ألعضاء المجمس العممييحدد القائمة االالذي  2019أفريل  24 مؤرخ فيال 458 ممحق بالقرار رقـ
 بوىراف المتعددة التقنياتالوطنية لممدرسة 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة سنوسي دمحم 1
 مديرة مساعدة مّكمفة بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل  العوفي فتيحة 2
 ساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار وترقية المقاوالتيةمدير م بوعزيز سابيق عبد اليادي 3
 مديرة مساعدة مكّمفة بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية مداني خالدية 4
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية ليتيـ سيدعمي 5
 يةرئيس قسـ اليندسة المدن بوطالب عمي 6
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية فراجي أحمد 7
 رئيسة قسـ اليندسة الصناعية بوتيفور الزىرة 8
 رئيسة قسـ ىندسة الطرائق والمواد دالي يوسف زىرة )ـ( طالب  9

 رئيس قسـ ىندسة األنظمة براىامي منور 10
 رئيسة قسـ التكويف التحضيري  بوحديبة عمارية 11
 س المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكيةرئي بف زعمة حبيب 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية لصمج عبد المجيد 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية خياط منير 14
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الصناعية رحماني سعاد 15
 لقسـ ىندسة الطرائق والمواد رئيس المجنة العممية بوعناني فريدة 16
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة األنظمة شقاؽ مصطفى 17
 رئيس المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيري  عماري صالح الديف سفياف 18
 أستاذ مولي دمحم 19
 أستاذ فاصمة سعاد 20
 أستاذ بوحنة عبد الرحماف 21
 أستاذ ميمودي عبد هللا 22
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ادةعياد ق 23
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" لزرؽ خيرة زىيرة 24
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف ىونة دمحم 25
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بسدات نور الديف 26
 مديرة مخبر بحث بوعبد السالـ حسيبة 27
 مدير مخبر بحث قصاب أحمد 28
 مدير مخبر بحث بف عبد هللا توفيق 29
 مدير مخبر بحث عومرعور بف  30
 مدير مخبر بحث شاكر عبد القادر 31
 مدير مخبر بحث سعيداف عبد القادر 32
 مدير مخبر بحث بمعيدي عبد القادر 33
 مدير مخبر بحث حمدادو نصر الديف 34
 مدير مخبر بحث بوسالمة ادمحم 35
 1وىراف  -أستاذ بجامعة أحمد بف بمة حمو أحمد 36
 وىراف -أستاذ بجامعة دمحم بوضياؼ لمعمـو والتكنولوجيا بف صافي دمحم 37
 مسؤولة المكتبة مطاي صميحة 38

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ؿ القرار رقـ 2019أفريل  24 مؤرخ في 459رقـ  قػػرار   2017سبتمبر  23المؤر خ في  906، يعد 
 سعيدة -عضاء المجمس العممي لكمية العمػػػػػػـو بجامعة موالي الطاىرالذي يحدد القائمة االسمية أل

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محّرـ عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ؿ والمتّمـ.ء جامعة سعيدة، المعدّ المتضمف إنشا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزير التعمي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2017سبتمبر  23المؤّرخ في  906وبموجب القرار رقـ  -

 سعيدة، المعّدؿ. -ة موالي الطاىرلكمية العمػػـو بجامع
 .2019مارس  14المؤّرخ في  24رقـ  سعيدة -وبناء  عمى إرساؿ جامعة موالي الطاىر -

 

 يػػقػػػػػػػرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمػػوـ بجامعة موالي  المادة األولى:
 سعيدة. -الطاىر

سعيدة، وفقا لمجدوؿ  -العمػػوـ بجامعة موالي الطاىر تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

سعيدة، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالي الطاىر :3المادة 
 ذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار ال

 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ؿ القرار رقـ  2019أفريل  24 مؤرخ فيال 459رقـ  رارػػق بالقػػػممح  2017سبتمبر  23المؤر خ في  906الذي يعد 
د لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمػػػػػػـو بجامعة موالي الطاىر  سعيدة -المحد 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا رئيس المج العسري بومديف 1
 عميد الكمية عباس عكاشة 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  قايد أمػحمد 3
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بف زيادي فاطمة 4
 رئيس قسـ  البيولوجيا حسناوي عكاشة 5
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 رئيس قسـ الرياضيات  جبوري جموؿ 6
 رئيس قسـ الفيزياء مسكيف دمحم  7
 رئيس قسـ  الكيمياء قندوزي عبد الكريـ 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا  بودراع كماؿ الديف 9

 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات قندوزي توفيق 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء جعفري الطيب 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء إبراىيـ ىواري  12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا  ىاشـ قادة 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء حداد بومديف 14
 اتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء ممّثل األس عمارة قادة 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عماـ عبد القادر 16
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف خمفاوي فريحة 17
 مدير مخبر بحث رحموني عمي 18
 مدير مخبر بحث وقاص صديق 19
 مدير مخبر بحث قندوسي عبد الجبار 20
 بحثمدير مخبر  سميماني ميمود 21
 مدير مخبر بحث تراس دمحم 22
 مدير مخبر بحث إدريس خوجة دمحم 23
 مسؤولة المكتبة بوطالبي مختارية 24

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ؿ القرار رقـ 2019أفريل  24 مؤرخ في 460رقـ  قػػرار   2017نوفمبر  01المؤر خ في  1050، يعد 

 والتكنولوجيا بجامعة غرداية يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـوالذي 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03نفيػػذي رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو الت -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012يونيػػو سػػنة  04الموافػػق  1433رجػػب عػػاـ  14المػػؤرخ فػػي  248-12وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 معة غرداية.والمتضمف إنشاء جا
 2013 ينػاير سػنة 30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الػذي يحػّدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجمػس العممػي  2017نػوفمبر  01المػؤّرخ فػي  1050وبموجب القرار رقـ  -

 كنولوجيا بجامعة غرداية، المعّدؿ.والت العموـ لكمية
 .2019مارس  24المؤّرخ في  13رقـ  وبناء  عمى إرساؿ جامعة غرداية -
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 ػػػررػػػقػػػي

 

والتكنولوجيا  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو المادة األولى:
 بجامعة غرداية.

والتكنولوجيا بجامعة غرداية، وفقا لمجدوؿ  العمـو تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة  
 الممحق بيذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار  :3المادة 
 ميـ العالي والبحث العممي.الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتع

 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ؿ القرار رقـ  2019أفريل  24 مؤرخ فيال 460رقـ  رارػػق بالقػػػممح   2017نوفمبر  01المؤر خ في  1050الذي يعد 
د لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو  والتكنولوجيا بجامعة غرداية المحد 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 صّف األستاذية عف قسـ العمـو والتكنولوجيارئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي م داودي باحمد 1
 عميد الكمية بوعرعور كماؿ 2
 نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة مرابط إبراىيـ 3
 نائبة العميد المكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بمغراس سيفية 4
 الرياضيات واإلعالـ اآللي رئيس قسـ كينة عبد الكريـ 5
 رئيس قسـ الري واليندسة المدنية أوالد بمخير الشيخ 6
 رئيس قسـ اإللكتروميكانيؾ واآللية عريف دمحم 7
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق عقوف دمحم الصالح 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو والتكنولوجيا دمحم حاج عيسى 9

 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي قدورقرباتي  10
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي حموش حدة 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عكرمي فوزي  12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شوية فيصل 13
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019فيفري  26 خ فيؤر  ػمال 207 ـػرق يعدؿ القرار، 2019 أفريل 24 مؤرخ في 461رقـ  قػػرار
 لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرةمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل المحدد

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19ـ الرئاسػػػي رقػػػـ بمقتضػػػى المرسػػػو  -

 .المتضّمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 المتضّمف 2008يوليو  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  214-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 البيطري إلى مدرسة خارج الجامعة.تحويل المدرسة الوطنية لمطب 
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الذي  2013يونيو سنة  28الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
 ر التعميـ العالي والبحث العممي.يحّدد صالحيات وزي

 2013جػػانفي سػػنة  30الموافػػق  1430رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ -
 ي النموذجي لممدرسة العميا.األساسالذي يحدد القانوف 

لقائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي ا الػػذي يحػػدد 2019فيفػػري  26 خ فػػيؤرّ ػمػػال 207 ـػرقػػ وبموجػػب القػػرار -
 لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة.

 .2019أفريل  10المؤرخ في  51رقـ  وبناء  عمى إرساؿ المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة -
 

 ػػػررػػػقػػػي

 

 ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة.  ة األولى:الماد
تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا  :2المادة 

 القرار.
الوطنية العميا لمبيطرة، كّل فيما يخصو،  ةعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسيكّمف المدير العاـ لمت :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2019فيفري  26 خ فيؤر  ػمال 207 ـػرق الذي يعدؿ القرار 2019أفريل  24 مؤرخ فيال 461رقـ رار ػق بالقػممح

 الوطنية العميا لمبيطرة لممدرسةمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل المحدد
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 المجمس العممي لممدرسة سمدير المدرسة، رئي بويوسف عبد هللا 1
 مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار وترقية المقاوالتية لعمارة عمي 2
 فة بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصلمديرة مساعدة مكمّ  عيسى مريـ 3
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية سوامس سمير 4
 رئيس قسـ ما قبل العيادي بارودي جماؿ 5
 رئيس قسـ العيادي لحواسة ىشاـ 6
 أستاذة  بوخرص كريمة 7
 أستاذة  تميـ صوراية 8
 ة أستاذ أيت أودية ختيمة 9
 أستاذة  عيف بعزيز حسينة 10
 قسـ "أ " ة محاضر أستاذة  مرنيش فايزة 11
 أستاذة محاضرة قسـ "أ " عزاؽ نواؿ 12
 " بأستاذة محاضرة قسـ " بعزيزي رتيبة 13
 " بقسـ " مساعدةأستاذة  ىني فاطمة 14
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 مدير مخبر بحث حمدي طو مصدؽ 15
 مديرة مخبر بحث بف ميدي مريـ ىند 16
 مديرة مخبر بحث تناح صفية 17
 مسؤولة المكتبة بف منصور ليمى 18
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019أفريل  24 مؤرخ في 462رقـ  قػػرار
 3قسنطينة -الح بوبنيدراليندسة المعمارية والتعمير بجامعة ص لقسـ التعمير بكمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .الحكومة والمتضّمف تعييف أعضاء
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2011نػػوفمبر سػػنة  28الموافػػق  1433محػػـر عػػاـ  3المػػؤرخ فػػي  402-11وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ، المعّدؿ.3إنشاء جامعة قسنطينة المتضمف 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18لمؤرخ في ا 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التعمير بكمية -

 .2018جويمية  04المؤّرخ في  3قسنطينة  -صالح بوبنيدر
 

 ػػػررػػػقػػػي

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

صالح  اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة ية لقسـ التعمير بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العمم
 .3قسنطينة -بوبنيدر

اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعمير بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة  -صالح بوبنيدر

، كل فيما يخصو، 3قسنطينة  -ف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة صالح بوبنيدريكم :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 

 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 لطيبالدكتور: بوزيد ا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أفريل  24 مؤرخ فيال 462رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 3قسنطينة -عمارية والتعمير بجامعة صالح بوبنيدراليندسة الم بكمية لقسـ التعمير

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ زىيوة برنية 1
 رئيس القسـ معايش إبراىيـ 2
 أستاذة بف راشي بوبة 3
 أستاذ  بوشارب عبد الوىاب 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بف ايدير فتيحة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شراد دمحم منير 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" مازري منى 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" موسى اسماعيف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مسالي صالح الديف 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، يحدد 2019أفريل  24 مؤرخ في 463رقـ  قػػرار

 3قسنطينة -اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة صالح بوبنيدر لقسـ إدارة المشاريع بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 عييف أعضاء الحكومة، والمتضّمف ت
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2011نػػوفمبر سػػنة  28وافػػق الم 1433محػػـر عػػاـ  3المػػؤرخ فػػي  402-11وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ، المعّدؿ، 3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
اليندسػة المعماريػة والتعميػر  نة العمميػة لقسػـ إدارة المشػاريع بكميػةوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمج -

 ،2019جانفي  20المؤّرخ في  3قسنطينة  -بجامعة صالح بوبنيدر
 

 ػػػررػػػقػػػي

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003ت سنة غش 23الموافق  1424

 اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ إدارة المشاريع بكمية
 .3قسنطينة -صالح بوبنيدر
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اليندسة المعمارية والتعمير  ة المشاريع بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ إدار : 2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة  -بجامعة صالح بوبنيدر

، كل فيما يخصو، 3قسنطينة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 
 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة  بتطبيق

 

 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أفريل  24 مؤرخ في 463رقػـ القػرار ممحػػق ب
 3قسنطينة -اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة صالح بوبنيدر بكمية لقسـ إدارة المشاريع

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 لمقسـ أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية شوقيات صميحة 1
 رئيس القسـ بوسالية عمر 2
 أستاذة ساسي سعاد 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سميماني رشيد 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" سايغي وفاء 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" غنوشي رانا غصوف  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عميراوي أكـر 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019أفريل  24 مؤرخ في 464رقـ  قػػرار

 3قسنطينة -اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة صالح بوبنيدر لقسـ اليندسة المعمارية بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24 المػػػؤرخ فػػػي 111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2011نػػوفمبر سػػنة  28الموافػػق  1433محػػـر عػػاـ  3المػػؤرخ فػػي  402-11ـو التنفيػػذي رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػ -

 ، المعّدؿ.3إنشاء جامعة قسنطينة المتضمف 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لعممي.ير التعميـ العالي والبحث االذي يحدد صالحيات وز 
اليندسػػػة المعماريػػػة  وبنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالمجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ اليندسػػػة المعماريػػػة بكميػػػة -

 .2018جويمية  04المؤّرخ في  3قسنطينة -والتعمير بجامعة صالح بوبنيدر
 

 ػػػررػػػقػػػي
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

اليندسة المعمارية والتعمير  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية
 .3قسنطينة -صالح بوبنيدر بجامعة

اليندسة المعمارية والتعمير  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية :2ة الماد
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة -بجامعة صالح بوبنيدر

كل فيما يخصو،  ،3قسنطينة -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أفريل  24 مؤرخ في 464رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 3قسنطينة -اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة صالح بوبنيدر بكمية لقسـ اليندسة المعمارية

 ػةالصف االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ شاوش صالح 1
 رئيسة القسـ بف معطي نبيية 2
 أستاذ سحنوف الطيب 3
 أستاذ  عايش مسعود 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دراجي دمحم  5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خنوشة الطيب 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خرواطو محي الديف 7
 قسـ "أ"أستاذ مساعد  سبتي أسامة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019أفريل  24 مؤرخ في 465رقـ  قػػرار

 3قسنطينة -اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة صالح بوبنيدر بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19تضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ بمق -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. نظيمياالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2011نػػوفمبر سػػنة  28الموافػػق  1433محػػـر عػػاـ  3المػػؤرخ فػػي  402-11وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ، المعّدؿ.3إنشاء جامعة قسنطينة المتضمف 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 عالي والبحث العممي.حدد صالحيات وزير التعميـ الالذي ي
صػػالح  وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لكميػػة اليندسػػة المعماريػػة والتعميػػر بجامعػػة -

 .2018جويمية  04المؤّرخ في  3قسنطينة -بوبنيدر
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 ػػػررػػػقػػػي
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03لمرسوـ التنفيذي رقـ مف ا 44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة صالح 
 . 3قسنطينة-بوبنيدر

-اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة صالح بوبنيدر تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2 المادة
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة

، كل فيما يخصو، 3قسنطينة -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة صالح بوبنيدر: 3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  بتطبيق أحكاـ

 

 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019أفريل  24 مؤرخ في 465رقـ  رارػػق بالقػػػممح
 3قسنطينة -بجامعة صالح بوبنيدر لكمية اليندسة المعمارية والتعمير 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المعماريةرئيسة المجمس العممي لمكمية، مم دباش سميرة 1
 عميدة الكمية بمعابد بديعة 2
 نائبة العميد مكّمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بف جاب هللا وسيمة  3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية محيمود عيسى 4
 رئيسة قسـ اليندسة المعمارية  ي نبييةبف معط 5
 رئيس قسـ التعمير معايش إبراىيـ 6
 رئيس قسـ إدارة المشاريع بوسالية عمر 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية شاوش صالح 8
 رئيسة المجنة العممية لقسـ التعمير زىيوة برنية 9

 ـ إدارة المشاريعرئيسة المجنة العممية لقس شوقيات صميحة 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية داعرة جعفر 11
 مّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التعمير بف راشي بوبة 12
 مّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التعمير بف ايدير فتيحة 13
 ألساتذة المساعديفممّثل عف ا خرواطو محي الديف 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سبتي أسامة 15
 مديرة مخبر بحث رواؽ جميمة 16
 مديرة مخبر بحث ساسي سعاد 17
 مدير مخبر بحث لعبي بمقاسـ 18
 مدير مخبر بحث سحنوف الطيب 19
 مديرة مخبر بحث مغيزي فتيحة 20
 مديرة مخبر بحث عرياف حورية 21
 مسؤولة المكتبة يمةبوالنمر حم 22

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019أفريل  24 مؤرخ في 466رقـ  قػػرار
 3قسنطينة -الطػػػب بجامعة صالح بوبنيدر لقسـ الطػػػب بكمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.نالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2011نػػوفمبر سػػنة  28الموافػػق  1433محػػـر عػػاـ  3المػػؤرخ فػػي  402-11وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ، المعّدؿ.3إنشاء جامعة قسنطينة المتضمف 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.لذي يحدد صالحيات وز ا
-الطػػػػػب بجامعػػة صػػالح بوبنيػػدر وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ الطػػػػػب بكميػػة -

 .2018جويمية  02المؤّرخ في  3قسنطينة
 

 ػػػررػػػقػػػي
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ مف المرسوـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .3قسنطينة  -الطػػػب بجامعة صالح بوبنيدر القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطػػػب بكمية
 -الطػػػب بجامعة صالح بوبنيدر ائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطػػػب بكميةتحدد الق :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة
، كل فيما يخصو، 3قسنطينة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. أحكاـ ىذا القرار الذي بتطبيق
 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أفريل  24 مؤرخ فيال 466رقػـ ممحػػق بالقػرار 

 3قسنطينة -بجامعة صالح بوبنيدر الطػػػب لقسـ الطػػػب بكمية
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ إستشفائي جامعي، رئيس المجنة العممية لمقسـ بوقريدة دمحم 1
 رئيس القسـ بولعسل عبد الحميد 2
 أستاذ إستشفائي جامعي بالصوؼ نذير 3
 أستاذ إستشفائي جامعي بف شاوي منيرة 4
 أستاذ محاضر إستشفائي جامعي قسـ "أ" غرس هللا فضيمة  5
 أستاذ محاضر إستشفائي جامعي قسـ "ب" قيطوني ياسيف 6
 أستاذ مساعد إستشفائي جامعي  جمواط وسيمة وفاء 7
 أستاذ مساعد إستشفائي جامعي  كسوري دمحم العربي نبيل فوزي  8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019أفريل  24 مؤرخ في 467رقـ  قػػرار
 3قسنطينة -الطػػػب بجامعة صالح بوبنيدر لقسـ الصيدلة بكمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440 عػػػاـ رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2011نػػوفمبر سػػنة  28الموافػػق  1433محػػـر عػػاـ  3المػػؤرخ فػػي  402-11ي رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذ -

 ، المعّدؿ.3إنشاء جامعة قسنطينة المتضمف 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
 -الطػػػػب بجامعػة صػالح بوبنيػدر اء  عمى محضر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ الصػيدلة بكميػةوبن -

 .2018المؤّرخ في أّوؿ جويمية  3قسنطينة
 ػػػررػػػقػػػي

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .3قسنطينة -الطػػػب بجامعة صالح بوبنيدر القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكمية
 -الطػػػب بجامعة صالح بوبنيدر تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكمية :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة 
، كل فيما يخصو، 3قسنطينة -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة صالح بوبنيدر: 3المادة 

 ي.أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمم بتطبيق
 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أفريل  24 مؤرخ فيال 467رقػـ ممحػػق بالقػرار 

 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر الطػػػب لقسـ الصيدلة بكمية
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر إستشفائي جامعي قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ لعور حسيف 1
 رئيس القسـ حالسة العمري  2
 أستاذ إستشفائي جامعي لؾبمخيري عبد الما 3
 أستاذ إستشفائي جامعي بف مبارؾ كريمة 4
 أستاذ محاضر إستشفائي جامعي قسـ "أ" سمرة كريمة 5
 أستاذ مساعد إستشفائي جامعي عيادي أميرة 6
 أستاذ مساعد إستشفائي جامعي  ربعي إيماف 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019أفريل  24 مؤرخ في 468رقـ  قػػرار
 3قسنطينة -الطػػػب بجامعة صالح بوبنيدر لقسـ طػػب األسنػػاف بكمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2011نػػوفمبر سػػنة  28الموافػػق  1433محػػـر عػػاـ  3خ فػػي المػػؤر  402-11وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ، المعّدؿ.3إنشاء جامعة قسنطينة المتضمف 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
صػػػالح  الطػػػػػب بجامعػػػة ب ممّثمػػي األسػػػاتذة بالمجنػػة العمميػػػة لقسػػـ طػػػػػب األسنػػػػاف بكميػػػةوبنػػاء  عمػػػى محضػػر انتخػػػا -

 .2018جواف  20المؤّرخ في  3قسنطينة -بوبنيدر
 ػػػررػػػقػػػي

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003شت سنة غ 23الموافق  1424

 -الطػػػب بجامعة صالح بوبنيدر القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ طػػب األسنػػاف بكمية
 .3قسنطينة

 -لطػػػب بجامعة صالح بوبنيدرا تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ طػػب األسنػػاف بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة

، كل فيما يخصو، 3قسنطينة  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 
 .أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي بتطبيق

 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أفريل  24 مؤرخ فيال 468رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 3قسنطينة -بجامعة صالح بوبنيدر الطػػػب لقسـ طػػب األسنػػاف بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر إستشفائي جامعي قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ ناجح نواؿ فراح 1
 رئيسة القسـ غضباف نادية 2
 أستاذ إستشفائي جامعي عظـ فاطمةبو  3
 أستاذ إستشفائي جامعي بف عاشور سامية 4
 أستاذ إستشفائي جامعي  عيدود صورية 5
 أستاذ محاضر إستشفائي جامعي قسـ "ب" جغري حسينة 6
 أستاذ مساعد إستشفائي جامعي  عطايمية ابتساـ  7
 أستاذ مساعد إستشفائي جامعي  مرابط فاروؽ  8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2019أفريل  24 مؤرخ في 469رقـ  قػػرار
 3قسنطينة -بجامعة صالح بوبنيدر الطػػػب بكمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24ي المػػػؤرخ فػػػ 111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2011نػػوفمبر سػػنة  28الموافػػق  1433محػػـر عػػاـ  3المػػؤرخ فػػي  402-11سػػـو التنفيػػذي رقػػـ وبمقتضػػى المر  -

 ، المعّدؿ.3إنشاء جامعة قسنطينة المتضمف 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العممي.ير التعميـ العالي والبحث الذي يحدد صالحيات وز 
 3قسػػنطينة -وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لكميػػة الطػػػػػب بجامعػػة صػػالح بوبنيػػدر -

 .2018جواف  25المؤّرخ في 
 ػػػررػػػقػػػي

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 . 3قسنطينة -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطػػػب بجامعة صالح بوبنيدر
، وفقا 3قسنطينة  -الطػػػب بجامعة صالح بوبنيدر تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كل فيما يخصو، 3قسنطينة  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 

 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
 2019 أفريل 24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 سمية ألعضاء المجمس العمميالذي يحدد القائمة اال 2019أفريل  24 مؤرخ فيال 469رقـ  رارػػق بالقػػػممح

 3قسنطينة -بجامعة صالح بوبنيدر لكمية الطػػػب
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الطب موالىـ الطيب 1
 عميد الكمية بوزيتونة محجوب 2
 لدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف با فندري عالوة ىشاـ 3
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بف ساسي صباح 4
 رئيس قسـ الطب بولعسل عبد الحميد 5
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 رئيسة قسـ طب األسناف غضباف نادية 6
 رئيس قسـ الصيدلة بف حالسة العمري  7
 عممية لقسـ الطبرئيس المجنة ال بوقريدة دمحم 8
 رئيسة المجنة العممية لقسـ طب األسناف ناجح نواؿ فراح  9

 رئيس المجنة العممية لقسـ الصيدلة لعور حسيف 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الطب لمداوي دمحم الشريف 11
 نافمّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ طب األس صالح مارس رزيقة 12
 مّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ طب األسناف أولعباس حسينة 13
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الصيدلة بف العابد قدور 14
 مّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الصيدلة حمة أمينة سياـ 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف منصوري فاروؽ  16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بمعموي دمحم أويدير 17
 مدير مخبر بحث عبادي نور الديف 18
 مدير مخبر بحث رولة داود 19
 مدير مخبر بحث نزاؿ لحسف 20
 مدير مخبر بحث أوشتاتي دمحم 21
 مدير مخبر بحث حداد مصطفى 22
 مديرة مخبر بحث فردي نادية 23
 مدير مخبر بحث نوري نسيـ 24
 مسؤولة المكتبة طمحة صورية 25

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019أفريل  24 مؤرخ في 470رقـ  قػػرار

 3قسنطينة -الفنوف والثقافة بجامعة صالح بوبنيدر بكمية
 

 العممي، إف وزير التعميـ العالي والبحث
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.اصة بتالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخ 2003
 2011نػػوفمبر سػػنة  28الموافػػق  1433محػػـر عػػاـ  3المػػؤرخ فػػي  402-11وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ، المعّدؿ.3إنشاء جامعة قسنطينةالمتضمف 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
الػػذي يحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي . 2018مػػارس  22المػػؤّرخ فػػي  255وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -

 .3قسنطينة -لكمية الفنوف والثقافة بجامعة صالح بوبنيدر
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 -مػػػي لكميػػػة الفنػػػوف والثقافػػػة بجامعػػػة صػػػالح بوبنيػػػدروبنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بػػػالمجمس العم -
 .2019جانفي  21المؤّرخ في   3قسنطينة 

 

 ػػػررػػػقػػػي
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
لمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعّدؿ والمتّمـ، وا2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الفنوف والثقافة بجامعة صالح بوبنيدر
 . 3قسنطينة

، 3قسنطينة-الفنوف والثقافة بجامعة صالح بوبنيدر القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية دتحد :2المادة 
 ذا القرار.وفقا لمجدوؿ الممحق بي

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس  2018مارس  22المؤّرخ في  255تمغى أحكاـ القرار رقـ  :3المادة 
 .3قسنطينة -العممي لكمية الفنوف والثقافة بجامعة صالح بوبنيدر

، كل فيما يخصو، 3ينةقسنط -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة صالح بوبنيدر: 4المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019أفريل  24 مؤرخ فيال 470رقـ  رارػػق بالقػػػممح
 3قسنطينة -بجامعة صالح بوبنيدر لكمية الفنوف والثقافة

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ئيس المجمس العممي لمكمية ر  عبد الرزاؽ بوبنيدر 1
 عميد الكمية جماؿ مفرج 2
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية سارة بولحية 3
 رئيسة قسـ الفنوف البصرية وفنوف العرض إيماف مرابط 4
 ية وفنوف العرضممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفنوف البصر  رجاء بوزريبة 5
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عبد الحميـ بوشراكي 6
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حمودي لعور 7
 مسؤولة المكتبة سارة ميروح 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ة ألعضاء المجنة العممية لقسـ االتصاؿ ، يحدد القائمة االسمي2019أفريل  24 مؤرخ في 471رقـ  قػػرار

 3قسنطينة -عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر والعبلقات العامة بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .ضّمف تعييف أعضاء الحكومةوالمت
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غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2011نػػوفمبر سػػنة  28الموافػػق  1433محػػـر عػػاـ  3المػػؤرخ فػػي  402-11وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 ، المعّدؿ.3إنشاء جامعة قسنطينة المتضمف

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

عمػـو اإلعػالـ  لمجنػة العمميػة لقسػـ االتصػاؿ والعالقػات العامػة بكميػةوبناء  عمى محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة با -
 .2019فيفري  18المؤّرخ في  3قسنطينة -واالتصاؿ والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر

 

 ػػػررػػػقػػػي
 

 

عاـ  جمادى الثانية 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

عمـو اإلعالـ واالتصاؿ  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االتصاؿ والعالقات العامة بكمية
 .3قسنطينة -والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر

عموـ اإلعالـ  ئمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االتصاؿ والعالقات العامة بكميةتحدد القا :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة -واالتصاؿ والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر

، كل فيما يخصو، 3ةقسنطين -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 2019أفريل  24 مؤرخ فيال 471رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 3قسنطينة-عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر بكمية االتصاؿ والعبلقات العامة

 الصفػة االسـ والمقػب قـالر 
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ بسمة فنور 1
 رئيس القسـ رفيق بوزانة 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" مفيدة طاير 3
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" سميرة بوشعالة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مبارؾ رياف 5
 "أستاذ مساعد قسـ "أ عمارة البشير 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" ىاجر مصباح 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ2019أفريل  24 مؤرخ في 472رقـ  قػػرار
 3قسنطينة -بوبنيدر عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ والسمعي البصري بجامعة صالح الصحافة المكتوبة بكمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .عضاء الحكومةوالمتضّمف تعييف أ 
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2011نػػوفمبر سػػنة  28الموافػػق  1433محػػـر عػػاـ  3المػػؤرخ فػػي  402-11وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ، المعّدؿ.3إنشاء جامعة قسنطينة المتضمف 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18رخ في المؤ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
عمػـو اإلعػالـ واالتصػاؿ  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الصحافة المكتوبة بكمية -

 .2019فيفري  18المؤّرخ في  3 قسنطينة -والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر
 

 ػػػررػػػقػػػي
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

عمـو اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي  اء المجنة العممية لقسـ الصحافة المكتوبة بكميةالقائمة االسمية ألعض
 .3قسنطينة -البصري بجامعة صالح بوبنيدر

عموـ اإلعالـ واالتصاؿ  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصحافة المكتوبة بكمية: 2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3طينةقسن -والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر

، كل فيما يخصو، 3قسنطينة -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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 عضاء المجنة العممية الذي يحدد القائمة االسمية أل 2019أفريل  24 مؤرخ فيال 472رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 3قسنطينة -عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر بكمية لقسـ الصحافة المكتوبة

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ آمنة قجالي 1
 رئيس القسـ السعيد دراجي 2
 محاضرة قسـ "ب"أستاذة  نعيمة برنيس 3
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" أحالـ باي 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" نجاة بوثمجة 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" زياد شييناز 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سفياف بوعناقة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   215

 

 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ2019أفريل  24 مؤرخ في 473رقـ  قػػرار
 3قسنطينة -عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر السمعي البصري بكمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019ة سػػػن مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2011نػػوفمبر سػػنة  28الموافػػق  1433محػػـر عػػاـ  3المػػؤرخ فػػي  402-11وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ، المعّدؿ.3إنشاء جامعة قسنطينةالمتضمف 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
عمػـو اإلعػالـ واالتصػاؿ  األساتذة بالمجنة العمميػة لقسػـ السػمعي البصػري بكميػة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي -

 .2019فيفري  18المؤّرخ في  3قسنطينة -والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر
 

 ػػػررػػػقػػػي

عاـ جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

عموـ اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ السمعي البصري بكمية
 .3قسنطينة -البصري بجامعة صالح بوبنيدر

عموـ اإلعالـ واالتصاؿ  ألعضاء المجنة العممية لقسـ السمعي البصري بكميةتحدد القائمة االسمية  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة -والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر

، كل فيما يخصو، 3قسنطينة  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يقبتطب

 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019أفريل  24 مؤرخ فيال 473رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 3قسنطينة -عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر بكمية السمعي البصري 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ ميمود مراد 1
 رئيس القسـ عادؿ جربوعة 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" مناؿ قدواح 3
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" ابتساـ دراجي 4
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" إيماف قرقوري  5
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 سـ "ب"أستاذة مساعدة ق وداد زيتوني 7
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 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019أفريل  24 مؤرخ في 474رقـ  قػػرار
 3قسنطينة -عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر بكمية

 

 مي،إف وزير التعميـ العالي والبحث العم
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومةوالمتضّمف 
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.بتالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة  2003
 2011نػػوفمبر سػػنة  28الموافػػق  1433محػػـر عػػاـ  3المػػؤرخ فػػي  402-11وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ، المعّدؿ.3إنشاء جامعة قسنطينةالمتضمف 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لكميػػة عمػػوـ اإلعػػالـ واالتصػػاؿ والسػػمعي البصػػري  -

 .2019فيفري  18المؤّرخ في   3قسنطينة  -بجامعة صالح بوبنيدر
 

 يػػقػػػػػػػرر

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  مف المرسوـ 44و 43ادتيف تطبيقا ألحكاـ الم المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصري بجامعة 
 . 3قسنطينة -بوبنيدر صالح

عموـ اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصري بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة  -صالح بوبنيدر

، كل فيما يخصو، 3قسنطينة -دريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة صالح بوبني :3المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019أفريل  24 مؤرخ فيال 474رقـ  رارػػق بالقػػػممح
 3قسنطينة -بجامعة صالح بوبنيدر لكمية عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ والسمعي البصري 

 لصفػةا االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ االتصاؿ والعالقات العامة دمحم فوزي كنازة 1
 عميد الكمية نصر الديف بوزياف 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة حميد بوشوشة 3
 بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائبة العميد مكّمفة بما  مريـ زعتر 4
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 رئيس قسـ الصحافة المكتوبة السعيد دراجي 5
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 رئيسة المجنة العممية لقسـ االتصاؿ والعالقات العامة بسمة فنور 10
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 ممّثمة عف األساتذة المساعديف فتيحة كيحل 14
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف سارة وشفوف  15
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 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019أفريل  24 مؤرخ في 475رقـ  قػػرار
 3قسنطينة -ىندسة الطرائق بجامعة صالح بوبنيدر لقسـ ىندسة الطرائق بكمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2011نػػوفمبر سػػنة  28الموافػػق  1433محػػـر عػػاـ  3المػػؤرخ فػػي  402-11التنفيػػذي رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو  -

 ، المعّدؿ.3إنشاء جامعة قسنطينةالمتضمف 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ي.ير التعميـ العالي والبحث العممالذي يحدد صالحيات وز 
ىندسػػة الطرائػػق بجامعػػة  وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ ىندسػػة الطرائػػق بكميػػة -

 .2019جانفي  13المؤّرخ في  3قسنطينة  -صالح بوبنيدر
 

 ػػػررػػػقػػػي
 

دى الثانية عاـ جما 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ىندسة الطرائق بجامعة صالح  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية
 .3قسنطينة -بوبنيدر
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ىندسة الطرائق بجامعة صالح  ة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجن :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة  -بوبنيدر

، كل فيما يخصو، 3قسنطينة -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 
 لنشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في ا بتطبيق

 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أفريل  24 مؤرخ فيال 475رقػـ ػػق بالقػرار ممح
 3قسنطينة -ىندسة الطرائق بجامعة صالح بوبنيدر لقسـ ىندسة الطرائق بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ بف مخبي لطفي 1
 رئيس القسـ زىيوة رؤوؼ  2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مغريش سالمة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوقرة عمار 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مناصري عبد هللا 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوعناقة دمحم العربي 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" محيدب حميمة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019أفريل  24 مؤرخ في 476رقـ  قػػرار

 3قسنطينة -ىندسة الطرائق بجامعة صالح بوبنيدر لقسـ ىندسة البيئة بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2011نػػوفمبر سػػنة  28الموافػػق  1433محػػـر عػػاـ  3المػػؤرخ فػػي  402-11فيػػذي رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو التن -

 ، المعّدؿ.3إنشاء جامعة قسنطينةالمتضمف 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الذي يحّدد القائمة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  2017مارس  26المؤّرخ في  321بموجب القرار رقـ و  -

 .3قسنطينة -ىندسة الطرائق بجامعة صالح بوبنيدر ىندسة البيئة بكمية
بجامعة صالح ىندسة الطرائق  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة البيئة بكمية -

 .2018جواف  24المؤّرخ في  3قسنطينة -بوبنيدر
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 ػػػررػػػقػػػي
 
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى2003غشت سنة  23الموافق  1424

ىندسة الطرائق بجامعة صالح  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة البيئة بكمية
 .3قسنطينة -بوبنيدر

ىندسة الطرائق بجامعة صالح  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة البيئة بكمية: 2المادة 
 بيذا القرار.، وفقا لمجدوؿ الممحق 3قسنطينة  -بوبنيدر

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2017مارس  26المؤّرخ في  321تمغى أحكاـ القرار رقـ  :3المادة 
 .3قسنطينة -ىندسة الطرائق بجامعة صالح بوبنيدر العممية لقسـ ىندسة البيئة بكمية

، كل فيما يخصو، 3قسنطينة -صالح بوبنيدر يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :4المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أفريل  24 مؤرخ فيال 476رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 3قسنطينة -بجامعة صالح بوبنيدر ىندسة الطرائق لقسـ ىندسة البيئة بكمية

 الصفػة قػباالسـ والم الرقـ
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ درباؿ أماؿ 1
 رئيسة القسـ زرداري رانية 2
 أستاذ  بف الشيخ الحسيف مصعب 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" عريس سياـ 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" زعموش مريـ 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" قمي منيرة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ظريف سيف الديف 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019أفريل  24 مؤرخ في 477رقـ  قػػرار

 3قسنطينة -ىندسة الطرائق بجامعة صالح بوبنيدر لقسـ اليندسة الكيميائية بكمية
 

 عالي والبحث العممي،إف وزير التعميـ ال
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .الحكومة والمتضّمف تعييف أعضاء
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.القواعد الخاصة بتالذي يحّدد مياـ الجامعة و  2003
 2011نػػوفمبر سػػنة  28الموافػػق  1433محػػـر عػػاـ  3المػػؤرخ فػػي  402-11وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ، المعّدؿ.3إنشاء جامعة قسنطينةالمتضمف 
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

ىندسػة الطرائػق بجامعػة  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيميائيػة بكميػة -
 .2018جواف  24المؤّرخ في  3قسنطينة  -صالح بوبنيدر

 

 ػػػررػػػقػػػي
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48طبيقا ألحكاـ المادة ت المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة صالح  ىندسة الطرائق القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيميائية بكمية
 .3قسنطينة -بوبنيدر

ىندسة الطرائق بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيميائية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة  -صالح بوبنيدر

، كل فيما يخصو، 3قسنطينة  -عة صالح بوبنيدريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جام: 3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019 أفريل 24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أفريل  24 مؤرخ فيال 477رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 3قسنطينة -ىندسة الطرائق بجامعة صالح بوبنيدر لقسـ اليندسة الكيميائية بكمية

 الصفػة السـ والمقػبا الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ مرواني سميماف 1
 رئيسة القسـ لرقش وسيمة 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زىيوة رؤوؼ 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" موجاري يوسف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوشارب دمحم خير الديف 5
 ـ "ب"أستاذة محاضرة قس بولقروف نجاة 6
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 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أفريل  24 مؤرخ في 478رقـ  قػػرار

 3نةقسنطي -ىندسة الطرائق بجامعة صالح بوبنيدر لقسـ اليندسة الصيدالنية بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 والمتّمـ.ذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ ال 2003
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 2011نػػوفمبر سػػنة  28الموافػػق  1433محػػـر عػػاـ  3المػػؤرخ فػػي  402-11وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 ، المعّدؿ.3إنشاء جامعة قسنطينةالمتضمف 

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434وؿ عػاـ ربيػع األ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 التعميـ العالي والبحث العممي. الذي يحدد صالحيات وزير

ىندسة الطرائق بجامعة  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الصيدالنية بكمية -
 .2018جواف  24المؤّرخ في  3قسنطينة -صالح بوبنيدر

 

 ػػررػػػػقػػػي
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ىندسة الطرائق بجامعة صالح  ية بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الصيدالن
 .3قسنطينة -بوبنيدر

ىندسة الطرائق بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الصيدالنية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة-صالح بوبنيدر

، كل فيما يخصو، 3قسنطينة  -ف العالييف ومدير جامعة صالح بوبنيدريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكوي :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أفريل  24 مؤرخ فيال 478رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 3قسنطينة -درىندسة الطرائق بجامعة صالح بوبني لقسـ اليندسة الصيدالنية بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ بكوش سميـ 1
 رئيسة القسـ الواعر وحيدة 2
 أستاذة  بوسحابة رحاب 3
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بوناب نرجس  4
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" عميشي حياة 5
 "أ" أستاذة مساعدة قسـ بوصبع لبنى 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" ناصف ىدى سارة 7
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 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أفريل  24 مؤرخ في 479رقـ  قػػرار

 3قسنطينة -نيدرالعمـو السياسية بجامعة صالح بوب لقسـ التنظيـ السياسي واإلداري بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .ء الحكومةوالمتضّمف تعييف أعضا
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سػػنة غشػػت  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2011نػػوفمبر سػػنة  28الموافػػق  1433محػػـر عػػاـ  3المػػؤرخ فػػي  402-11وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 ، المعّدؿ.3إنشاء جامعة قسنطينةالمتضمف 

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18 المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

العمػـو السياسػية  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسػـ التنظػيـ السياسػي واإلداري بكميػة -
 .2018جويمية  المؤّرخ في أّوؿ 3قسنطينة  -بجامعة صالح بوبنيدر

 

 ػػػررػػػقػػػي

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03 مف المرسوـ التنفيذي رقـ 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 العموـ السياسية بجامعة ية لقسـ التنظيـ السياسي واإلداري بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العمم
 .3قسنطينة -صالح بوبنيدر

العموـ السياسية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التنظيـ السياسي واإلداري بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة  -بجامعة صالح بوبنيدر

، كل فيما يخصو، 3قسنطينة -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3لمادة ا
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 ر: بوزيد الطيبالدكتو 
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019أفريل  24 مؤرخ فيال 479رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 3قسنطينة -العمـو السياسية بجامعة صالح بوبنيدر ي واإلداري بكميةلقسـ التنظيـ السياس

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ بوريش رياض 1
 رئيسة القسـ حواس زىيرة 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حمودي عبد المؤمف 3
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بودردابف منيرة 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" ئشةبوعشيبة عا 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" فالح أمينة 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" أوشف سمية 7
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 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أفريل  24 مؤرخ في 480رقـ  قػػرار
 3قسنطينة -العمـو السياسية بجامعة صالح بوبنيدر دولية بكميةلقسـ العبلقات ال

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24فػػيالمػػؤرخ  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2011نػػوفمبر سػػنة  28الموافػػق  1433محػػـر عػػاـ  3المػػؤرخ فػػي  402-11وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 عّدؿ.، الم3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
العمػـو السياسػية بجامعػة  وبناء  عمى محضر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ العالقػات الدوليػة بكميػة -

 .2018المؤّرخ في أّوؿ جويمية  3قسنطينة  -بوبنيدر صالح
 

 ػػػررػػػقػػػي

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

صالح  العمـو السياسية بجامعة لقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العالقات الدولية بكميةا
 .3قسنطينة -بوبنيدر

العموـ السياسية بجامعة صالح  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العالقات الدولية بكمية: 2المادة 
 محق بيذا القرار.، وفقا لمجدوؿ الم3قسنطينة  -بوبنيدر

، كل فيما يخصو، 3قسنطينة -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 
 لبحث العمميوزير التعميـ العالي وا

 الدكتور: بوزيد الطيب
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أفريل  24 مؤرخ فيال 480رقػـ  ممحػػق بالقػرار 
 3قسنطينة -بجامعة صالح بوبنيدرالعمـو السياسية  قسـ العبلقات الدولية بكميةل

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ دمدـو رضا 1
 رئيس القسـ دخالة مسعود 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف قاصير موسى 3
 "أستاذة محاضرة قسـ "ب ويفي خيرة 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" رسولي أسماء 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بولمكاحل إبراىيـ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف دايخة إبراىيـ 7
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 ممي، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس الع2019أفريل  24 مؤرخ في 481رقـ  قػػرار
 3قسنطينة -العمـو السياسية بجامعة صالح بوبنيدر بكمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2011نػػوفمبر سػػنة  28الموافػػق  1433محػػـر عػػاـ  3المػػؤرخ فػػي  402-11وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ، المعّدؿ.3إنشاء جامعة قسنطينةالمتضمف 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وب -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
 -وبنػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بػػػالمجمس العممػػػي لكميػػػة العمػػػوـ السياسػػػية بجامعػػػة صػػػالح بوبنيػػػدر -

 .2018ّرخ في أّوؿ جويمية المؤ  3قسنطينة 
 ػػػررػػػقػػػي

 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 -ضاء المجمس العممي لكمية العموـ السياسية بجامعة صالح بوبنيدرتحديد القائمة االسمية ألع
 . 3قسنطينة

، 3قسنطينة-العموـ السياسية بجامعة صالح بوبنيدر تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

، كل فيما يخصو، 3قسنطينة -الييف ومدير جامعة صالح بوبنيدريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف الع :3المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019أفريل  24 مؤرخ فيال 481رقـ  رارػػق بالقػػػممح
 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر لكمية العمـو السياسية

 الصفػة مقػباالسـ وال الرقـ
 رئيسة المجمس العممي لمكمية، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العالقات الدولية عالؽ جميمة 1
 عميدة الكمية فريمش مميكة 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة زروؽ دمحم 3
 ج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائبة العميد مكّمفة بما بعد التدرّ  كبابي صميحة 4
 رئيسة قسـ التنظيـ اإلداري والسياسي حواسز زىيرة 5
 رئيس قسـ العالقات الدولية دخالة مسعود 6
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 رئيس المجنة العممية لقسـ التنظيـ اإلداري والسياسي بوريش رياض 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العالقات الدولية دمدـو رضا 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العالقات الدولية عبد المطيفبوروبي  9

 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التنظيـ اإلداري والسياسي بف عبد الرحماف يسمينة 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عشاشي دمحم 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ديب نبيل 12
 مسؤولة المكتبة نىعروي م 13
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 المجمس العممي  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2019أفريل  24 مؤرخ في 482رقـ  قػػرار
 3قسنطينة -صالح بوبنيدر لمعيد تسيير التقنيات الحضرية  بجامعة

 

 ممي،إف وزير التعميـ العالي والبحث الع
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19مقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ ب -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 متّمـ.بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ وال الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة 2003
 2011نػػوفمبر سػػنة  28الموافػػق  1433محػػـر عػػاـ  3المػػؤرخ فػػي  402-11وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ، المعّدؿ.3إنشاء جامعة قسنطينة المتضمف 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 تعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزير ال
وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لمعيػػد تسػػيير التقنيػػات الحضػػرية بجامعػػة صػػالح  -

 .2018جواف  25المؤرخ في  3قسنطينة  -بوبنيدر
 

 ػػػررػػػقػػػي

 

جمادي الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03سوـ التنفيذي رقـ مف المر  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة صالح بوبنيدر
 .3قسنطينة

-لقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة صالح بوبنيدرتحدد ا :2المادة 
 .، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار3قسنطينة

، كل فيما يخصو، 3قسنطينة  -صالح بوبنيدر ةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي س

 

 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019أفريل  24 مؤرخ فيال 482ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 3قسنطينة -صالح بوبنيدر لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 األستاذية عف قسـ المدف والتعمير رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصفّ  بف نميسي أحسف 1
 مدير المعيد عميرش حمزة 2
 مدير مساعد مكّمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة براقدي سميـ  3
 والعالقات الخارجية والبحث العممي مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج دكومي جماؿ 4
 البيئةرئيس قسـ التقنيات الحضرية و  فاضل عبد الوىاب 5
 رئيسة قسـ المدف والتعمير أشرارد صبرينة 6
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المدف والتعمير بوزحزح فؤاد 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التقنيات الحضرية والبيئة غاشي عز الديف 8
 سـ التقنيات الحضرية والبيئةممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ق بوعظـ رقية 9

 المساعديف ةممّثل عف األساتذ مدور وليد 10
 المساعديف ةممّثمة عف األساتذ منادي نرجس 11
 مسؤولة المكتبة زغدود أمنة 12

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي د القيحػد  ، 2019أفريل  24 مؤرخ في 483رقػـ  قػػرار

 3قسنطينة -صالح بوبنيدرلجامعة 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2011نػػوفمبر سػػنة  28الموافػػق  1433محػػـر عػػاـ  3المػػؤرخ فػػي  402-11وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 المعّدؿ.، 3إنشاء جامعة قسنطينة المتضمف 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
فػػي المؤّرخػة  3قسػػنطينة  -وبنػاء  عمػػى محاضػر انتخػػاب ممّثمػي األسػػاتذة بػالمجمس العممػػي لجامعػة صػػالح بوبنيػدر -

 .2019فيفري  05و 2018جواف   25
 ػػػررػػػقػػػي

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .3قسنطينة-المجمس العممي لجامعة صالح بوبنيدر القائمة االسمية ألعضاء
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، وفقا لمجدوؿ الممحق 3قسنطينة-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة صالح بوبنيدر: 2المادة 
 بيذا القرار.

يخصو، ، كل فيما 3قسنطينة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019أفريل  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د 2019أفريل  24 مؤرخ فيال 483رقػـ ممحق بالقرار   القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي يحد 
 3قسنطينة -صالح بوبنيدرلجامعة  

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة بوراس أحمد 1

2 
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل  ضحمدوش ريا

 والشيادات والتكويف العالي في التدرج

3 
نائبة مدير الجامعة مكّمفة بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي  بف دمحم كريمة 

 جوالتكويف العالي فيما بعد التدر 
 نائب مدير الجامعة مكّمفة بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية بف عباس شوقي  4
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو العتروس خميل 5
 عميدة كمية اليندسة المعمارية والتعمير بمعابد بديعة 6
 ة العمـو السياسيةعميدة كمي فريمش مميكة 7
 عميد كمية الفنوف والثقافة مفرج جماؿ 8
 عميد كمية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصري  بوزياف نصر الديف 9

 عميد كمية ىندسة الطرائق منيعي حساف عبد السالـ 10
 عميد كمية الطب بوزيتونة محجوب 11
 مدير معيد تسيير التقنيات الحضرية عميرش حمزة 12
 رئيسة المجمس العممي لكمية اليندسة المعمارية والتعمير دباش سميرة 13
 رئيسة المجمس العممي لكمية العمـو السياسية عالؽ جميمة 14
 رئيس المجمس العممي لكمية الفنوف والثقافة بوبنيدر عبد الرزاؽ 15
 والسمعي البصري رئيس المجمس العممي لكمية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ  كنازة دمحم فوزي  16
 رئيسة المجمس العممي لكمية ىندسة الطرائق بوسحابة رحاب 17
 رئيس المجمس العممي لكمية الطب موالىـ الطيب 18
 رئيس المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بف ميسي أحسف 19
 ية والتعميرممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اليندسة المعمار  عايش مسعود 20
 مّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اليندسة المعمارية والتعمير شعبي نادية 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو السياسية بوروبي عبد المطيف 22
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية ىندسة الطرائق ناصري لبنى 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الطب ي مصطفىناصر  24
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 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الطب فردي نادية 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصري  بولحية سميـ 26
 اذية عف كمية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصري ممّثل األساتذة ذوي مصّف األست حجاج حساف 27
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد تسيير التقنيات الحضرية بوزحزح فؤاد 28
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد تسيير التقنيات الحضرية بوعظـ رقية 29
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مدور وليد 30
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عميرش توفيق 31
 1قسنطينة -أستاذ بجامعة اإلخوة منتوري  بوالشعر فييـ 32
 2قسنطينة -أستاذة بجامعة عبد الحميد ميري  رواؽ عبمة 33

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اإلسميةالقائمة  يحدد، 2019أفريل  25 مؤرخ في 499رقـ  قػػرار

 البويرة  ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 21الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد ،2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2السيما المادة المعدؿ والمتمـ،  المتضمف إنشاء جامعة البويرة،و 
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
 

 ػػػررػػػقػػػي

 
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03تنفيذي رقـ مف المرسوـ ال 12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى :
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور  أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 سمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة البويرة.إلالقائمة ا

 دوؿ الممحق ليذا القرار.ألعضاء مجمس إدارة جامعة البويرة في الج اإلسميةتحدد القائمة  :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 

 2019أفريل  25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   229

 

 جامعة البويرةقائمة أعضاء مجمس إدارة 
 ف:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس سعيداني بوعالـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بوسناف عبد الكريـ   -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو أعراب عبد الناصر -
 بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكمف عضو بوزياف مراد -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو متناني ناصر      -
 إلصالح اإلداري وظيفة العمومية واممثل السمطة المكمفة بال عضو بوطربوشة حميد  -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو حمادي رضا  -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة  عضو حجاؿ رشيد -
 الصناعة والمناجـ ممثل الوزيرة المكمفة عضو بمباقي عبد الرحيـ -
 الوزير المكمف بالشباب والرياضة ممثل عضو جندر جماؿ -
 والتنمية الريفية والصيد البحري  ممثل الوزير المكمف بالفالحة عضو قانوف جودي -
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالثقافة عضو  عبد الحق نسيمة  -
 ممثل  الوزير المكمف بالطاقة عضو   قمينػػػػػػػي لزىر -
 الوالي ممثل عضو بوشاف جماؿ  -

 

 ف:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة اإلسـ والمقب

 مصف األستاذية لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض ممثل منتخب عف األساتذة ذوي  عضو زوقاغ فاتح -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية اآلداب والمغات عضو لباشي عبد القادر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو االجتماعية واإلنسانية عضو زعاؼ خالد -
 ف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرممثل منتخب ع عضو سفير دمحم -
 ممثل  منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية عضو ضريفي صادؽ -
 ة والرياضية ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدني عضو فرناف مجيد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف  عضو أوتافت يوسف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو ميمودي يوغرطة -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو ناوي حكيـ    -
 ييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقن عضو مسيمي سمير   -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو نوي دمحم  -
 ممثل منتخب عف  الطمبة.  عضو بوقطاية طارؽ  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمف حل لجنة الخدمات اإلجتماعية 2019أفريل  25مؤرخ في  08رقـ  قػػرار
 تغذية والصناعات الغذائيةلدى المدرسػة العميا في عمـو ال

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 
 
 

اسي العػػاـ لموظيػفة ، المتضمف القانػوف األس2006جويميػػة سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمػػػر رقػـ  -
 العموميػػة.

ات اإلجتماعيػة وكيفيػة م، المحدد لمحتػػوى الخد1982مػاي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقػـ  -
 تمويميا.

 بتسييػر الخدمػػات اإلجتماعيػػػة.، المتعمق 1982سبتمبػػر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقػـ  -
 ،2019مػػػارس سػنة  31الموافػػق لػػ  1440رجػب عػاـ  24المػؤرخ فػي  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقػـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة. يتضمػػف
زيرالتعميـ العالي ، المحدد لصالحيات و 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13تضى المرسوـ التنفيذي رقـ بمق -

 والبحث العممي.
 التحضيرية، المتضمف تحويل المدرسة 2017سنة فيفري  15المؤرخ في  81-17المرسوـ التنفيذي رقـ بمقتضى  -

 عمـو التغذية والصناعات الغذائية. في عمـو الطبيعة والحياة بالجزائر، إلى مدرسة عميا في
، المتضػمف تجديػد تشػكيمة لجنػة الخػدمات اإلجتماعيػة لػدى المدرسػة 2017أفريػل سػنة  26نظػػػػػ را  لمقرارالمؤرخ في  -

 العميا في عمـو التغذية والصناعات الغذائية ،
مدرسػػة العميػػا فػػي عمػػـو التغذيػػة ، الصػػادرة عػػف مػػديرة ال2019أفريػػل سػػنة  07المػػؤرخ فػػي 55نظػػػػػػػ را  لمرسػػالة رقػػـ  -

عمػػػـو التغذيػػػة والصػػػناعات الغذائيػػػة، المتضػػػمنة طمػػػب حػػػل لجنػػػة الخػػػدمات اإلجتماعيػػػة لػػػدى المدرسػػػة العميػػػا فػػػي 
 والصناعات الغذائية.

( أعضػاء مػف لجنػة الخػدمات 04ألربعػة ) 2019فيفػري سػنة  13نظػػػػػ را  لإلستقالة الكتابية الجماعيػة المؤرخػة فػي  -
 .ةاالجتماعي

 رر ػػػػػيػق
 

 تحل لجنة الخدمػػػػات اإلجتماعيػػة لدى المدرسة العميا في عموـ التغذية والصناعات الغذائية إبتداء المػادة األولى:
 .مف تاريخ اإلمضاء عمى ىذا القرار

رار، الذي سينشر تكمف السيػدة مديػرة المدرسة العميا في عمـو التغذية والصناعات الغذائية ، بتنفيذ ىذا الق :2المػادة 
 .في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 2019أفريل  25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/

 األميف العاـ
 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2019أفريل  25في  مؤرخ 09رقـ  قػػرار
 لدى المدرسة العميا لبلقتصاد بػػػوىراف

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 
 

، 2006يوليػػػػػو سػػػػنة  15الموافػػػػػق  1427جمػػػػادى الثانيػػػػػة عػػػػاـ  19المػػػػؤرخ فػػػػي  03-06بمقتضػػػػى األمػػػػر رقػػػػـ  -
 عاـ لموظيفة العمومية.األساسي ال المتضمف القانػوف 

جتماعيػػػة وكيفيػة ، المحدد لمحتوى الخدمػػات اال1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 تمويػػميا.

سػػػػبتمبر سػػػػنة  11الموافػػػػق  1402ذي القعػػػػدة عػػػػاـ  23المػػػػؤرخ فػػػػي  303-82بمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -
 اعية.بتسييػر الخدمات االجتم ، المتعمػق1982

، 2019مػارس سػػنة  31الموافػػق لػػ  1440رجػب عػاـ  24المػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػى المرسػـو الرئاسػػي رقػـ  -
 عييف أعضاء الحكومة.يتضمف ت

، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 حث العممي.ير التعميـ العالي والبالمحدد لصالحيات وز 

، المتضمف تحويل المدرسة التحضيرية 2017فيفري سنة  15المؤرخ في  85-17المرسوـ التنفيذي رقـ بمقتضى  -
 .في العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بوىراف، إلى مدرسة عميا لإلقتصاد

لخدمػػػات اإلجتماعيػػػة لػػػدى ، المتضػػمف تجديػػد تشػػكيمة لجنػػػة ا2015سػػنة  ديسػػمبر 10المػػؤرخ فػػي  القػػرار بمقتضػػى -
 المدرسة العميا لالقتصاد بوىراف. لدى

، المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي العماؿ في لجنة 2018ديسمبر سنة  03نظػػػػػػػرا لممحضػر المػؤرخ في  -
 المدرسة العميا لالقتصاد بوىراف. الخدمات االجتماعية لدى

، المتضػػمف فػػػرز األصػػوات اإلنتخػػػاب لممثمػػي األسػػاتذة فػػي 2018سػػمبر سػػنة دي 04نظػػػػػػػػػرا لممحضػػػر المػػػؤرخ فػػي  -
 المدرسة العميا لالقتصاد بوىراف.لجنة الخدمات االجتماعية لدى 

، المتضمػػػػف التشػػػكيمة النيائيػػػػة ألعضػػػاء لجنػػػػة الخدمػػػػات 2018ديسػػػمبر سػػػنة  13نظػػػػػػػػػػرا لممحضػػػر المػػػػؤرخ فػػػي  -
 ميا لالقتصاد بوىراف.المدرسة الع االجتماعية لػدى لدى

 

 يػقػػػػػرر

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة العميا لالقتصاد بوىراف. المػادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المػادة 

 

 األعضاء الدائموف:
 ظريف فاطمة، -03 رناف رابح، -02 مموؾ أمينة، -01
   سنوسي مراد، -05 مزياف محػمد االميف، -04

 

 األعضاء اإلضافيوف :
   خويدمي نصيرة، -02 لكحل اسماء، -01
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 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.14: تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث )3المػادة 
لقػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية لوزارة : يكمف مدير المدرسة العميا لالقتصاد بوىراف، بتنفيذ ىػذا ا4المػادة 

 التعميػـ العالي والبحث العممي.
 2019أفريل  25 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/
 األميف العاـ

 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2019أفريل  25مؤرخ في  10رقـ  قػػرار
 لدى المدرسػة العميا في العمػـو التطبيقية تممسػػاف

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػػػػػو سػػػػنة  15الموافػػػػػق  1427جمػػػػادى الثانيػػػػػة عػػػػاـ  19المػػػػؤرخ فػػػػي  03-06بمقتضػػػػى األمػػػػر رقػػػػـ  -

 .األساسي العاـ لموظيفة العمومية قانػوف المتضمف ال
فيػة ، المحدد لمحتوى الخدمػػات االجتماعيػػػة وكي1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 تمويػػميا.
سػػػػبتمبر سػػػػنة  11الموافػػػػق  1402ذي القعػػػػدة عػػػػاـ  23المػػػػؤرخ فػػػػي  303-82بمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

 ػر الخدمات االجتماعية.بتسيي ، المتعمػق1982
، 2019مػارس سػػنة  31الموافػػق لػػ  1440رجػب عػاـ  24المػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػى المرسػـو الرئاسػػي رقػـ  -

 كومة.يتضمف تعييف أعضاء الح
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 تعميـ العالي والبحث العممي.ير الالمحدد لصالحيات وز 
تحضيرية المدرسة ال تحويل، المتضمف 2017سنة  فيفري  15المؤرخ في  82-17المرسوـ التنفيذي رقـ بمقتضى  -

 درسة العميا في العمـو التطبيقية.، إلى المفي العمـو والتقنيات بتممساف
لجنػػػة الخػػػدمات اإلجتماعيػػػة لػػػػدى ، المتضػػػمف تجديػػػد تشػػػكيمة 2016سػػػنة  أفريػػػل 13المػػػؤرخ فػػػي  القػػػرار بمقتضػػػى -

 حضيرية لمعمـو والتقنيات بتممساف.المدرسة الت
، المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي األساتػػذة فػي لجنػػة 2019فيفري سنة  13نظػػػػػػر ا لممحضر المؤرخ في  -

 .بتممساف العميا في العمـو التطبيقيةمدرسة الخدمات اإلجتماعية لدى ال
، المتضػػػػمف فػػػػرز األصػػػػوات اإلنتخػػػػاب لممثمػػػػي المػػػػوظفيف 2019فيفػػػػري سػػػػنة  13ممحضػػػػر المػػػػؤرخ فػػػػي نظػػػػػػػػػػر ا ل -

العميػػا فػػي مدرسػػة اإلداريػػيف والتقنيػػيف وأعػػواف المصػػالح واألعػػواف المتعاقػػديف فػػي لجنػػػة الخػػدمات اإلجتماعيػػة لػػدى ال
 .بتممساف العمـو التطبيقية

، المتضػػمف تشػػكيمة أعضػػاء لجنػػة الخػػدمات اإلجتماعيػػة لػػدى 2019فيفػػري سػػنة  18نظػػػػػػػػر ا لممحضػػر المػػؤرخ فػػي  -
 .بتممساف العميا في العمـو التطبيقيةمدرسة ال



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   233

 

 رر ػػػػػيػق
 

 .بتممساف تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة العميا في العمـو التطبيقية المػادة األولى:
 ضاء اآلتية أسماؤىـ :تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األع :2المػادة 

 األعضاء الدائموف: 
 .بف عالؿ رفيق -03               .حجازي نضيرة -02                 .مميكي فؤاد -01
 .بف عبد هللا سمير -06 .قراوزاف زىير -05 .بقدور فيصل -04
   .بوتخيل دمحم 08 .بمخير نواؿ -07

 

 األعضاء اإلضافيوف: 
   .عطار عماد الديف -02 .خربوش جميمة -01

 

 .( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار14: تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث )3المػادة 
 ، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرةبتممساف : يكمف السيػد مديػر المدرسة العميا في العموـ التطبيقية4المػادة 

 بحث العممي.الرسمية لوزارة التعميـ العالي وال
 2019أفريل  25 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/
 األميف العاـ

 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019أفريل  28 مؤرخ في 501 رقـ قػػرار
 3قسنطينة لدى جامعةالعمـو السياسية  كمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440عػػاـ  رجػػب 24المػػؤرخ فػػي  111-19المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  ىبمقتضػػ -

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

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت2003
 .منو

نػوفمبر سػنة  28الموافػق  1433محػـر عػاـ  3المػؤرخ فػي  402-11وبمقتضى وبمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -
  .3ينةقسنط ، والمتضمف إنشاء جامعة2011

، 2013ينػاير سػنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

ـو ، والمتضػػػمف إنشػػػػاء األقسػػػاـ المكونػػػػة لكميػػػة العمػػػػ2012ديسػػػمبر  13المػػػؤرخ فػػػػي  465وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػػـ  -
 .3لدى جامعة قسنطينة السياسية

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

 .3عمـو السياسية لدى جامعة قسنطينةكمية ال القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ الممحق ، 3كمية العموـ السياسية لدى جامعة قسنطينةتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2المادة 

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

 2019أفريل  28 فيحرر بالجزائر 
 التعميـ العالي والبحث العممي وزير

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3كمية العمـو السياسية لدى جامعة قسنطينةقائمة أعضاء مجمس 
 الصفة المقب واالسـ

 عميدة الكمية، رئيسا ش مميكةفريم -
 رئيسة المجمس العممي  عالؽ جميمة  -
 رئيسة قسـ التنظيـ السياسي واإلداري  حواس زىيرة  -
 رئيس قسـ العالقات الدولية دخالة مسعود  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ التنظيـ السياسي واإلداري  بوريش رياض -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ العالقات الدولية بف عبد الرحماف يسمينة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف قارة وليد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عابد سعيد -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ التنظيـ السياسي واإلداري  نونو زكرياء -
 سـ العالقات الدوليةممثل منتخب عف طمبة ق بف خرور وسيـ -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بوصفصاؼ صورية -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بف ىدروؽ صبرينة -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019أفريل  28 في مؤرخ 502رقـ  قػػرار
 3قسنطينة لدى جامعةاليندسة المعمارية والتعمير كمية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440عػػاـ  رجػػب 24المػػؤرخ فػػي  111-19المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  ىبمقتضػػ -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتػاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت2003
 .منو

نػوفمبر سػنة  28الموافػق  1433محػـر عػاـ  3المػؤرخ فػي  402-11وبمقتضى وبمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -
 .3قسنطينة ، والمتضمف إنشاء جامعة2011
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، 2013ينػاير سػنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

، والمتضػػػمف إنشػػػاء األقسػػػاـ المكونػػػة لكميػػػة اليندسػػػة 2012ديسػػػمبر  13المػػػؤرخ فػػػي  464وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -
 .3المعمارية والتعمير لدى جامعة قسنطينة

 رر ػػػػػيػق
 

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

 .3كمية اليندسة المعمارية والتعمير لدى جامعة قسنطينة القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في ، 3كمية اليندسة المعمارية والتعمير لدى جامعة قسنطينةتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2المادة 

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

 2019أفريل  28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3كمية اليندسة المعمارية والتعمير لدى جامعة قسنطينةقائمة أعضاء مجمس 
 الصفة  المقب واالسـ

 عميدة الكمية، رئيسا بمعابد بديعة -
 رئيسة المجمس العممي  دباش سميرة  -
 رئيسة قسـ اليندسة المعمارية بف معطي نبيية -
 رئيسة قسـ التعمير معايش براىيـ -
 رئيسة قسـ تسيير المشاريع ية عمربوسال -
 مدير مخبر بحث لعبي بمقاسـ -
 مديرة مخبر بحث رواؽ جميمة  -
 مديرة مخبر بحث مغيزي فتيحة -
 مدير مخبر بحث سحنوف الطيب -
 مديرة مخبر بحث ساسي سعاد -
 مديرة مخبر بحث عرياف حورية -
 قسـ اليندسة المعماريةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية ل بف حسيف نصيرة  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اليندسة المعمارية عزازة حفيزة  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ التعمير عزيزي عثماف  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ التعمير مازري منى -
 منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ تسيير المشاريعممثل  سميماني رشيد -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ تسيير المشاريع سايغي وفاء -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف سبتي أسامة -
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 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف باقة نادية -
 طمبة قسـ اليندسة المعمارية ممثل منتخب عف داود حيدر  -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ التعمير عابدي وائل  -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ تسيير المشاريع عميوة جعفر -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات حيدر عبد المطيف -
 وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف  مخناشي عنتر -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019أفريل  28 مؤرخ في 503رقـ  قػػرار
 3قسنطينة لدى جامعةىندسة الطرائق كمية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440عػػاـ  رجػػب 24المػػؤرخ فػػي  111-19المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  ىبمقتضػػ -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 39و 37سيما المادتػاف  مـ، ال، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت2003
 .منو

نػوفمبر سػنة  28الموافػق  1433محػـر عػاـ  3المؤرخ في  402 -11وبمقتضى وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .3نطينةقس ، والمتضمف إنشاء جامعة2011

، 2013ينػاير سػنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العممييحدد صالحيات وز  الذي

ائػق ، والمتضػمف إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكميػة ىندسػة الطر 2015أكتوبر  6المؤرخ في  973وبمقتضى القرار رقـ  -
 .3لدى جامعة قسنطينة

 رر ػػػػػيػق
 

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

 .3كمية ىندسة الطرائق لدى جامعة قسنطينة القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ الممحق ، 3ينةكمية ىندسة الطرائق لدى جامعة قسنطتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2 المادة

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

 2019أفريل  28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 3كمية ىندسة الطرائق لدى جامعة قسنطينةقائمة أعضاء مجمس 
 الصفة المقب واالسـ

 عميد الكمية، رئيسا منيعي عبد السالـ حساف -
 رئيس المجمس العممي  بوسحابة رحاب -
 رئيسة قسـ اليندسة الصيدالنية الواعر وحيدة -
 رئيسة قسـ اليندسة الكيميائية لرقش وسيمة -
 رئيسة قسـ ىندسة البيئة زعموش رانية -
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق زىيوة رؤوؼ -
 مدير مخبر بحث بف الشيخ الحسيف مصعب -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اليندسة الصيدالنية بمعايب فوزية -
 األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اليندسة الصيدالنية ممثمة منتخبة عف بوناب نرجس -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اليندسة الكيميائية بالسكة فوزية -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اليندسة الكيميائية بزاز حسينة -
 األستاذية لقسـ ىندسة البيئةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف  عريس سياـ -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ ىندسة البيئة زعموش مريـ -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ ىندسة الطرائق قيطوني سعيدة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ ىندسة الطرائق موات توفيق -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف لبنىبوصبع  -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف ناصف ىدى صارة -
 ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ اليندسة الصيدالنية اليادؼ العكي مروة -
 ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ اليندسة الكيميائية ممياني رشا نياؿ -
 سـ ىندسة البيئةممثمة منتخبة عف طمبة ق بقاش جميمة -
 ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ ىندسة الطرائق ليتيـ إيماف -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات الشيخ الزواوي شيرزاد -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بشيـ سييمة -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019أفريل  28 مؤرخ في 504رقـ  قػػرار
 3قسنطينة لدى جامعةعمـو اإلعبلـ واالتصاؿ والسمعي البصري كمية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440 عػػاـ رجػػب 24المػػؤرخ فػػي  111-19المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  ىبمقتضػػ -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتػاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت2003
 .نوم
نػوفمبر سػنة  28الموافػق  1433محػـر عػاـ  3المػؤرخ فػي  402-11وبمقتضى وبمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -

 .3قسنطينة ، والمتضمف إنشاء جامعة2011
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، 2013ينػاير سػنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .يـ العالي والبحث العمميير التعمالذي يحدد صالحيات وز 

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكميػة عمػـو اإلعػالـ 2012ديسمبر  13المؤرخ في  466وبمقتضى القرار رقـ  -
 .3واالتصاؿ والسمعي البصري لدى جامعة قسنطينة

 

 رر ػػػػػيػق
 

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

 .3كمية عموـ اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصري لدى جامعة قسنطينة القائمة االسمية ألعضاء مجمس
اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصري لدى جامعة  كمية عموـتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2المادة 

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

 2019أفريل  28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3كمية عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ والسمعي البصري لدى جامعة قسنطينةقائمة أعضاء مجمس 
 الصفة المقب واالسـ

 عميد الكمية، رئيسا بوزياف نصر الديف -
 رئيس المجمس العممي  فوزي  كنازة دمحم -
 رئيس قسـ االتصاؿ والعالقات العامة بوزانة رفيق  -
 رئيس قسـ الصحافة المكتوبة دراحي السعيد  -
 رئيس قسـ السمعي البصري  جربوعة عادؿ -
 مدير مخبر بحث دليو فضيل  -
 العامة ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ االتصاؿ والعالقات أجغيـ الطاىر  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ االتصاؿ والعالقات العامة بولحية سميـ -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ الصحافة المكتوبة العابد سكينة  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ الصحافة المكتوبة عايش حميمة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ السمعي البصري  ابتساـدراحي  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بوعناقة سفياف  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بضياؼ عاطف -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ االتصاؿ والعالقات العامة سوالمية عبد الرحيـ -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ الصحافة المكتوبة الـ بالقيدـو عبد الس -
 ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ السمعي البصري  درنوف مروى  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات فياللي زبير -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بومعزة نيى -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019أفريل  28 مؤرخ في 505رقـ  قػػرار
 3قسنطينة لدى جامعةمعيد تسيير التقنيات الحضرية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019سػػػنة  مػػارس 31الموافػػػق  1440ـ عػػا رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػي  111-19المرسػػـو الرئاسػػػي رقػػـ  ىبمقتضػػ -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 66و 61، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمػتمـ، ال سػيما المادتػاف 2003
 .منو

نػوفمبر سػنة  28الموافػق  1433محػـر عػاـ  3المػؤرخ فػي  402 -11وبمقتضى وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .3قسنطينة ، والمتضمف إنشاء جامعة2011

، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .تعميـ العالي والبحث العمميير الالذي يحدد صالحيات وز 

، والمتضػػػمف إنشػػػاء األقسػػػاـ المكونػػػة لمعيػػػد تسػػػيير 2012ديسػػػمبر  13المػػػؤرخ فػػػي  467وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -
 ، المعدؿ.3التقنيات الحضرية لدى جامعة قسنطينة

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  66تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .3معيد تسيير التقنيات الحضرية لدى جامعة قسنطينة القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ ، 3لدى جامعة قسنطينة معيد تسيير التقنيات الحضرية تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس :2 المادة

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

 2019أفريل  28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3معيد تسيير التقنيات الحضرية لدى جامعة قسنطينةقائمة أعضاء مجمس 
 الصفة المقب واالسـ

 مدير معيد بالنيابة، رئيسا براقدي سميـ -
 رئيس المجمس العممي  بف ميسي أحسف -
 قسـ التقنيات الحضرية والبيئةرئيس  فاضل عبد الوىاب -
 رئيس قسـ تسيير المدف والتعمير بوزحزح فؤاد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ التقنيات الحضرية والبيئة مدور وليد -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ التقنيات الحضرية والبيئة بولحية لطيفة -
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 مة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ تسيير المدف والتعميرممث دباش ربيعة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ تسيير المدف والتعمير حمود نعيمة -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف بف مشيمش مريـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عميرش توفيق -
 ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ التقنيات الحضرية والبيئة شي إنصاؼحميد -
 ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ تسيير المدف والتعمير مموكية رياف -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات موالكية زينب -
 الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ  سويسي رابح -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، 2019أفريل  29 مؤرخ في 506رقـ  قػػرار
 3قسنطينة -بجامعة صالح بوبنيدر ىندسة الطرائق بكمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19الرئاسػػػي رقػػػـ بمقتضػػػى المرسػػػـو  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 معّدؿ والمتّمـ.نظيميا وسيرىا، الالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2011نػػػوفمبر سػػػنة  28الموافػػق  1433محػػـر عػػػاـ  3المػػؤرخ فػػػي  402-11وبمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػذي رقػػػـ  -

 ، المعّدؿ.3إنشاء جامعة قسنطينة المتضمف 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.وز  الذي يحدد صالحيات
 -وبنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بػػػالمجمس العممػػػي لكميػػػة ىندسػػػة الطرائػػػق بجامعػػػة صػػػالح بوبنيػػػدر -

 .2018المؤّرخ في أّوؿ جويمية  3قسنطينة 
 رر ػػػػػيػق

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية ىندسة الطرائق بجامعة صالح بوبنيدر
 . 3قسنطينة

، 3قسنطينة-ىندسة الطرائق بجامعة صالح بوبنيدر العممي لكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس  :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

، كل فيما يخصو، 3قسنطينة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 
 الي والبحث العممي. بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ الع

 2019أفريل  28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019أفريل  29 مؤرخ فيلا 506رقـ  رارػػق بالقػػػممح
 3قسنطينة -بجامعة صالح بوبنيدر لكمية ىندسة الطرائق

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيسة المجمس العممي لمكمية، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الصيدالنية بوسحابة رحاب 1
 عميد الكمية نيعي عبد السالـ حسافم 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة شيخي مصطفى  3
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية أوتميمي نواؿ 4
 رئيسة قسـ اليندسة الصيدالنية الواعر وحيدة 5
 اليندسة الكيميائيةرئيسة قسـ  لرقش وسيمة 6
 رئيسة قسـ ىندسة البيئة زردازي رانيا 7
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق زىيوة رؤوؼ 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيميائية مرواني سميماف 9

 رئيسة المجنة العممية لقسـ اليندسة الصيدالنية بكوش سميـ 10
 ىندسة البيئةرئيسة المجنة العممية لقسـ  درباؿ أماؿ 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بف مخبي لطفي 12
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الصيدالنية قاسـ شاوش عقيمة 13
 مّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة البيئة عريس سياـ 14
 األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق مّثمة األساتذة ذوي مصفّ  بوقوس شيرة 15
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف بف لحرش فاطمة الزىراء 16
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف منصوري نورة 17
 مدير مخبر بحث بف الشيخ الحسيف مصعب 18
 مسؤوؿ المكتبة قاسي سامي 19

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 2019أفريل  29 مؤرخ في 507رقـ  قػػرار

 األمير عبد القادر لمعمـو اإلسبلمية   جامعة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 ف، والمتضػم1984غشػت سػنة  4الموافق  1404ذي القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .منو 1مكرر 2متمـ، السيما المادة إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية، المعدؿ وال

 2019سػػنة    مػػارس 21الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -
  .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف

غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 .منو 12، السيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ ،2003

، 2013ينػاير سػنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ت وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيا
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 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور2003غشت سنة  23الموافق  1424

 ألعضاء مجمس إدارة جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية.القائمة االسمية 
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية في الجدوؿ  :2المادة 

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

 2019أفريل  29 فير بالجزائر حر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عمـو اإلسبلميةاألمير عبد القادر لم جامعةقائمة أعضاء مجمس إدارة 
 ف:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس بوراس  أحمد -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو مسيخ كريمة  -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو ليمور زناتي رحيمة -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو عروسي سميماف -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو بوىالي دمحم  -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو بوذراع رابح  -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو جاىمي حساف -
 المكمفة بالثقافة ممثل الوزيرة عضو عريبي زيتوني -
 ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ عضو مشناف محند أوادير -
 ممثل الوالي عضو شكيرد عمار -

 

 ف:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة  الصفة اإلسـ والمقب

 مصف األستاذية لكمية أصوؿ الديفممثل منتخب عف األساتذة ذوي  عضو بوعافية عيسى  -
 مثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية الشريعة واالقتصادم عضو كاسحي موسى -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية اآلداب والحضارة  اإلسالمية عضو بف الشيح الحسيف رياض -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بوسمغوف إبراىيـ -
 عف سمؾ األساتذة المساعديف ممثل منتخب عضو عيشاوي دمحم اليادي -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو زعباط محمود -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بعيش ىشاـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو ناصر سفياف  -
 ممثل منتخب عف  الطمبة عضو ميحي معاد  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2016 ديسمبر 24المؤرخ في  1783يعدؿ القرار رقـ ، 2019أفريل  29 مؤرخ في 508رقـ  قػػرار
  2باتنة ألعضاء مجمس إدارة جامعة اإلسميةالذي يحدد القائمة 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 21الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19ي رقـ بمقتضى المرسوـ الرئاس -

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

 .منو 12لمتمـ، السيما المادة يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ وا ي، الذ2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لي والبحث العممي. االذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
 ،2015سنة  ويولي 11الموافق  1436عاـ  رمضاف 24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2، ال سيما المادة 2والمتضمف إنشاء جامعة باتنة
ألعضاء مجمس إدارة  اإلسميةالذي يحدد القائمة  ،2016 ديسمبر 24المؤرخ في  1783وبمقتضى القرار رقـ  -

 ، المعدؿ.2باتنةجامعة 
 رر ػػػػػيػق

 

 أعاله، والمذكػورالمعدؿ  ،2016 ديسمبر 24المؤرخ في  1783يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 كماىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019أفريل  29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2قائمة أعضاء مجمس اإلدارة جامعة باتنة

 :وف األعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسـ والمقب

 .يوالبحث العمم ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس جناف عبد المجيد -
 .ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو ميمودي جماؿ -
 .ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو فراحتة ساعد  -
 .ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو إسماعيمي حاج -
 .ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو بمقاضي جماؿ -
 .ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو اليغزالي عبد الع -
 .ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري  عضو زرقيف سماعيل  -
 .ممثل الوزيرة المكمفة بالصناعة والمناجـ عضو بوسعدة جماؿ الديف  -
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 .ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة عضو كبور عمور -
صالح المستشفيات عضو نور الديف رزقي -  .ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 .ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية عضو العايب عياش -
 .ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة عضو بوخريسة إسماعيل -
 ممثل الوالي. عضو ثنية بمقاسـ -

 

 ."......................................والباقي بدوف تغيير...................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ، 2019ماي  02 مؤرخ في 547 رقـ قػػرار
 المسيمة لدى جامعةاآلداب والمغات كمية 

 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي،إف 
، 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
سبتمبر سنة  18الموافق  1422عاـ  جمادى الثانية 30المؤرخ في  274-01رقـ  التنفيذيوبمقتضى المرسوـ  -

 .، المعدؿ والمتمـضمف إنشاء جامعة المسيمة، والمت2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتػاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت2003
 .منو

، 2013ينػاير سػنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13لتنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ا -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

، والمتضػػػمف إنشػػػاء األقسػػػاـ المكونػػػة لكميػػػة اآلداب 2012ديسػػػمبر  13المػػػؤرخ فػػػي  458وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -
 ؿ والمتمـ.جامعة المسيمة، المعدوالمغات لدى 

 رر ػػػػػيػق
 

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

 .غات لدى جامعة المسيمةكمية اآلداب والم القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ الممحق ليذا  كمية اآلداب والمغات لدى جامعة المسيمةتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2 المادة

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

 2019ماي  02 فيحرر بالجزائر 
 والبحث العمميوزير التعميـ العالي 

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمػػػػػػػة أعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات بجامعة المسيمة
 الصفة المقب واإلسـ 

 ميد الكمية رئيساع بف لقريشي عمار -
 رئيس المجمس العممي لمكمية خموؼ مفتاح -
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي رحموف بوزيد -
 رئيس قسـ اآلداب والمغة الفرنسية حاج لعروسي بمقاسـ -
 رئيس قسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية الجموعي دمحم صابر -
   مدير مخبر بحث شناف قويدر -
 ثمدير مخبر بح بوطابع العمري  -
 مدير مخبر بحث بوخالفة فتحي -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ المغة واألدب العربي تيس دمحم ناصر الحسني -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ المغة واألدب العربي جياب بمقاسـ -
 ـ اآلداب والمغة الفرنسيةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقس سوامس أميرة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية سميتاف كماؿ -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية بغدادي أسيا -
 ب والمغة اإلنجميزيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اآلدا تواتي مراد -
 ممثل منتخب عف سمؾ  األساتذة المساعديف جادي عمر -
 ممثل منتخب عف سمؾ  األساتذة المساعديف قاني مولود -
 ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ  المغة واألدب العربي تروني منى -
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية أيت أمير تيزيري  -
 مثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ اآلداب و المغة اإلنجميزيةم بف خالد ليمى -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات دامة مرواف -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات حريزي عماد -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019ماي  02 مؤرخ في 548رقـ  قػػرار

 المسيمة لدى جامعةمعيد تسيير التقنيات الحضرية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440عػػاـ  رجػػب 24المػػؤرخ فػػي  111-19المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  ىبمقتضػػ -

 .أعضاء الحكومة والمتضمف تعييف
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422عػاـ  جمػادى الثانيػة 30المػؤرخ فػي  274-01رقػـ  التنفيػذيوبمقتضى المرسـو  -

 .، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 66و 61، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتػاف 2003
 .منو
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، 2013ينػاير سػنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

، والمتضػمف إنشػاء األقسػاـ المكونػة لمعيػد تسػيير التقنيػات 2010فيفػري  24المؤرخ في  53تضى القرار رقـ وبمق -
 ى جامعة المسيمة، المعدؿ.الحضرية لد

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  66تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .معيد تسيير التقنيات الحضرية لدى جامعة المسيمة القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ  معيد تسيير التقنيات الحضرية لدى جامعة المسيمةتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2 المادة

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

 2019ماي  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المسيمة قائمة أعضاء مجمس معيد تسيير التقنيات الحضرية لدى جامعة
 

 الصفة المقب واالسـ 
 مدير المعيد، رئيسا ميمي دمحم  -
 رئيس المجمس العممي لممعيد نويبات إبراىيـ  -
 رئيس قسـ تسيير المدينة أعراب وليد  -
 ـ اليندسة الحضريةرئيس قس بالخير إسماعيل  -
 مدير مخبر بحث رجـ عمي  -
 مدير مخبر بحث خمف هللا بوجمعة  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اليندسة الحضرية بوطبة ىندة  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اليندسة الحضرية مخموفي حجاب  -
 ألساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ تسيير المدينةممثمة منتخبة عف ا طباؿ نادية -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ تسيير المدينة فموسية لحسف  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف حاج حفصي لحسف  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف حرسوس خالد  -
 بة قسـ تسيير المدينةممثل منتخب عف طم ىاللي سيدي أحمد  -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ اليندسة الحضرية بوزياف أحمد -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات  عزيزي حميـ  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات  عالىـ عبد الكريـ  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ، 2019ماي 02 مؤرخ في 549 رقـ قػػرار
 المسيمة لدى جامعةمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440عػػاـ  رجػػب 24المػػؤرخ فػػي  111-19المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  ىبمقتضػػ -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422عػاـ  جمػادى الثانيػة 30المػؤرخ فػي  274-01رقػـ  التنفيػذيوبمقتضى المرسـو  -

 .، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 66و 61، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتػاف 2003
 .منو

، 2013ينػاير سػنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميحيات وز الذي يحدد صال

، والمتضػػمف إنشػاء األقسػػاـ المكونػة لمعيػػد عمػـو وتقنيػػات 2010فيفػري  24المػؤرخ فػػي  52وبمقتضػى القػرار رقػػـ  -
 ياضية لدى جامعة المسيمة، المتمـ.النشاطات البدنية والر 

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03لتنفيذي رقـ مف المرسوـ ا 66: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لدى جامعة المسيمة القائمة االسمية ألعضاء مجمس
معيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لدى جامعة سمية ألعضاء مجمس تحدد القائمة اال :2 المادة

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

 2019ماي  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 وزيد الطيبالدكتور: ب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لدى جامعة المسيمة
 الصفة المقب واالسـ 

 عيد رئيسامدير الم يعقوبي فاتح -
 رئيس المجمس العممي لممعيد  عمريو زىير -
 رئيس قسـ التدريب الرياضي  سديرة سعد -
 رئيس قسـ اإلدارة والتسيير الرياضي مرنيز أسامة -
 رئيس قسـ التربية البدنية  حشايشي عبد الوىاب -
 رئيس قسـ النشاط الرياضي المكيف  بمخير عبد القادر -
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 إلعالـ و االتصاؿ الرياضيرئيس قسـ ا زواوي عبد الوىاب -
 مدير مخبر بحث شويو بوجمعة -
 مدير مخبر بحث بوخرص رمضاف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ التدريب الرياضي ديممي دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ التدريب الرياضي لورنيق يوسف -
 األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اإلدارة والتسيير الرياضيممثل منتخب عف  بريكي الطاىر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اإلدارة والتسيير الرياضي مجادي رابح -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ النشاط الرياضي المكيف تمار دمحم -
 ي مصف األستاذية لقسـ النشاط الرياضي المكيفممثل منتخب عف األساتذة ذو  زواؽ ادمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اإلعالـ واالتصاؿ الرياضي عمروف مفتاح -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اإلعالـ واالتصاؿ الرياضي بطاط نورالديف -
 مصف األستاذية لقسـ التربية البدنية ممثل منتخب عف األساتذة ذوي  حسني عبد الرزاؽ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ التربية البدنية بمبوؿ فريد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف  دىبازي دمحم الصغير -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف  والي عبد النور -
 إلدارة والتسيير الرياضيممثل منتخب عف طمبة قسـ ا طبي شاكر -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ النشاط الرياضي المكيف بف ناصر دمحم األميف -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ اإلعالـ واالتصاؿ الرياضي بمواضح الحاج -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ التربية البدنية جغابة سيف الديف -
 اضيممثل منتخب عف طمبة قسـ التدريب الري بورناف حمزة -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات  بمجودي ريمة -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات  شيكوش حمينة سامية -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019ماي  02 مؤرخ في 550رقـ  قػػرار
 المسيمة لدى جامعةالرياضيات واإلعبلـ اآللي كمية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440عػػاـ  رجػػب 24المػػؤرخ فػػي  111-19المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  ىبمقتضػػ -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422عػاـ  جمػادى الثانيػة 30المػؤرخ فػي  274-01رقػـ  لتنفيػذياوبمقتضى المرسـو  -

 .، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 39و 37د الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتػاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواع2003
 .منو

، 2013ينػاير سػنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
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، والمتضػػػمف إنشػػػاء األقسػػػاـ المكونػػػة لكميػػػة الرياضػػػيات 2010فػػػري في 24المػػػؤرخ فػػػي  50وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -
 آللي لدى جامعة المسيمة، المعدؿ.واإلعالـ ا

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدؿ والمتمـ2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي لدى جامعة المسيمة القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ  كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي لدى جامعة المسيمةتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2 المادة

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

 2019ماي  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضػػػػػػػػػاء مجػػػػمس كمية الرياضيات واإلعبلـ اآللي لدى جامعة المسيمة
 

 الوظيػػػػفة المقػػب واالسـ
 عميد الكمية رئيسا  بورحمة مصطفى -
 رئيس المجمس العممي زداـ لمنور -
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي  لكحل مفتاح -
 رئيس قسـ الرياضيات سعدي عبد الرشيد -
 مدير مخبر بحث حميدوش نور الديف بف -
 مدير مخبر بحث دحماف عاشور -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ الرياضيات ميدوف نورالديف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ الرياضيات مرزوقي عبد الكريـ -
 ية لقسـ اإلعالـ اآلليممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذ لميش شعباف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اإلعالـ اآللي بمعيد عبد الوىاب -
 ممثل منتخب  عف سمؾ األساتذة  المساعديف طالب عبد الحميد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة  المساعديف يعقوبي رشاد -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ الرياضيات جعيجع فارس -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ اإلعالـ اآللي  شاللي عبد المعتصـبف  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عيسى كريـ -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات حيمر فارس -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019ماي  02 مؤرخ في 551رقـ  قػػرار
 المسيمة عةلدى جام ةالحقوؽ والعمـو السياسيكمية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440عػػاـ  رجػػب 24المػػؤرخ فػػي  111-19المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  ىبمقتضػػ -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
سػنة سػبتمبر  18الموافػق  1422عػاـ  جمػادى الثانيػة 30المػؤرخ فػي  274-01رقػـ  التنفيػذيوبمقتضى المرسـو  -

 .، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 39و 37مادتػاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما ال2003
 .منو

، 2013ينػاير سػنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وب -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

، والمتضػػػػمف إنشػػػػاء األقسػػػػاـ المكونػػػػة لكميػػػػة الحقػػػػوؽ      2011مػػػػارس  2المػػػػؤرخ فػػػػي  134وبمقتضػػػػى القػػػػرار رقػػػػـ  -
 ة لدى جامعة المسيمة.مـو السياسيوالع

 رر ػػػػػيػق
 

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

 .لحقوؽ والعموـ السياسية لدى جامعة المسيمةكمية ا القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ  كمية الحقوؽ والعموـ السياسية لدى جامعة المسيمةتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2 المادة

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

                                              

 2019ماي  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لدى جامعة دمحم بوضياؼ المسيمة ةوالعمـو السياسيكػػػػػمية الحقوؽ  ػمس ػاء مجقائمة أعضػػػ
 الوظيػػػػفة المقػػب واالسـ

 عميد الكمية، رئيس خضري حمزة -
 رئيس المجمس العممي بركات دمحم -
 رئيس قسـ الحقوؽ  الوافي السعيد -
 رئيس قسـ العمـو السياسية   خوني يوسف -
 مدير مخبر بحث  دخاف نور الديف -
 مدير مخبر بحث غير محفوظبف ص -
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 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ الحقوؽ  لجمط فواز -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ الحقوؽ  والي عبد المطيف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ العمـو السياسية سميـ عاشور -
 منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ العمـو السياسيةممثل  رداوي عبد المالؾ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف  يرمش مراد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف طيايبة ساعد -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ الحقوؽ  صغيري لخضر -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ العمـو السياسية بف العيطر حمزة -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مي مصطفىبع -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات شبيرة حدة -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مية ألعضاء مجمس يحدد القائمة االس، 2019ماي  02 مؤرخ في 552 رقـ قػػرار
 المسيمة لدى جامعةالعمـو كمية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440عػػاـ  رجػػب 24المػػؤرخ فػػي  111-19المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  ىبمقتضػػ -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422عػاـ  الثانيػة جمػادى 30المػؤرخ فػي  274-01رقػـ  التنفيػذيوبمقتضى المرسـو  -

 .، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتػاف ت، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والم2003
 .منو

، 2013ينػاير سػنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

لكمية العموـ لدى ونة ، والمتضمف إنشاء األقساـ المك2010فيفري  24المؤرخ في  51وبمقتضى القرار رقـ  -
 جامعة المسيمة.

 رر ػػػػػيػق
 

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

 .كمية العمـو لدى جامعة المسيمة ضاء مجمسالقائمة االسمية ألع
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. كمية العمـو لدى جامعة المسيمةتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2 المادة

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
 2019ماي  02 فيحرر بالجزائر 

 ـ العالي والبحث العمميوزير التعمي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 دمحم بوضياؼ المسيمة جمس إدارة كمية العموـ لدى جامعةقائمة أعضاء م
 المقب واالسـ الصفة
 بف ساسي الطيب - د الكمية، رئيساعمي

 ميمش فاتح - رئيس المجمس العممي لمكمية
 بعجي نجيب - رئيس قسـ الفيزياء
 دخوش عاشور - رئيس قسـ الكيمياء

 شرياؼ عبد القادر - رئيس قسـ العمـو الفالحية
 بونار رابح - رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة

 ف خالد عبد الرحيـب - رئيس قسـ الميكروبيولوجيا والكيمياء الحيوية
 سايب سميمة - مديرة مخبر بحث
 شريفي زوليخة - مديرة مخبر بحث

 رفاس عبد الباقي - ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ الكيمياء
 بوزنيط اليزيد - ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ الكيمياء

 زداـ عبد الغاني - ة لقسـ العمـو الفالحيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذي
 خالدي مراد - ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ العمـو الفالحية

 بف دراجي العيد - ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ عمـو الطبيعة والحياة
 نويجـ ياسيف - والحياةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ عمـو الطبيعة 

 مجكاؿ سمير - ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ الميكروبيولوجيا والكيمياء الحيوية
 بوجالؿ أماؿ - ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ الميكروبيولوجيا والكيمياء الحيوية

 ابرير ميمود - فيزياءممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ ال
 حرايز مناد - ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ الفيزياء

 خنيش عبد الحكيـ - ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف
 تركي زىير - ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 العيدوف فاروؽ  - ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الفيزياء
 بف عيسي وليد - مبة لقسـ الميكروبيولوجيا والكيمياء الحيويةممثل منتخب عف الط

 لقالي دمحم - ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ عمـو الطبيعة والحياة
 بف حفاؼ عبد الرحماف - ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الكيمياء

 بف صفا عبد الرحماف - ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العمـو الفالحية
 بريكي دليمة - دميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف المستخ

 زياف السعيد - ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019ماي  02 مؤرخ في 553رقـ  قػػرار
 المسيمة لدى جامعةالتكنولوجيا مية ك

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440عػػاـ  رجػػب 24المػػؤرخ فػػي  111-19المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  ىبمقتضػػ -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422عػاـ  جمػادى الثانيػة 30المػؤرخ فػي  274-01رقػـ  التنفيػذيوبمقتضى المرسـو  -

 .، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة2001
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غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 39و 37المادتػاف مـ، ال سيما ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت2003

 .منو
، 2013ينػاير سػنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
لتكنولوجيػػا ، والمتضػػمف إنشػػاء األقسػػاـ المكونػػة لكميػػة ا2012ديسػػمبر  13المػػؤرخ فػػي  460وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -

 ى جامعة المسيمة، المعدؿ والمتمـ.لد
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .كمية التكنولوجيا لدى جامعة المسيمة السمية ألعضاء مجمسالقائمة ا

في الجدوؿ الممحق ليذا  كمية التكنولوجيا لدى جامعة المسيمةتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2 المادة
 القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
 2019ماي  02 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة المسيمة التكنولوجيا لدىقائمة أعضاء مجمس كمية 

 لصفةا المقػػب واالسـ
 عميػػػد الكمية، رئيسا بف حميدة دمحم -
 رئيس المجمس العممي خميسة دمحم -
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية برابح فؤاد -
 رئيس قسـ الري  نبار دمحم لخضر -
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية ركبي منصور -
 رئيس قسـ اليندسة المدنية بعمي العيد -
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ لعجاؿ دمحم -
 مدير مخبر بحث ف الشيخ دمحمب -
 مدير مخبر بحث بدار الميمود -
 مدير مخبر  بحث حسيني عبد السالـ -
 مدير مخبر  بحث شودار عيسى -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ  اليندسة الكيربائية زغالش سمير -
 ـ اليندسة الكيربائيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقس بوقرة عبد الرحماف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ  اليندسة المدنية تيطـو المسعود -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اليندسة المدنية رحموني زيف العابديف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ  الري  قماش عبد الرزاؽ -
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 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ  اإللكترونيؾ س منيربورا -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ  اإللكترونيؾ قرماط نوبيل -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ  اليندسة الميكانيكية زاوي موسى -
 ذوي مصف األستاذية لقسـ اليندسة الميكانيكيةممثمة منتخبة عف األساتذة  إحدادف  رزيقة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف خنوؼ  الصالح -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف طباخ  مصطفى -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ اإللكترونيؾ بمحاج  إسالـ -
 ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ  اليندسة الكيربائية بوشريف  عبير -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ  الري  الـ  حسيفبوس -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ  اليندسة المدنية رحالي   لخضر -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ  اليندسة الميكانيكية رزيق  زغالش سمير -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مخموؼ    ليمى -
 ف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة ع حجاب مريـ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019ماي  02 مؤرخ في 554رقـ  قػػرار

 المسيمة لدى جامعةالعمـو اإلنسانية واالجتماعية كمية 
 

 البحث العممي،إف وزير التعميـ العالي و 
 

، 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440عػػاـ  رجػػب 24المػػؤرخ فػػي  111-19المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  ىبمقتضػػ -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة

سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422عػاـ  جمػادى الثانيػة 30المػؤرخ فػي  274-01رقػـ  التنفيػذيوبمقتضى المرسـو  -
 .، المعدؿ والمتمـيمة، والمتضمف إنشاء جامعة المس2001

غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 39و 37مـ، ال سيما المادتػاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت2003

 .منو
، 2013ينػاير سػنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18مؤرخ في ال 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
، والمتضػػػمف إنشػػػػاء األقسػػػاـ المكونػػػػة لكميػػػة العمػػػػـو 2012ديسػػػمبر  13المػػػؤرخ فػػػػي  462وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػػـ  -

 .المتمـاإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة المسيمة، 
 

 رر ػػػػػقيػ
 

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

 .اعية لدى جامعة المسيمةكمية العمـو اإلنسانية واالجتم القائمة االسمية ألعضاء مجمس
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في الجدوؿ  كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية  لدى جامعة المسيمةتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس : 2المادة 
 الممحق ليذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3 المادة
 2019ماي  02 فيحرر بالجزائر 

 التعميـ العالي والبحث العممي وزير
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة دمحم بوضياؼ المسيمة

 الصفة واالسـ المقب -
 عميد الكمية رئيسا عمور عمر -
 رئيس المجمس العممي لميش صالح -
 رئيس قسـ عمـ االجتماع بف خالد جماؿ -
 رئيس قسـ عمـ النفس مجاىدي الطاىر -
 رئيس قسـ التاريخ بتة مرزوؽ  -
 رئيس قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ يحي تقي الديف -
 رئيس قسـ الفمسفة حميدي لخضر -
 رئيس قسـ العمـو اإلسالمية دي أحمدالزاي -
 مدير مخبر بحث بف سعيد موسى -
 مدير مخبر بحث بف يمينة سعيد -
 مدير مخبر بحث رحاب مختار -
 مدير مخبر بحث مقالتي عبد هللا  -
 مدير مخبر بحث رواجعية أحمد -
 مدير مخبر بحث عكة زكرياء -
 مدير مخبر بحث جغمولي يوسف -
 األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ التاريخ ممثل منتخب عف عيساوي دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ التاريخ حروز عبد الغني -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ عمـ االجتماع كتفي ياسمينة -
 جتماعممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ عمـ اال عزوز عبد الناصر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ الفمسفة مسالتي عبد المجيد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ الفمسفة بوزبرة عبد السالـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ عمـ النفس بركات عبد الحق -
 تذة ذوي مصف األستاذية لقسـ عمـ النفسممثل منتخب عف األسا دوباخ قويدر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ العمـو اإلسالمية رحماني السعيد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ العمـو اإلسالمية بالعدة العمري  -
 عمـو اإلعالـ واالتصاؿممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ  غزاؿ عبد الرزاؽ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ الزواوي أحمد ميدي -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بولطيف لخضر -
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 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بوقزولة عبد المالؾ -
 ـ عمـ االجتماعممثل منتخب عف طمبة قس عبد الباقي اليادي -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ عمـ النفس بف نويوة أسامة -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ التاريخ لعميد نور الديف -
 ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ عمروف نعيمة -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ الفمسفة عبد الباقي سفياف  -
 طمبة قسـ العمـو اإلسالميةممثل منتخب عف  بف سالـ عبد الجبار -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات حريزي جماؿ -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات دحماني محفوظ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019ماي  02 مؤرخ في 555رقـ  قػػرار

 المسيمة لدى جامعةالعمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير كمية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440عػػاـ  رجػػب 24المػػؤرخ فػػي  111-19المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  ىبمقتضػػ -

 .كومةالح والمتضمف تعييف أعضاء
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422عػاـ  جمػادى الثانيػة 30المػؤرخ فػي  274-01رقػـ  التنفيػذيوبمقتضى المرسـو  -

 .، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 39و 37ي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتػاف ، الذ2003
 .نوم
، 2013ينػاير سػنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو االقتصادية 2011مارس  2المؤرخ في  136قرار رقـ وبمقتضى ال -

 تسيير لدى جامعة المسيمة، المتمـ.والتجارية وعمـو ال
 رر ػػػػػيػق

 

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

 .كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعة المسيمة القائمة االسمية ألعضاء مجمس
وعموـ التسيير لدى جامعة  كمية العموـ االقتصادية والتجاريةتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2 المادة

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

 2019ماي  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المسيمة لدى جامعة قائمة أعضاء مجمس كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
 الصفػػػػػة المقب واالسـ

 عميػػػػػػد الكميػػػة رئيسا بمعجوز حسيف -
 المجمس العممي لمكمية رئيس  شريط صالح الديف -
 رئيس قسػػـ العمـو التجارية بدروني عيسى -
 رئيس قسػػـ عمـو التسيير بيصار عبد المطمب -
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية غربي حمزة -
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة  قماف مصطفى  -
 مديػػػػر مخػػػػػػبر بحث جاب هللا مصطفى  -
 ف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ العمـو االقتصاديةممثل منتخب ع زيتوني كماؿ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ العمـو االقتصادية بف البار أدمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ عمـو التسيير تمار توفيق -
 ية لقسـ عمـو التسييرممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذ بف البار موسى -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ العمـو التجارية بوبعاية حساف  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ العمـو التجارية قريد مصطفى -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة بوتيارة عنتر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة محمودي حسيف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عايد لميف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عفيصة عبد الرحماف -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ العمـو التجارية شناتي نسيـ -
 نتخب عف طمبة قسـ عمـو التسييرممثل م دكو عادؿ -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ العمـو االقتصادية شرشاري إبراىيـ الجياللي -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ العمـو المالية والمحاسبة بوسعدية شعيب -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات حفيظي ميمود -
 ف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب ع شوية إبراىيـ -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  05 مؤرخ في 556رقـ  قػػرار
 وزو  تيزي  -الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة مولود معمري  لقسـ الحقوؽ بكمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،.
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتّمـ. متضمف إنشاء جامعة تيزي وزو، المعّدؿال
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18رخ فػي المؤ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

الحقػوؽ والعمػوـ السياسػية بجامعػة  وبناء  عمى محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ الحقػوؽ بكميػة -
 .2018مارس  14يزي وزو المؤّرخ في ت-مولود معمري 

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة مولود  بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ 
 تيزي وزو.-معمري 

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة مولود  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية :2المادة 
 تيزي وزو ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-معمري 

تيزي وزو، كل فيما يخصو، -كويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري يكمف المدير العاـ لمتعميـ والت :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  05 مؤرخ فيال 556رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 ي وزوتيز  -الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة مولود معمري  لقسـ الحقوؽ بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ لوناسي سعيداني ججيقة 1
 رئيس القسـ زرورو ناصر  2
 أستاذة  كجار سي يوسف زىية 3
 أستاذة  صبايحي ربيعة 4
 أستاذة  يسعد حورية 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" حسيف فريدة 6
 ـ "أ"أستاذ محاضر قس واضح رشيد 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوفراش سفياف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" براىيمي جماؿ 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  05 مؤرخ في 557رقـ  قػػرار

 تيزي وزو  -لعمـو السياسية بجامعة مولود معمري الحقوؽ وا لقسـ العمـو السياسية بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   259

 

 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409عاـ  ذي الحجة 29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 امعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء ج

غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

الحقػوؽ والعمػوـ السياسػية  وبناء  عمى محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ العمػوـ السياسػية بكميػة -
 .2018مارس  13تيزي وزو المؤّرخ في -عة مولود معمري بجام

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  ائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكميةالق
 تيزي وزو.-مولود معمري 

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية بكمية :2المادة 
 جدوؿ الممحق بيذا القرار.تيزي وزو ، وفقا لم-مولود معمري 

تيزي وزو، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري  :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 ي والبحث العمميوزير التعميـ العال

 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  05 مؤرخ فيال 557رقػـ ممحػػق بالقػرار 

 تيزي وزو -الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة مولود معمري  لقسـ العمـو السياسية بكمية
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ بغزوز أعمر 1
 رئيس القسـ فتاؾ ميدي 2
 أستاذة  بف يوسف نبيمة 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" عكاش فضيمة 4
 ستاذة محاضرة قسـ "أ"أ خمفوني فازية 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" عزوؽ يمينة 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بف مشيرح أسماء 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2019ماي  05 مؤرخ في 558رقـ  قػػرار
 تيزي وزو -لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة مولود معمري 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19اسػػػي رقػػػـ بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئ -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 امعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء ج
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03نفيػػذي رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو الت -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ي.الحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممالذي يحدد ص
وبنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بػػػالمجمس العممػػػي لكميػػػة الحقػػػوؽ والعمػػػوـ السياسػػػية بجامعػػػة مولػػػود  -

 .2018مارس  14يزي وزو المؤّرخ في ت-معمري 
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03رقـ مف المرسوـ التنفيذي  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة مولود معمري 
 تيزي وزو. 

-الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة مولود معمري  مية ألعضاء المجمس العممي لكميةتحدد القائمة االس :2المادة 
 تيزي وزو ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

تيزي وزو، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري  :3المادة 
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  05 مؤرخ فيال 558رقـ  رارػػق بالقػػػممح
 تيزي وزو -بجامعة مولود معمري  لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ذية عف قسـ الحقوؽ رئيسة المجمس العممي لمكمية، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستا نبالي معاشو فطة 1
 عميد الكمية إقمولي دمحم 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة نسير رفيق 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية زايدي حميد 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  زرورو ناصر 5
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 ياسيةرئيس قسـ العمـو الس فتاؾ ميدي 6
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  لوناسي سعيداني ججيقة 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية بغزور أعمر 8
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  أمازوز لطيفة 9

 يةممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياس بف يوسف نبيمة 10
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية خمفوني فازية 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف محالبي مراد 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بورنيف محند أورابح 13
 مسؤوؿ المكتبة ادرنموش نبيل 14

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  05 مؤرخ في 559رقـ  قػػرار

 تيزي وزو -لكمية المغات واآلداب بجامعة مولود معمري 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 امعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء ج
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
يػػزي ت-تخػاب ممّثمػػي األسػاتذة بػػالمجمس العممػي لكميػة المغػػات واآلداب بجامعػة مولػػود معمػري وبنػاء  عمػى محضػػر ان -

 .2018مارس  19وزو المؤّرخ في 
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 تيزي وزو. -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية المغات واآلداب بجامعة مولود معمري 
تيزي وزو ، -المغات واآلداب بجامعة مولود معمري  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 قا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وف
تيزي وزو، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري  :3المادة 

 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 العالي والبحث العمميوزير التعميـ 

 الدكتور: بوزيد الطيب
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 عمميالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس ال 2019ماي  05 مؤرخ فيال 559رقـ  رارػػق بالقػػػمحم
 تيزي وزو -لكمية المغات واآلداب بجامعة مولود معمري 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفرنسية  موالؾ قاسي 1
 عميد الكمية امارازف موسى 2
 المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل  أحمد طيب منير 3
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عمي ليندة 4
 رئيس قسـ المغة العربية وآدابيا شرقي شمس الديف 5
 رئيس قسـ المغة الفرنسية اومداح بوجمعة 6
 رئيس قسـ المغة اإلنجميزية حدادو دمحم 7
 لمغة األمازيغيةرئيسة قسـ ا خردوسي حسينة 8
 رئيسة قسـ الترجمة لرابي صبيحة 9

 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا درواش مصطفى 10
 رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية أوطالب عمجية 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية قاريتي دمحم 12
 جنة العممية لقسـ المغة األمازيغيةرئيس الم حدادو محند اكمي 13
 مديرة مخبر بحث أمنة بمعمى 14
 مدير مخبر بحث صالح بمعيد 15
 مديرة مخبر بحث زرار صبرينة 16
 مديرة مخبر بحث عشي نصيرة 17
 مديرة مخبر بحث تقزيري نورة 18
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة العربية زويش نبيمة 19
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة العربية حداد فتيحة 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة اإلنجميزية قندوزي أعمر 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة اإلنجميزية ياسيف سريانة 22
 صّف األستاذية عف قسـ المغة األمازيغيةممّثمة األساتذة ذوي م قرشوح ليديا 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة األمازيغية صالحي كريـ 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة الفرنسية كاتي عزيز 25
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الترجمة ادير نصيرة 26
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الترجمة حند اويحيخروب م 27
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف فدوؿ مميكة 28
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بمقيس بوعالـ 29
 مسؤولة المكتبة حوفاؿ نورة 30
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 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  05 ؤرخ فيم 560رقـ  قػػرار
 تيزي وزو  -المغات واآلداب بجامعة مولود معمري  لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 امعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء ج
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
المغػػات واآلداب بجامعػػة  خػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ المغػػة اإلنجميزيػػة بكميػػةوبنػػاء  عمػػى محضػػر انت -

 .2018مارس  19يزي وزو المؤّرخ في ت-مولود معمري 
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23فق الموا 1424

المغات واآلداب بجامعة مولود  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية
 تيزي وزو.-معمري 

المغات واآلداب بجامعة مولود  نجميزية بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإل :2المادة 
 تيزي وزو ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-معمري 

تيزي وزو، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري  :3المادة 
 لعالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ا بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  05 ؤرخ فيمال 560رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 تيزي وزو -المغات واآلداب بجامعة مولود معمري  لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ قاريتي دمحم 1
 رئيس القسـ حدادو دمحم 2
 أستاذ  ريش بوثمجة 3
 أستاذة  زرار صبرينة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ"  سيبر مولود 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بف مشيش حساف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أعويف أكمي 7
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 ة االسمية ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائم، 2019ماي  05 مؤرخ في 561رقـ  قػػرار
 تيزي وزو  -بجامعة مولود معمري  المغات واآلداب لقسـ المغة الفرنسية بكمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .ء الحكومةوالمتضّمف تعييف أعضا
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 امعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء ج
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.جامعة والقواعد الخاصة بتالذي يحّدد مياـ ال 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
المغػػات واآلداب بجامعػػة  يػػة لقسػػـ المغػػة الفرنسػػية بكميػػةوبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمم -

 .2018مارس  14يزي وزو المؤّرخ في ت-مولود معمري 
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتمّ 2003غشت سنة  23الموافق  1424

المغات واآلداب بجامعة مولود  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية
 تيزي وزو.-معمري 

لود المغات واآلداب بجامعة مو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية: 2المادة 
 تيزي وزو ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-معمري 

تيزي وزو، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري  :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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 مية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة االس 2019ماي  05 مؤرخ في 561رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 تيزي وزو -المغات واآلداب بجامعة مولود معمري  لقسـ المغة الفرنسية بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذة، رئيس المجنة العممية لمقسـ اوطالب عمجية 1
 رئيس القسـ اومداح بوجمعة 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" ايت شعالؿ صالح 3
 ستاذ محاضر قسـ "أ"أ موالؾ قاسي 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ"  سني ايت حمو عمي ربيحة 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بركي فاطمة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" احمد طيب منير 7
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 ألعضاء المجنة العممية، يحدد القائمة االسمية 2019ماي  05 مؤرخ في 562رقـ  قػػرار
 تيزي وزو  -المغات واآلداب بجامعة مولود معمري  لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ ب -

 امعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء ج
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.عة والقواعد الخاصة بتالذي يحّدد مياـ الجام 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
المغات واآلداب بجامعة  لقسـ المغة العربية وآدابيا بكميةوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية  -

 .2018مارس  14تيزي وزو المؤّرخ في -مولود معمري 
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
متّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ وال2003غشت سنة  23الموافق  1424

المغات واآلداب بجامعة مولود  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية
 تيزي وزو.-معمري 

واآلداب بجامعة  المغات تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية :2المادة 
 تيزي وزو ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مولود معمري 

تيزي وزو، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري  :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية الذي 2019ماي  05 مؤرخ في 562رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 تيزي وزو -المغات واآلداب بجامعة مولود معمري  لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ درواش مصطفى 1
 رئيس القسـ شمس الديف شرقي 2
 أستاذة  حمو الحاج ذىبية 3
 أستاذة  معمى أمينةب 4
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 أستاذة  بعيو نورة 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" سالمي كريمة 6
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" مودر الجوىر 7
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" مكمي شامة 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" مرابطي صميحة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  05 مؤرخ في 563قـ ر  قػػرار

 تيزي وزو  -المغات واآلداب بجامعة مولود معمري  لقسـ المغة والثقافة األمازيغية بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31افػػػق المو  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء جامعة تيزي وزو، المعدّ 
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424ـ جمػػادى الثانيػػة عػػا 24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
المغػػات واآلداب  نػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ المغػػة والثقافػػة األمازيغيػػة بكميػػةوب -

 .2018مارس  19يزي وزو المؤّرخ في ت-بجامعة مولود معمري 
 

 رر ػػػػػيػق
 

ادى الثانية عاـ جم 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

المغات واآلداب بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة والثقافة األمازيغية بكمية
 تيزي وزو.-مولود معمري 

المغات واآلداب بجامعة  ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة والثقافة األمازيغية بكميةتحدد القائمة االسمية  :2المادة 
 تيزي وزو ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مولود معمري 

تيزي وزو، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري  :3المادة 
 لقرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا ا بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  05 مؤرخ فيال 563رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 تيزي وزو -المغات واآلداب بجامعة مولود معمري  لقسـ المغة والثقافة األمازيغية بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 العممية لمقسـ أستاذ، رئيس المجنة محند أكمي حدادو 1
 رئيسة القسـ خردوسي حسينة 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" مميكة صبري  3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عز الديف كنزي  4
 أستاذ محاضر قسـ "ب"  أرزقي عودية 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عميروش أمتوي  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حداد سمير 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  05 مؤرخ في 564رقـ  قػػرار

 تيزي وزو -لكمية الطب بجامعة مولود معمري 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 عييف أعضاء الحكومة.والمتضّمف ت
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 امعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء ج
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
تيزي وزو المػؤّرخ -مى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الطب بجامعة مولود معمري وبناء  ع -

 .2018مارس  14في 
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 تيزي وزو. -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة مولود معمري 
تيزي وزو، وفقا -الطب بجامعة مولود معمري  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 القرار. لمجدوؿ الممحق بيذا
تيزي وزو، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري : 3المادة 

 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  05 مؤرخ فيال 564رقـ  رارػػق بالقػػػمحم
 تيزي وزو -ة مولود معمري لكمية الطب بجامع

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الطب  كيشو ابراىيـ 1
 عميد الكمية مسعودي عبد الكريـ 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة سميماني يزيد 3
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية ةحماش نادي 4
 رئيس قسـ طب األسناف قاسي نذير 5
 رئيسة قسـ الصيدلة كساؿ فاطمة 6
 رئيس قسـ الطب ايدير سمير 7
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الطب عفيري مميكة 8
 سنافرئيسة المجنة العممية لقسـ طب األ أمنوش فضيمة 9
 مدير مخبر بحث صالح منصور عبد هللا 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الطب نخمة أحمد 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ايت حمدوش سمير 12
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف دحماني دليمة 13
 مسؤولة المكتبة لوشاني أونيسة 14

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  05 مؤرخ في 565رقـ  قػػرار

 تيزي وزو  -الطب بجامعة مولود معمري  لقسـ الطب بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438القعدة عػاـ  ذي 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 امعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء ج
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتمّ  2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 عميـ العالي والبحث العممي.ير التالذي يحدد صالحيات وز 
تيػزي -الطػب بجامعػة مولػود معمػري  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ الطػب بكميػة -

 .2018مارس  14لمؤّرخ في وزو ا
 رر ػػػػػيػق

الثانية عاـ جمادى  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 تيزي وزو.-الطب بجامعة مولود معمري  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكمية
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تيزي وزو، -الطب بجامعة مولود معمري  يةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكم :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

تيزي وزو، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري  :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  05 فير بالجزائر حر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 حدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي ي 2019ماي  05 مؤرخ في 565رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 تيزي وزو -مولود معمري  الطب بجامعة لقسـ الطب بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذة، رئيس المجنة العممية لمقسـ عفيري مميكة 1
 أستاذ محاضر قسـ "أ" كيشو ابراىيـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نخمة أحمد 3
 ذ محاضر قسـ "أ"أستا ميجاني سعيد 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ"  جابور مصطفى 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" عريب اماؿ 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" يبدري سمير 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" ايت حمدوش سمير 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  05 مؤرخ في 566رقـ  قػػرار

 تيزي وزو  -الطب بجامعة مولود معمري  لقسـ طب األسناف بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 ومة.والمتضّمف تعييف أعضاء الحك
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لمتّمـ.المتضمف إنشاء جامعة تيزي وزو، المعّدؿ وا
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي يحّدد مياـ 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
-الطب بجامعة مولود معمري  عممية لقسـ طب األسناف بكميةوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة ال -

 .2018مارس  14يزي وزو المؤّرخ في ت
 رر ػػػػػيػق
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
عاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أ 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .تيزي وزو الطب بجامعة مولود معمري  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ طب األسناف بكمية
تيزي -الطب بجامعة مولود معمري  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ طب األسناف بكمية :2المادة 

 ذا القرار.وزو، وفقا لمجدوؿ الممحق بي
تيزي وزو، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري  :3المادة 

 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 

 يوزير التعميـ العالي والبحث العمم
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  05 مؤرخ فيال 566 رقػـممحػػق بالقػرار 

 تيزي وزو -بجامعة مولود معمري  الطب ف بكميةلقسـ طب األسنا
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذة، رئيس المجنة العممية لمقسـ امنوش فضيمة 1
 رئيس القسـ قاسي نذير 2
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شيريت عمر 3
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ادرناف لتماف 4
 أستاذة مساعدة قسـ "أ"  لكابي نادية 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" أمينة مكيد 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" مسارة بوجمعة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  05 مؤرخ في 567رقـ  قػػرار

 تيزي وزو -مولود معمري لكمية العمـو البيولوجية والعمـو الزراعية بجامعة 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1989غشػت سػنة  الموافق أّوؿ 1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف إنشاء جامعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13ي رقػـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ البيولوجية والعموـ الزراعية بجامعة مولود  -

 .2018مارس  14ي تيزي وزو المؤّرخ ف-معمري 
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 رر ػػػػػيػق
جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
عممي لكمية العموـ البيولوجية والعموـ الزراعية بجامعة مولود تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس ال

 تيزي وزو. -معمري 
العمـو البيولوجية والعموـ الزراعية بجامعة مولود  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية: 2المادة 

 تيزي وزو، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-معمري 
تيزي وزو، كل فيما يخصو، -ـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري يكمف المدير العا: 3المادة 

 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  05 مؤرخ فيال 567رقـ  رارػػق بالقػػػممح

 تيزي وزو -ود معمري بجامعة مول لكمية العموـ البيولوجية والعموـ الزراعية
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 رئيسة المجمس العممي لمكمية، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا بف سعاد فروجة مجدوب 1
 عميد الكمية كموش عبد هللا 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة مدور رشيد 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية معيدبوعزة ب 4
 رئيس قسـ العمـو الزراعية موىوس عز الديف 5
 رئيس قسـ العمـو البيولوجيا عمروف ثياللي ثنية القا 6
 رئيسة قسـ البيوكيمياء و المكروبيولوجيا طالب كيينة  7
 رئيس قسـ الجيولوجيا قرداش رمضاف 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الزراعية ايت سعيد سمير 9

 رئيسة المجنة العممية لقسـ العمـو البيولوجيا براىمي كريمة 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو البيولوجيا حوالي كريـ 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ الجيولوجيا درويش عبد المجيد 12
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الزراعية ممّثمة دريج ارزقي 13
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الزراعية قاضي سي عمار 14
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو البيولوجيا خامس نورة الحمصي 15
 ستاذية عف قسـ العمـو البيولوجياممّثمة األساتذة ذوي مصّف األ مطاىري دمحم سعيد 16
 مدير مخبر بحث حوالي كريـ 17
 مديرة مخبر بحث كروشي فازية 18
 مدير مخبر بحث بوخمزة دمحم 19
 مدير مخبر بحث معطي عبد الرحمف 20
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 مدير مخبر بحث سعدوف نورية اسماعيل 21
 مديرة مخبر بحث عمي أحمد جميمة  22
 ثمدير مخبر بح جناف جماؿ 23
 مدير مخبر بحث عبد السالـ مالؾ 24
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عمروش فريد 25
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سماعيل رشيد 26
 مسؤولة المكتبة مامو نورة عميمي 27

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ،2019ماي  05 مؤرخ في 568رقـ  قػػرار

 تيزي وزو -العمـو البيولوجية والعمـو الزراعية بجامعة مولود معمري  العمـو الزراعية بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 امعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء ج
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
العمػػـو البيولوجيػػة والعمػػـو  اب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ العمػػوـ الزراعيػػة بكميػػةوبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػ -

 .2018مارس  14يزي وزو المؤّرخ في ت-الزراعية بجامعة مولود معمري 
 

 رر ػػػػػيػق
 

نية عاـ جمادى الثا 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العمـو البيولوجية والعموـ الزراعية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الزراعية بكمية
 تيزي وزو.-بجامعة مولود معمري 

العموـ البيولوجية والعموـ الزراعية  ة ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الزراعية بكمية: تحدد القائمة االسمي2المادة 
 تيزي وزو ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة مولود معمري 

تيزي وزو، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري  :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  05 مؤرخ فيال 568 رقػـممحػػق بالقػرار 
 تيزي وزو -العمـو البيولوجية والعمـو الزراعية بجامعة مولود معمري  لقسـ العموـ الزراعية بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ رايت سعيد سمي 1
 رئيس القسـ موىوس عز الديف 2
 أستاذ  دريج ارزقي 3
 أستاذ بوخمزة دمحم 4
 أستاذة  زموري نبيمة 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" كروشي فزية 6
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بف عثماف فتيحة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عسماني عمي 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ2019ماي  05 مؤرخ في 569رقـ  قػػرار

 تيزي وزو  -العمـو البيولوجية والعمـو الزراعية بجامعة مولود معمري  بكمية االبيوكيمياء والمكروبيولوجي
 

 بحث العممي،إف وزير التعميـ العالي وال
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ؿ والمتّمـ.امعة تيزي وزو، المعدّ المتضمف إنشاء ج
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30فػق الموا 1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
العمػػػػـو  بكميػػػػة اوبنػػػػاء  عمػػػػى محضػػػػر انتخػػػػاب ممّثمػػػػي األسػػػػاتذة بالمجنػػػػة العمميػػػػة لقسػػػػـ البيوكيميػػػػاء والمكروبيولوجيػػػػ -

 .2018مارس  14يزي وزو المؤّرخ في ت-البيولوجية والعموـ الزراعية بجامعة مولود معمري 
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العمـو البيولوجية والعمـو  بكمية ااء والمكروبيولوجيالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيوكيمي
 تيزي وزو.-الزراعية بجامعة مولود معمري 

العموـ البيولوجية  بكمية اتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيوكيمياء والمكروبيولوجي: 2المادة 
 ؿ الممحق بيذا القرار.تيزي وزو ، وفقا لمجدو -والعموـ الزراعية بجامعة مولود معمري 
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تيزي وزو، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري  :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 البحث العمميوزير التعميـ العالي و 

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  05 مؤرخ فيال 569رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 تيزي وزو -العمـو البيولوجية والعموـ الزراعية بجامعة مولود معمري  بكمية اـ البيوكيمياء والمكروبيولوجيلقس

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ حوالي كريـ 1
 رئيسة القسـ طالب كيينة 2
 أستاذ  عبد الرحمف ماتي 3
 أستاذ جناف جماؿ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ميولحاج اك 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" لرجاف نادية 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سماعيل رشيد 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019ماي  05 مؤرخ في 570رقـ  قػػرار

 تيزي وزو  -العمـو البيولوجية والعمـو الزراعية بجامعة مولود معمري  جية بكميةلقسـ العمـو البيولو 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89ـ بمقتضى المرسوـ التنفيذي رق -

 امعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء ج
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.نظيميالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
العمػـو البيولوجيػة والعمػـو  يػةوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العمميػة لقسػـ العمػوـ البيولوجيػة بكم -

 .2018مارس  14يزي وزو المؤّرخ في ت-الزراعية بجامعة مولود معمري 
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
مذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، وال2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ البيولوجية والعموـ الزراعية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ البيولوجية بكمية
 تيزي وزو.-بجامعة مولود معمري 
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وـ البيولوجية والعمـو العم تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ البيولوجية بكمية :2المادة 
 تيزي وزو ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الزراعية بجامعة مولود معمري 

تيزي وزو، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري  :3المادة 
 العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ  بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  05 مؤرخ فيال 570رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 تيزي وزو -العمـو البيولوجية والعمـو الزراعية بجامعة مولود معمري  لقسـ العموـ البيولوجية بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذة، رئيس المجنة العممية لمقسـ براىمي كريمة 1
 رئيسة القسـ ية القاعمروف ثياللي ثن 2
 أستاذ  لوناسي عبد القادر 3
 أستاذ بف سعاد فروجة مجدوب 4
 أستاذ  عمروف منصور 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" خامس نورة 6
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" سادلي مميكة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شوقار صافية 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  05 مؤرخ في 571رقـ  قػػرار

 تيزي وزو  -العمـو البيولوجية والعمـو الزراعية بجامعة مولود معمري  لقسـ العمـو الجيولوجية بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 امعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء ج
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 التعميـ العالي والبحث العممي.ير الذي يحدد صالحيات وز 
العمػـو البيولوجيػة والعمػـو  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ الجيولوجية بكميػة -

 .2018جويمية  04ي وزو المؤّرخ في تيز -الزراعية بجامعة مولود معمري 
 

 رر ػػػػػيػق
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ف المرسوـ التنفيذي رقـ م 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ البيولوجية والعموـ الزراعية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الجيولوجية بكمية
 تيزي وزو.-معة مولود معمري بجا

العموـ البيولوجية والعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الجيولوجية بكمية :2المادة 
 تيزي وزو ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الزراعية بجامعة مولود معمري 

تيزي وزو، كل فيما يخصو، -يف ومدير جامعة مولود معمري يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالي :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  05 مؤرخ فيال 571رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 تيزي وزو -معمري  العموـ البيولوجية والعموـ الزراعية بجامعة مولود لقسـ العموـ الجيولوجية بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ درويش عبد المجيد 1
 رئيس القسـ قرداش رمضاف 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أحمد زايد ادير 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سامي لونيس 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زغواف حوسيف 5
 سـ "أ"أستاذ محاضر ق عشوي محند 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حميس أحمد 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  05 مؤرخ في 572رقـ  قػػرار

 تيزي وزو -لكمية ىندسة البناء بجامعة مولود معمري 
 

 حث العممي،إف وزير التعميـ العالي والب
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتّمـ. امعة تيزي وزو، المعّدؿالمتضمف إنشاء ج
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30 الموافػق 1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
زي وزو تيػ-وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية ىندسة البناء بجامعة مولػود معمػري  -

 .2018أفريل  10المؤّرخ في 
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 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 تيزي وزو.-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية ىندسة البناء بجامعة مولود معمري 
تيزي وزو، وفقا -ىندسة البناء بجامعة مولود معمري  ئمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكميةتحدد القا :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
تيزي وزو، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري  :3المادة 

 شرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الن
 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  05 مؤرخ فيال 572رقـ  رارػػبالق قػػػممح

 تيزي وزو -لكمية ىندسة البناء بجامعة مولود معمري 
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 يندسة المدنيةرئيسة المجمس العممي لمكمية، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ال بوزلحة كريمة حمـو 1
 عميد الكمية بوعافية يوسف 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة جبالي سعيد 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية كاشي محند سعيد 4
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية نشيش مصطفى 5
 قسـ اليندسة المدنية رئيس دحموس حسيف 6
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية عاتق سمير 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية زازي ناصر 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية خطاوي دمحم 9

 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية حمـو حسيف 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية مجيد المنصبة 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية فرحـو رابح 12
 مدير مخبر بحث ممبوسي بشير 13
 مدير مخبر بحث ولد وعمي محند 14
 مدير مخبر بحث مخموؼ سعيد 15
 عف األساتذة المساعديفممّثل  قاسيمي بشير 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بمعيد كماؿ 17
 مسؤولة المكتبة خيار بوبكر حفيظة 18

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  05 مؤرخ في 573رقـ  قػػرار
 تيزي وزو  -ىندسة البناء بجامعة مولود معمري  مدنية بكميةلقسـ اليندسة ال

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 امعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء ج
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 لمتّمـ.نظيميا وسيرىا، المعّدؿ واالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
مولود  ىندسة البناء بجامعة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية -

 .2018مارس  13يزي وزو المؤّرخ في ت-معمري 
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
ىندسة البناء بجامعة مولود  ة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكميةالقائم

 تيزي وزو.-معمري 
ىندسة البناء  بجامعة مولود  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية :2المادة 

 تيزي وزو ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-معمري 
تيزي وزو، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري  :3المادة 

 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 بوزيد الطيب الدكتور:

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  05 مؤرخ فيال 573رقػـ ممحػػق بالقػرار 

 تيزي وزو -ىندسة البناء بجامعة مولود معمري  يةلقسـ اليندسة المدنية بكم
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ خطاوي دمحم 1
 رئيس القسـ دحموس حسيف 2
 أستاذ  حميزي محند 3
 أستاذ جماعي دمحم 4
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 أستاذة  بوزلحة كريمة حمـو 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" خموي فاطمة طاوش 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حمـو حسيف 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" كحيل أعمر 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف ياحي كريـ 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019ماي  05 مؤرخ في 574رقـ  قػػرار

 تيزي وزو  -ىندسة البناء بجامعة مولود معمري  ميكانيكية بكميةلقسـ اليندسة ال
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29في المؤرخ  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 عة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء جام
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ؿ والمتّمـ.نظيميا وسيرىا، المعدّ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
اء بجامعػة ىندسػة البنػ وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ اليندسػة الميكانيكيػة بكميػة -

 .2018أفريل  08زي وزو المؤّرخ في تي-مولود معمري 
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
حديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ت2003غشت سنة  23الموافق  1424

ىندسة البناء بجامعة مولود  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية
 تيزي وزو.-معمري 

ىندسة البناء  بجامعة مولود  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية :2المادة 
 لممحق بيذا القرار.تيزي وزو، وفقا لمجدوؿ ا-معمري 

تيزي وزو، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري : 3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 حث العمميوزير التعميـ العالي والب

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  05 مؤرخ فيال 574رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 تيزي وزو -ىندسة البناء بجامعة مولود معمري  ليندسة الميكانيكية بكميةلقسـ ا

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ زازي ناصر 1
 رئيس القسـ نشيش مصطفى 2
 أستاذ أبركاف مزياف 3
 أستاذ ولد وعمي محند 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوسافر قاسي 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" يدجبالي سع 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قاسيمي بشير 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  05 مؤرخ في 575رقـ  قػػرار

 تيزي وزو -ري لكمية اليندسة الكيربائية واإلعبلـ اآللي بجامعة مولود معم
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 امعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء ج
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لكميػػة اليندسػػة الكيربائيػػة واإلعػػالـ اآللػػي بجامعػػة  -

 .2018مارس  15يزي وزو المؤّرخ في ت-مولود معمري 
 

 يػقػػػػػرر
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

ة اليندسة الكيربائية واإلعالـ اآللي بجامعة مولود تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمي
 تيزي وزو. -معمري 

اليندسة الكيربائية واإلعالـ اآللي بجامعة مولود  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 تيزي وزو ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-معمري 



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   281

 

تيزي وزو، كل فيما يخصو، -والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري يكمف المدير العاـ لمتعميـ  :3المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019ماي  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  05 مؤرخ فيال 575رقـ  رارػػق بالقػػػممح
 يزي وزوت -لكمية اليندسة الكيربائية واإلعبلـ اآللي بجامعة مولود معمري 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيرو تقني مغربي دمحم 1
 عميد الكمية بمقايد دمحم سعيد 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بف سيدىـ محند أوطاىر 3
 ب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائ لغروش مراد 4
 رئيس قسـ الكيرو تقني بيروش شفيق 5
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي رمضاف دمحم 6
 رئيس قسـ اإلليكترونيؾ زياني رزقي 7
 رئيس قسـ األلية  توات محند أوعاشور 8
 اإلليكترونيؾرئيسة المجنة العممية لقسـ  معزوزي عامر زىرة 9

 رئيس المجنة العممية لقسـ األلية مايدي أحمد 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيرو تقني عثماف شريف طاىر 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي أحمد واعمر رشيد 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلليكترونيؾ عاشور حكيـ 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلليكترونيؾ لححداب صا 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي داوي دمحم 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي بمقاضي سعاد مميكة 16
 ـ األليةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قس مالح رابح 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ األلية حموش كماؿ 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيرو تقني بيطاـ مغربي فروجة 19
 مدير مخبر بحث عامر سمطاف 20
 مدير مخبر بحث لعالـ مصطفى 21
 مدير مخبر بحث ضياؼ موسى 22
 ر بحثمدير مخب قارة رضواف 23
 مدير مخبر بحث بف عمروش نصر الديف 24
 مدير مخبر بحث بوطورة يوسف 25
 ممّثل عف األساتذة المساعديف موحيا ياسيف 26
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عواس مزياف 27
 مسؤولة المكتبة احداف نادية 28

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  05 مؤرخ في 576رقـ  ارقػػر 
 تيزي وزو  -اليندسة الكيربائية واإلعبلـ اآللي بجامعة مولود معمري  لقسـ اإلعبلـ اآللي بكمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440ـ رجػػػب عػػػا 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 امعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء ج
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424الثانيػػة عػػاـ  جمػػادى 24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العممي.ير التعميـ العالي والبحث الذي يحدد صالحيات وز 
اليندسػة الكيربائيػة واإلعػالـ  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسػـ اإلعػالـ اآللػي بكميػة -

 .2018مارس  13المؤّرخ في يزي وزو ت-اآللي بجامعة مولود معمري 
 

 يػقػػػػػرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

اليندسة الكيربائية واإلعالـ اآللي  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية
 تيزي وزو.-بجامعة مولود معمري 

اليندسة الكيربائية واإلعالـ اآللي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية :2المادة 
 تيزي وزو ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة مولود معمري 

ل فيما يخصو، تيزي وزو، ك-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري  :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  05 مؤرخ فيال 576رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 تيزي وزو -اليندسة الكيربائية واإلعبلـ اآللي بجامعة مولود معمري  لقسـ اإلعبلـ اآللي بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ أحمد واعمر رشيد 1
 رئيس القسـ رمضاف دمحم 2
 أستاذ  لعالـ مصطفى 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" أوجيط لعقاب رشيدة 4



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   283

 

 أستاذة محاضرة قسـ "أ" سعاد بمقاضي مميكة 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" عبد النبي جماح تونسية 6
 ر قسـ "أ"أستاذ محاض داوي دمحم 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" طالبي سعيد 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" حداوي سكندراوي ربيحة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  05 مؤرخ في 577رقـ  قػػرار

 تيزي وزو  -ة الكيربائية واإلعبلـ اآللي بجامعة مولود معمري اليندس لقسـ األلية بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29ي المؤرخ ف 139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 امعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء ج
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 والمتّمـ. نظيميا وسيرىا، المعّدؿالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
ـ اآللػػي انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ األليػػة بكميػػة اليندسػػة الكيربائيػػة واإلعػػالوبنػػاء  عمػػى محضػػر  -

 ..2018مارس  14تيزي وزو المؤّرخ في -بجامعة مولود معمري 
 

 يػقػػػػػرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
إلى تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األلية بكمية اليندسة الكيربائية واإلعالـ اآللي بجامعة 
 تيزي وزو.-مولود معمري 

اليندسة الكيربائية واإلعالـ اآللي بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األلية بكمية :2المادة 
 زي وزو، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.تي-مولود معمري 

تيزي وزو، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري  :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 ر التعميـ العالي والبحث العمميوزي

 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2019ماي  05 مؤرخ فيال 577رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 تيزي وزو -اليندسة الكيربائية واإلعبلـ اآللي بجامعة مولود معمري  لقسـ األلية بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ مايدي أحمد 1
 رئيس القسـ توات محند اوعاشور 2
 أستاذ  قارة ردواف 3
 "أستاذة محاضرة قسـ "أ مالح رابح 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" حموش كماؿ 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" ألكما حموش سعدية 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سي عمور عمر 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ياسيف زجيقة 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" كسرى أحمد 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  05 مؤرخ في 578ـ رق قػػرار

 تيزي وزو  -اليندسة الكيربائية واإلعبلـ اآللي بجامعة مولود معمري  بكمية يلقسـ اإللكتروتقن
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 ف أعضاء الحكومة.والمتضّمف تعيي
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 امعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء ج
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424يػػة عػػاـ جمػػادى الثان 24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
العمميػة لقسػـ اإللكتروتقنػي بكميػة اليندسػة الكيربائيػة واإلعػالـ وبناء  عمػى محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة  -

 .2018مارس  13يزي وزو المؤّرخ في ت-اآللي بجامعة مولود معمري 
 

 يػقػػػػػرر
 

جمادى الثانية عاـ  24خ في المؤر  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424

اليندسة الكيربائية واإلعالـ اآللي  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية
 تيزي وزو.-بجامعة مولود معمري 
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اليندسة الكيربائية واإلعالـ اآللي  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكميةتحدد  :2المادة 
 تيزي وزو، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة مولود معمري 

و، تيزي وزو، كل فيما يخص-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري  :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةا 2019ماي  05 مؤرخ فيال 578رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 تيزي وزو -اليندسة الكيربائية واإلعبلـ اآللي بجامعة مولود معمري  بكمية يلقسـ اإللكتروتقن

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ ريف طاىرعثماف ش 1
 رئيس القسـ بيروش شفيق 2
 أستاذ  بيطاـ مغربي فروجة 3
 أستاذ  مغربي دمحم 4
 أستاذ نجار دمحم 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دنوف حكيـ 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوطورة يوسف 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" كشنورا رحمة 8
 اذ مساعد قسـ "أ"أست مكيوس أمحند 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  05 مؤرخ في 579رقـ  قػػرار

 تيزي وزو  -اليندسة الكيربائية واإلعبلـ اآللي بجامعة مولود معمري  لقسـ اإللكترونيؾ بكمية
 

 لتعميـ العالي والبحث العممي،إف وزير ا
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ. امعةالمتضمف إنشاء ج
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ؿ عػاـ ربيػع األو  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
اليندسػػة الكيربائيػػة واإلعػػالـ  وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ اإللكترونيػػؾ بكميػػة -

 .2018مارس  13يزي وزو المؤّرخ في ت-اآللي بجامعة مولود معمري 
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 رر ػػػػػػقي
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

اليندسة الكيربائية واإلعالـ اآللي  بكمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ
 تيزي وزو.-بجامعة مولود معمري 

اليندسة الكيربائية واإلعالـ اآللي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية :2المادة 
 تيزي وزو، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة مولود معمري 

تيزي وزو، كل فيما يخصو، -المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري يكمف : 3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  05 مؤرخ فيال 579رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 تيزي وزو -ة واإلعبلـ اآللي بجامعة مولود معمري اليندسة الكيربائي لقسـ اإللكترونيؾ بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ معزوزي عامر زىرة 1
 رئيس القسـ زياني رزقي 2
 أستاذ  عامر سمطاف 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" عاشور حكيـ 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" حداب صالح 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" لعزري مراد 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لحدير مراد 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" والوش فتحي 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" موحيا ياسيف 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لمجمس العممي ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء ا2019ماي  05 مؤرخ في 580رقـ  قػػرار

 تيزي وزو -لكمية العمـو االقتصادية التجارية وعمـو التسيير بجامعة مولود معمري 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89سوـ التنفيذي رقـ بمقتضى المر  -

 امعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء ج
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24 المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.عد الخاصة بتالذي يحّدد مياـ الجامعة والقوا  2003
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

ـو االقتصػػادية التجاريػػة وعمػػـو التسػػيير وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لكميػػة العمػػ -
 .2018سبتمبر  16ي وزو المؤّرخ في تيز -بجامعة مولود معمري 

 

 يػقػػػػػرر
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
ـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعّدؿ والمتمّ 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية التجارية وعموـ التسيير 
 تيزي وزو. -بجامعة مولود معمري 

ير بجامعة العموـ االقتصادية التجارية وعموـ التسي لكمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي :2المادة 
 تيزي وزو، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مولود معمري 

تيزي وزو، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري : 3المادة 
 ار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق أحكاـ ىذا القر 

 2019ماي  05 فيجزائر حرر بال
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لقائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميالذي يحدد ا 2019ماي  05 مؤرخ في 580رقـ  رارػػق بالقػػػممح
 تيزي وزو -لكمية العمـو االقتصادية التجارية وعمـو التسيير بجامعة مولود معمري 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التسيير جماؿ سي دمحم 1
 عميد الكمية ابراىيـ قندوزي  2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة نور الديف سحالي 3
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية وردية بمحسف بمخمسة 4
 رئيسة قسـ العمـو االقتصادية سامية محمبي سالمي 5
 ـو التجاريةرئيس قسـ العم موسى لحاج محند 6
 رئيس قسـ عمـو التسيير صاـ حسيف 7
 رئيسة المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية روزة سويدي أكنيف 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية سميـ وليكاف 9

 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير عبد العزيز امقراف 10
 ألساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجاريةممّثمة ا لغيمة أمينة عيسات 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية بمعيد ابريكة 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التسيير عبد الحميد ايت طالب 13
 ف قسـ العمـو االقتصاديةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية ع مجيد سالمي 14
 مدير مخبر بحث بية شعباف 15
 مدير مخبر بحث شرتوؾ أحمد زايد مميكة 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مولود قرشوح 17
 مسؤولة المكتبة يمينة حسناوي  18

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ2019اي م 05 مؤرخ في 581رقـ  قػػرار
 تيزي وزو  -مولود معمري  ةالعمـو االقتصادية التجارية وعمـو التسيير بجامع العمـو االقتصادية بكمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31فػػػق الموا 1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 امعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء ج
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424 جمػػادى الثانيػػة عػػاـ 24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
العمػػػـو االقتصػػػادية  ء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالمجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ العمػػػوـ االقتصػػػادية بكميػػػةوبنػػػا -

 .2018سبتمبر  16ي وزو المؤّرخ في تيز -التجارية وعموـ التسيير بجامعة مولود معمري 
 

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

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
العموـ االقتصادية التجارية وعمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية

 زو.تيزي و -التسيير بجامعة مولود معمري 
العموـ االقتصادية التجارية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية: 2المادة 

 تيزي وزو، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-وعموـ التسيير بجامعة مولود معمري 
تيزي وزو، كل فيما يخصو، -لود معمري يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مو  :3المادة 

 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 2019ماي  05 مؤرخ فيال 581رقػـ ممحػػق بالقػرار 

 ي وزوتيز  -مولود معمري  ةالعموـ االقتصادية التجارية وعمـو التسيير بجامع العموـ االقتصادية بكمية
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ روزة سويدي أكنيف 1
 رئيسة القسـ سامية محمبي سالمي 2
 أستاذ  بمعيد أبريكة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مجيد سالمي 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" ليمة داودي عميار 5
 تاذ محاضر قسـ "أ"أس عبد المجيد بادي 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" وردية عيش حموتاف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سمير كيري  8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 2019ماي  05 مؤرخ في 582رقـ  قػػرار
 تيزي وزو  -مولود معمري  ةالعمـو االقتصادية التجارية وعمـو التسيير بجامع كميةالعمـو التجارية ب

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89قـ بمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -

 امعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء ج
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 يا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.نظيمالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
ة العمػـو االقتصػادية التجاريػة العمػـو التجاريػة بكميػوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسػـ  -

 .2018سبتمبر  16ي وزو المؤّرخ في تيز -وعموـ التسيير بجامعة مولود معمري 
 

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

ـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتمّ 2003غشت سنة  23الموافق  1424
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية التجارية وعمـو 

 تيزي وزو.-التسيير بجامعة مولود معمري 
العمـو االقتصادية التجارية وعمـو  ميةالتجارية بك تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ :2المادة 

 تيزي وزو، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-التسيير بجامعة مولود معمري 
تيزي وزو، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري  :3المادة 

 سمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الر  بتطبيق
 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  05 مؤرخ فيال 582رقػـ ر ممحػػق بالقػرا

 تيزي وزو -مولود معمري  ةالعموـ االقتصادية التجارية وعموـ التسيير بجامع لقسـ العموـ التجارية بكمية
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 ممية لمقسـأستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة الع سميـ وليكاف 1
 رئيس القسـ موسى لحاج محند 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لياس خداش 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أرزقي شناف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" براىيـ دوار 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عمي مقراف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خالد خداش 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ2019ماي  05 مؤرخ في 583رقـ  قػػرار
 تيزي وزو  -مولود معمري  ةالعمـو االقتصادية التجارية وعمـو التسيير بجامع عمـو التسيير بكمية

 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي، إف
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 امعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء ج
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 التعميـ العالي والبحث العممي. يرالذي يحدد صالحيات وز 
العمػـو االقتصػادية التجاريػة  وبناء  عمػى محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ عمػوـ التسػيير بكميػة -

 .2018سبتمبر  16وزو المؤّرخ في تيزي -وعموـ التسيير بجامعة مولود معمري 
 

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

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
العمـو االقتصادية التجارية وعمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير بكمية

 تيزي وزو.-بجامعة مولود معمري التسيير 
العموـ االقتصادية التجارية وعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية :2المادة 

 تيزي وزو ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-التسيير بجامعة مولود معمري 
تيزي وزو، كل فيما يخصو، -عالييف ومدير جامعة مولود معمري يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ال :3المادة 

 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 2019ماي  05 مؤرخ فيال 583رقػـ ممحػػق بالقػرار 

 تيزي وزو  -مولود معمري  ةالعموـ االقتصادية التجارية وعموـ التسيير بجامع بكمية عموـ التسيير
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ عبد العزيز أمقراف 1
 رئيس القسـ حسيف صاـ 2
 أستاذ  جماؿ سي دمحم 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" دليمة محمبي متمار 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" فريدة بكور أمقراف 5
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  كماؿ موالي 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لياس زخرفاوي  7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  05 مؤرخ في 584رقـ  قػػرار
 وزوتيزي  -لكمية العمـو االجتماعية والعمـو اإلنسانية بجامعة مولود معمري 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 و، المعّدؿ والمتّمـ.مف إنشاء جامعة تيزي وز المتض
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18ي المؤرخ فػ 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لكميػػة العمػػوـ االجتماعيػػة والعمػػوـ اإلنسػػانية بجامعػػة  -

 .2018مارس  22يزي وزو المؤّرخ في ت-مولود معمري 
 

 رر ػػػػػقيػ
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

االجتماعية والعموـ اإلنسانية بجامعة مولود  تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو
 تيزي وزو. -معمري 

العموـ االجتماعية والعموـ اإلنسانية بجامعة مولود  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 تيزي وزو، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-معمري 

تيزي وزو، كل فيما يخصو، -ويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتك :3المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  05 مؤرخ فيال 584رقـ  رارػػق بالقػػػممح
 وزو تيزي  -بجامعة مولود معمري  لكمية العموـ االجتماعية والعمـو اإلنسانية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية بمخير عمر 1
 عميد الكمية بف تونس الطاىر 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة سميمي ساسية 3
 مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائبة العميد  تومي حسيف 4
 رئيسة قسـ العمـو االجتماعية قزروف محند أعراب 5
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 رئيسة قسـ العمـو اإلنسانية معمري سميرة 6
 رئيس قسـ عمـ النفس بف نابي حسف 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ النفس صرداوي نزيـ 8
 العممية لقسـ العمـو االجتماعية رئيس المجنة قريمس مسعود 9

 رئيسة المجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية لعريط مسعودة 10
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس  عزيرو سعاد 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس بوطابة فريد 12
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية ممّثل األساتذة دحماني عمي 13
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية لعريط مسعودة 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية بف أـ الغار حكيـ 15
 مديرة مخبر بحث معروؼ خمفاف لويزة 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف إرشف عبد الغاني 17
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ميموني كيينة 18
 مسؤوؿ المكتبة إدار عمي 19
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ2019ماي  05 مؤرخ في 586رقـ  قػػرار
 تيزي وزو  -مولود معمري  ةالعمـو االجتماعية والعمـو اإلنسانية بجامع الجتماعية بكميةالعمـو ا

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89فيذي رقـ بمقتضى المرسوـ التن -

 امعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء ج
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.بتالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة  2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
العموـ االجتماعية والعمـو  عية بكميةوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ اإلجتما -

 .2018مارس  22تيزي وزو المؤّرخ في -اإلنسانية بجامعة مولود معمري 
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمت2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االجتماعية والعمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية بكمية
 تيزي وزو.-اإلنسانية بجامعة مولود معمري 
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العموـ االجتماعية والعمـو  كميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية ب :2المادة 
 تيزي وزو، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-اإلنسانية بجامعة مولود معمري 

تيزي وزو، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري  :3المادة 
 لمتعميـ العالي والبحث العممي. أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  05 مؤرخ فيال 586ػـ رقممحػػق بالقػرار 
 تيزي وزو -مولود معمري  ةالعموـ االجتماعية والعموـ اإلنسانية بجامع لقسـ العموـ االجتماعية بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 قسـأستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس المجنة العممية لم قريمس مسعود 1
 رئيس القسـ قزروف محند أعراب 2
 أستاذة  معروؼ خمفاف لويزة 3
 أستاذ  بمخير عمر 4
 أستاذ  دحماني عمي 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حسياف دمحم 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" موالؾ مصطفى 7
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أناريس محند 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حشالؼ يونس 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ2019ماي  05 مؤرخ في 587رقـ  قػػرار

 تيزي وزو  -مولود معمري  ةالعمـو االجتماعية والعمـو اإلنسانية بجامع العمـو اإلنسانية بكمية
 

 عممي،إف وزير التعميـ العالي والبحث ال
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 تّمـ.امعة تيزي وزو، المعّدؿ والمالمتضمف إنشاء ج
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013نػاير سػنة ي 30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
العمػوـ االجتماعيػة والعمػـو  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العمميػة لقسػـ العمػوـ اإلنسػانية بكميػة -

 .2018مارس  22يزي وزو المؤّرخ في ت-اإلنسانية بجامعة مولود معمري 
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 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  ة األولى:الماد
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

وـ االجتماعية والعموـ اإلنسانية العم القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية
 تيزي وزو.-بجامعة مولود معمري 

العموـ االجتماعية والعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية :2المادة 
 تيزي وزو، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-اإلنسانية بجامعة مولود معمري 

تيزي وزو، كل فيما يخصو، -مدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري يكمف ال :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  05 مؤرخ فيال 587رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 تيزي وزو -مولود معمري  ةعية والعموـ اإلنسانية بجامعالعموـ االجتما لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيسة المجنة العممية لمقسـ أستاذة، لعريط مسعودة  1
 رئيسة القسـ معمري سميرة 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" تومي حسيف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ـ الغار حكيـأبف  4
 ضرة قسـ "أ"أستاذة محا صالحي مزىورة 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" جمعي ساجية 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" قدوار تسعديت 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، 2019ماي  05 مؤرخ في 588رقـ  قػػرار

 تيزي وزو -ي لكمية العمـو بجامعة مولود معمر 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 ييف أعضاء الحكومة.والمتضّمف تع
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 امعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء ج
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
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يزي وزو المػؤّرخ ت-وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ بجامعة مولود معمري  -
 .2018مارس  21في 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  ى:المادة األول
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 زي وزو. تي-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ بجامعة مولود معمري 
تيزي وزو، وفقا -العموـ بجامعة مولود معمري  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
تيزي وزو، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري : 3المادة 

 قرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق أحكاـ ىذا ال
 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  05 مؤرخ فيال 588رقـ  رارػػق بالقػػػممح

 تيزي وزو -لكمية العمـو بجامعة مولود معمري 
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

  قسـالذية عف رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستا الياس عبد الحميد 1
 عميد الكمية حسيف سماعيف 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عيداف دمحم 3
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية موساوي رمضاف 4
 رئيسة قسـ الرياضيات قاصدي كماؿ 5
 اءرئيس قسـ الكيمي التب يسيف 6
 رئيس قسـ الفيزياء أوشيش حسيف  7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات سعدي بشير 8
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الكيمياء مزياف دليمة 9

 رئيسة المجنة العممية لقسـ الفيزياء بف ليزيدية فضيمة لعالـ 10
 قسـ الرياضيات ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف بمحسيف فطيمة رابية 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء سحموف عمار 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء ميتيش موح جرجر 13
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء حمـو كريمة 14
 مدير مخبر بحث بوزار حميد 15
 مدير مخبر بحث يمةشرياؼ نس 16
 مدير مخبر بحث بركوف يوسف 17
 مدير مخبر بحث اوقاشة براىيـ 18
 مدير مخبر بحث حسيف سماعيف 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شباح دمحم 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف لسموس فضيمة 21
 مسؤولة المكتبة عميوات جزيرة لفقـو 22

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  05 مؤرخ في 589رقـ  قػػرار
 تيزي وزو  -مولود معمري  ةالعمـو بجامع لقسـ الرياضيات بكمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24ي المػػػؤرخ فػػػ 111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 ة.والمتضّمف تعييف أعضاء الحكوم
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 امعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء ج
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24فػػي المػػؤرخ 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الي والبحث العممي.ير التعميـ العالذي يحدد صالحيات وز 
-العمػوـ بجامعػة مولػود معمػري  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسػـ الرياضػيات بكميػة -

 .2018مارس  20يزي وزو المؤّرخ في ت
 رر ػػػػػيػق

 

الثانية عاـ جمادى  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 تيزي وزو.-العموـ بجامعة مولود معمري  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية
تيزي -العموـ بجامعة مولود معمري  لرياضيات بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ا :2المادة 

 وزو ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
تيزي وزو، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري  :3المادة 

 لبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وا بتطبيق
 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  05 مؤرخ فيال 589 رقػـممحػػق بالقػرار 

 تيزي وزو -مولود معمري  ةالعمـو بجامع لقسـ الرياضيات بكمية
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ سعدي بشير 1
 رئيس القسـ قاصدي كماؿ 2
 أستاذ  اوقاشة براىيـ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمحسف فاطمة 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" طالب ليندة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قوبي مولود 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" لسموس فضيمة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ألعضاء المجنة العممية ، يحدد القائمة االسمية2019ماي  05 مؤرخ في 590رقـ  قػػرار
 تيزي وزو  -مولود معمري  ةالعمـو بجامع لقسـ الكيمياء بكمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89ذي رقـ بمقتضى المرسوـ التنفي -

 امعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء ج
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العا
يزي ت-لعموـ بجامعة مولود معمري ا وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية -

 .2018مارس  18وزو المؤّرخ في 
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 تيزي وزو.-العموـ بجامعة مولود معمري  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية
تيزي -العموـ بجامعة مولود معمري  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية :2المادة 

 وزو، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
تيزي وزو، كل فيما يخصو، -المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري يكمف  :3المادة 

 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  05 مؤرخ فيال 590رقػـ ممحػػق بالقػرار 

 تيزي وزو -معمري مولود  ةالعمـو بجامع لقسـ الكيمياء بكمية
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ مزياف دليمة 1
 رئيس القسـ التب يسيف 2
 أستاذ  أدخيس أحمد 3
 أستاذ  الياس عبد الحميد 4
 أستاذ  شاوشي احسف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قدوش سميماف 6
 حاضر قسـ "أ"أستاذ م سعاؿ اعمر 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" كيشو نورة غراب 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  05 مؤرخ في 591رقـ  قػػرار
 تيزي وزو -مولود معمري  ةالعمـو بجامع لقسـ الفيزياء بكمية

 

 التعميـ العالي والبحث العممي،وزير  إف
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ.امعالمتضمف إنشاء ج
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434وؿ عػاـ ربيػع األ 18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
تيػزي -العموـ بجامعة مولػود معمػري  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية -

 .2018مارس  18لمؤّرخ في وزو ا
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48يقا ألحكاـ المادة تطب المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 تيزي وزو.-العموـ بجامعة مولود معمري  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية
تيزي وزو، -العموـ بجامعة مولود معمري  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
تيزي وزو، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري  :3المادة 

 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. طبيقبت
 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  05 مؤرخ فيال 591رقػـ ممحػػق بالقػرار 

 تيزي وزو -مولود معمري  ةالعمـو بجامع لقسـ الفيزياء بكمية
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 العممية لمقسـأستاذة،رئيسة المجنة  بف ليزيدية فضيمة لعالـ 1
 رئيس القسـ أوشيش حسيف 2
 أستاذ  شرياؼ نسيمة بف براىيـ 3
 أستاذ  ميتيش موح جرجر 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حمـو كريمة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أوبعزيز دىبية 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مسعد ليمى 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  05 مؤرخ في 592 رقـ قػػرار  ، يحػد 
 تيزي وزو -لجامعة مولود معمري 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 أعضاء الحكومة.والمتضّمف تعييف 
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 امعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء ج
 2003 غشت سنة23الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03التنفيذي رقـ ـوبمقتضى المرسو  -

 المعّدؿ والمتّمـ. د مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،الذي يحدّ 
ينػػػػػاير سػػػػػنة  30الموافػػػػػق  1434ربيػػػػػع األوؿ عػػػػػاـ  18المػػػػػؤرخ فػػػػػي 77-13وبمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وز 2013
ديسمبر  16تيزي وزو المؤّرخ -مس العممي لجامعة مولود معمري وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمج -

2018. 
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  20تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 تيزي وزو.-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة مولود معمري 
تيزي وزو، وفق ا لمجدوؿ الممحق -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة مولود معمري  :2المادة 

 بيذا القرار.
تيزي وزو، كّل فيما يخصو، -ة مولود معمري يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3 المادة

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العمميد القائمة االسمية ألعضاء يحد   الذي 2019ماي  05 مؤرخ فيال 592 رار رقـػق بالقػػممح

 تيزي وزو -لجامعة مولود معمري 
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 العمميمدير الجامعة، رئيس المجمس  تيسة أحمد 1
نائب المدير المكّمف بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات  محمبي حساف 2

 وكذا التكويف العالي في التدرج
نائب المدير المكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي وكذا  ايدير عبد الرزاؽ 3

 العالي فيما بعد التدرجالتكويف 
 نائب المدير المكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية مخموؼ مميؾ 4
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 نائب المدير المكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو عميار حبيب 5
 عميدة كّمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بمخامسة وردية 6
 عميد كّمية الحقوؽ والعمـو السياسية إقمولي دمحم 7
 عميد كّمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بف تونس طاىر 8
 عميد كّمية ىندسة الكيرباء واإلعالـ األلي بمقايد دمحم سعيد 9

 عميد كّمية اآلداب والمغات امارازف موسى 10
 عميد كّمية ىندسة البناء بوعافية يوسف 11
 عميد كّمية العمـو البيولوجية والعمـو الزراعية وناسي عبد القادرل 12
 عميد كّمية العمـو حسيف سماعيف 13
 عميد كمية الطب مسعودي عبد الكريـ 14
 رئيس المجمس العممي لكّمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير سي دمحم جماؿ 15
 مي لكّمية الحقوؽ والعمـو السياسيةرئيسة المجمس العم نبالي فطة معاشو 16
 رئيس المجمس العممي لكّمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بمخير عمر 17
 رئيس المجمس العممي لكّمية ىندسة الكيرباء واإلعالـ األلي  مغربي دمحم 18
 رئيس المجمس العممي لكّمية العمـو الياس عبد الحميد 19
 العممي لكّمية اآلداب والمغاترئيس المجمس  موالؾ قاسي 20
 رئيسة المجمس العممي لكّمية ىندسة البناء بوخمزة كريمة حمـو 21
 العمـو البيولوجية والعمـو الزراعية لكّمية رئيس المجمس العممي بف سعاد فروجة 22
 الطب لكّمية رئيس المجمس العممي كيشو ابراىيـ 23
 ىندسة البناء عف كّمية األستاذية ذوي مصفّ  األساتذة ةممّثم دحموس حسيف 24
 ىندسة البناء عف كّمية ذوي مصّف األستاذية األساتذة ةممّثم طاووس فاطمة خموي  25
 التسيير ـالعمـو االقتصادية والتجارية وعمو  عف كّمية ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة شناف ارزقي 26
 التسيير ـكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمو عن ستاذيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األ عبريكة بمعيد 27
 كمية ىندسة الكيرباء واإلعالـ األلي  عف ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية دنوف حكيـ 28
 كمية ىندسة الكيرباء واإلعالـ األلي  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف عامر سمطاف 29
 كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية ساتذة ذوي مصّف األستاذية عفممّثل األ بوطابة فريد 30
 كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف خمفاف رشيد 31
 كمية اآلداب والمغات  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف نعار نادية 32
 كمية اآلداب والمغات  مصّف األستاذية عف ممّثل األساتذة ذوي  قرشوح ليديا 33
 كمية العمـو البيولوجية العمـو الزراعية  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف براىيمي كريمة 34
 كمية العمـو البيولوجية العمـو الزراعية  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف خامس نورة الحمصي 35
 كمية الطب  ألساتذة ذوي مصّف األستاذية عفممّثل ا تودفت فضيمة 36
 كمية الطب  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف مجاني سعيد 37
 كمية الحقوؽ والعمـو السياسية  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف يسعد حورية 38
 العمـو السياسيةكمية الحقوؽ و   ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ايرزيل الكاىنة 39
 كمية العمـو  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف بوديبة محند ارزقي 40
 كمية العمـو  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف بدوىاف فازية 41
 ممّثل عف األساتذة المساعديف موحيا ياسيف 42
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بورنيف محند اورابح 43
 المكتبة المركزية ةمسؤول ياوي ساجيةيح 44

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2017جانفي  3المؤرخ في  3يعدؿ القرار رقـ ، 2019 ماي 05 مؤرخ في 593رقـ  قػػرار
 ة مركز البحث في العمـو اإلسبلمية والحضار  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .لمتضمف تعييف أعضاء الحكومةوا
 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 13تكنولوجي، السيما المادة يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي وال الذي

، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

 2015مػػػػايو سػػػػنة  23الموافػػػػق  1436شػػػػعباف عػػػػاـ  4المػػػػؤرخ فػػػػي  136-15ى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ وبمقتضػػػ -
 .منو 4ة والحضارة، السيما المادة والمتضمف إنشاء مركز البحث في العمـو اإلسالمي

الػػػذي يحػػػدد القائمػػػة االسػػػمية ألعضػػػاء مجمػػػس إدارة مركػػػز  2017جػػػانفي  3المػػػؤرخ فػػػي  3وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -
 .مـو اإلسالمية والحضارة، المعدؿث في العالبح

 رر ػػػػػيػق
، المعدؿ والمذكور أعاله، وتحرر 2017جانفي  3المؤرخ في  3تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:

 "المادة االولى:...............................)بدوف تغيير(.......................... كما يأتي:
 قائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في العمـو اإلسالمية والحضارة، كما يمي:تحدد ال

 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة
 ، ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا،صحراوي طاىرالسيد  -
 ، ممثل عف وزير المكمف بالمالية،ذىبي عصمافالسيد  -
 الدفاع الوطني،، ممثل عف وزير ميمف داودالسيد  -
 ، ممثل عف الوزير المكمف بالتربية الوطنية،سنوسي بريسكي عبد النبيالسيد  -
 ، ممثل عف وزير المكمف بالثقافة،نميمي دمحمالسيد  -
 ، ممثل عف وزير الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،بف يعيش داودالسيد  -
 مف بالمجاىديف،، ممثل عف الوزير المكبف حرز هللا غزاؿالسيد  -
 ، ممثل عف الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ،بافولولو عمرالسيد  -
 ، ممثمة عف الوزيرة المكمفة بالتضامف الوطني واألسرة وقضايا المرأة،بمكبير ماماالسيدة  -
 عف  المجمس اإلسالمي األعمى، ، ممثلراشدي جماؿالسيد  -
 لمجمس األعمى لمغة العربية. ، ممثل عف امزياني سي محند إيديرالسيد   -
 ."..............................والباقي بدوف تغيير  ..........................."

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2المادة 
 2019 ماي 05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 : بوزيد الطيبالدكتور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   302

 

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة، 2019ماي  05 مؤرخ في 594رقػـ  قػػرار  يحد 
 المسيمػة- كنػولػوجيػػا بجامعػة محمػد بوضيػاؼالت   بكم يػة ؾػػرونيػاإللكتلقسػػـ 

 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي، إف
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المتضّمف تعييف أعضاء الحكومةو 
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422ى الثانيػة عػاـ جمػاد 30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. ؿوالمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 المتّمـ.نظيميا وسيرىا، المعّدؿ و الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
ػا بجامعػػػة دمحم الّتكنػولػوجيػػػػ بكّميػػػة ؾػػػػػرونيػاإللكتوبنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالّمجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ  -

 .2019فيفري  11لمسيمة المؤّرخ في ا-بوضياؼ
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تح2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -الّتكنػولػوجيػػا بجامعة دمحم بوضياؼ بكّمية ؾػػرونيػاإللكتالقائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ 
 المسيمة.

-الّتكنػولػوجيػػا بجامعة دمحم بوضياؼ بكّمية ؾػػرونيػاإللكتتحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.المسيمة، وفق ا لمجدوؿ 

المسيمة، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 ي والبحث العمميوزير التعميـ العال

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمم 2019ماي  05 مؤرخ فيال 594 رقػـممحػػق بالقػرار   يػةالذي يحد 
 المسيمػة-الت كنػولػوجيػػا بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  بكم يػة ؾػػرونيػاإللكتلقسػـ 

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ صيقع جماؿ 1
 رئيس القسـ لعجاؿ محمػد 2
 أستاذ  مزعاش عمار 3
 أستاذ  حسيني عبد السالـ 4
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 أستاذ  خدروش جماؿ 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ف ناصر حمزةب 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوراس منػػير 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خنوؼ صالح 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كتفي دمحم األميف 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة ا2019ماي  05 مؤرخ في 595رقػـ  قػػرار  السمية ألعضاء الم جنػة العمميػة ، يحد 

 المسيمػة-الت كنػولػوجيػػا بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  لقسػـ اليندسػة الميكػانيػكيػػة بكم يػة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .اء الحكومةتعييف أعضوالمتضّمف 
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. ؿوالمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
سػػنة غشػػت  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
الّتكنػولػوجيػػا بجامعة دمحم  ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكّمية وبناء  عمى محضر انتخاب -

 .2019فيفري  05لمسيمة المؤّرخ في ا-بوضياؼ
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23لموافق ا 1424

الّتكنػولػوجيػػا بجامعة دمحم  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكّمية
 المسيمة.-بوضياؼ

الّتكنػولػوجيػػا بجامعة دمحم  قسـ اليندسة الميكانيكية بكّميةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ل :2المادة 
 المسيمة، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بوضياؼ

المسيمة، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 شرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النّ  بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  05 مؤرخ فيال 595 رقػـبالقػرار  ممحػػق  الذي يحد 
 المسيمػة -الت كنػولػوجيػػا بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  بكم يػة لقسػـ اليندسػة الميكػانيػكيػػة

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 ة العممية لمقسـأستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجن زاوي موسػى 1
 رئيس القسـ ركبػي منصور 2
 أستاذ  بف عريوة يونس 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مقري حسيف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زرقاف السعيد 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" موساوي نفيسة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مداح مصطفى 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  05 مؤرخ في 596رقػـ  قػػرار  ، يحد 

 المسيمػة-الت كنػولػوجيػػا بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  لقسػػـ اليندسػة المدنيػػة بكم يػة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي مػػػؤرّ ال 111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. ؿوالمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03ـ وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػ -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.ت وزيالذي يحّدد صالحيا
الّتكنػولػوجيػػػا بجامعػة دمحم  وبنػاء  عمػى محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بالّمجنػة العمميػة لقسػـ اليندسػة المدنيػػػة بكّميػة -

 .2019فيفري  05لمسيمة المؤّرخ في ا-بوضياؼ
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  مف المرسوـ 48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

الّتكنػولػوجيػػا بجامعة دمحم  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنيػػة بكّمية
 المسيمة. -بوضياؼ

الّتكنػولػوجيػػا بجامعة دمحم  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنػة العممية لقسـ اليندسػة المدنيػػة بكّميػة :2المادة 
 المسيمة، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بوضياؼ
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، كّل فيما يخصو، المسيمة-يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  05 مؤرخ فيال 596 رقػـممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 المسيمػة-الت كنػولػوجيػػا بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  بكم يػة لقسػـ اليندسػة المدنيػػة

 فػةص  ال االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ بمقرع العربي 1
 رئيس القسـ بعمي العيػد 2
 أستاذ  رحموني زيف العابديف 3
 أستاذ تيطـو مسعود 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ادمحمي عبد الكريـ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مكي لخضر 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" صديقي أحمد 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  05 مؤرخ في 597رقػـ  قػػرار  ، يحد 

 المسيمػة-الت كنػولػوجيػػا بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  لقسػػـ اليندسػة الكيػربائيػػة بكم يػة
 

 والبحث العممي،إف وزير التعميـ العالي 
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 لمتّمـ.وا ؿسيمة، المعدّ والمتضمف إنشاء جامعة الم 2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434اـ ربيػع األوؿ عػ 18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
الّتكنػولػوجيػػػا بجامعػة دمحم  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكّميػة -

 .2019فيفري  05لمسيمة المؤّرخ في ا-بوضياؼ
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

الّتكنػولػوجيػػا بجامعة دمحم  بكّمية القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية
 المسيمة.-بوضياؼ
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الّتكنػولػوجيػػا بجامعة دمحم  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنػة العممية لقسـ اليندسػة الكيربائية بكّميػة :2المادة 
 المسيمة، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بوضياؼ

المسيمة، كّل فيما يخصو، -ـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼيكّمف المدير العاـ لمّتعمي :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة  2019ماي  05 مؤرخ فيال 597رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 المسيمػة -ػا بجامعػة محمػد بوضيػاؼ الت كنػولػوجيػ بكم يػة لقسػـ اليندسػة الكيػربائيػػة

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ جريوي عمي 1
 رئيس القسـ برابح فؤاد 2
 أستاذ  مسالتي صبير 3
 أستاذ بركات السعيد 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف يطو لطفي 5
 سـ "أ"أستاذ محاضر ق زغالش سمير 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دفداؼ المبروؾ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رحالي ىالؿ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زريق عصػاـ 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العممي2019ماي  05 مؤرخ في 598رقػـ  قػػرار  ػة، يحد 

 المسيمػة -الت كنػولػوجيػػا بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  بكم يػة الػػر ي لقسػػـ 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01رقػـ  وبمقتضى المرسـو التنفيػذي -

 والمتّمـ. ؿوالمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.اصة بتالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخ 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
-الّتكنػولػوجيػػػا بجامعػة دمحم بوضػياؼ بكّميػة ّري ػػػػالػوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العمميػة لقسػـ  -

 .2019فيفري  05لمسيمة المؤّرخ في ا
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 رر ػػػػػيػق
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله2003غشت سنة  23الموافق  1424
 المسيمة.-الّتكنػولػوجيػػا بجامعة دمحم بوضياؼ بكّمية ػػّري ػػالالقائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ 

 -الّتكنػولػوجيػػػا بجامعػة محمػد بوضياؼ بكّمية ػػّري ػػالتحػّدد القائمػة االسميػة ألعضػاء الّمجنػة العمميػة لقسػـ  :2المادة 
 المسيمة، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المسيمة، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019 ماي 05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسم 2019ماي  05 مؤرخ فيال 598رقػـ ممحػػق بالقػرار   ية ألعضاء الم جنػة العمميػةالذي يحد 
 المسيمػة-الت كنػولػوجيػػا بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  بكم يػة الػػر ي لقسػـ 

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ مرزوؽ بمقاسـ 1
 رئيس القسـ نبار دمحم لخضر 2
 أستاذ  حصباية محمػود 3
 قسـ "أ"أستاذ محاضر  دوغة مصطفى 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مخطاري الحاج 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حميدو محمػد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ساحمي يوسف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عجيسي عمر 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د ا2019ماي  05 مؤرخ في 599رقػـ  قػػرار  لقائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي ، الذي يحد 

 المسيمػة-الت كنولوجيػػا بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  لكم يػة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01ى المرسـو التنفيػذي رقػـ وبمقتض -

 والمتّمـ. ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الجامعة والقواعد الخاصة بتالذي يحّدد مياـ  2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزير الّتعمي
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لمسػػيمة ا-لعممػػي لكّميػػة الّتكنػػػولػوجيػػػػػػا بجامعػػة دمحم بوضػػياؼوبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس ا -
 .2019فيفري  05المؤّرخ في 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43: تطبيق ا ألحكاـ المادتيف المادة األولى
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعّدؿ والمتّمـ، 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 . المسيمة-دمحم بوضياؼتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الّتكنػػػولػوجيػػػػا بجامعة 
، وفق ا المسيمة-دمحم بوضياؼالّتكنػػػولػوجيػػػػا بجامعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية :2المادة 

 ؿ الممحق بيذا القرار.لمجدو 
، كّل فيما يخصو، المسيمة-دمحم بوضياؼيكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 

 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 
 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 عالي والبحث العمميوزير التعميـ ال

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس الع 2019ماي  05 مؤرخ فيال 599رقػـ ممحػػق بالقػرار   ممػيالذي يحد 
 المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  الت كنولوجيػػا لكم يػة

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية خميسة محمػد 1
 عميد الكمية بف حميدة محمػد 2
 الّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف ب والي دمحم عصػاـ 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية لعطمي أحميدة 4
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ لعجاؿ محمػد 5
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية ركبي منصور 6
 اليندسة المدنية  قسـ رئيس بعمي العيد 7
 اليندسة الكيربائية قسـ رئيس برابح فؤاد 8
 الػػّري  قسـ رئيس نبار دمحم لخضر 9

 اإللكترونيؾ قسـالّمجنة العممية ل رئيس صيقع جماؿ 10
 اليندسة الميكانيكية قسـالّمجنة العممية ل رئيس زاوي موسى 11
 اليندسة المدنية قسـالّمجنة العممية ل رئيس بمقرع العربي 12
 اليندسة الكيربائية  قسـالعممية ل الّمجنة رئيس جريوي عمي 13
 الػػّري  قسـالّمجنة العممية ل رئيس مرزوؽ بمقاسـ 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ بف ناصر حمزة 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ خدوش جماؿ 16
 مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكيةممّثل األساتذة ذوي  عمروف صالح 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية مقري حسيف 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية رحموني زيف 19
 كيربائيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة ال بف يطو لطفي 20
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية زغالش سمير 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الػػّري  حصابية محمود 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الػػّري  دوغة مصطفى 23
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مكي حمزة 24
 ممّثل عف األساتذة المساعديف زريق عصػاـ 25
 مدير مخبر بحث بف شيخ محمػد 26
 مدير مخبر بحث شوادر عيسى 27
 مدير مخبر بحث بدار ميمود 28
 مدير مخبر بحث حسيني عبد السالـ 29
 مسؤوؿ المكتبة سحنوف سامي 30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  05 مؤرخ في 600رقػـ  قػػرار  ، يحد 

 المسيمػة -العػمػػـو بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  لقسػػـ الفيزيػػاء بكم يػة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31وافػػػق الم 1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ، ؿوالمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424الثانيػػة عػػاـ  جمػػادى 24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 حث العممي،الذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والب
-العػمػػػػـو بجامعػػة دمحم بوضػػياؼ وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالّمجنػػة العمميػػة لقسػػـ الفيزيػػػػاء بكّميػػػة -

 ،2019فيفري  17المسيمة المؤّرخ في 
 رر ػػػػػيػق

لثانية عاـ جمادى ا 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 المسيمة. -العػمػػػػـو بجامعة دمحم بوضياؼ القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الفيزيػػاء بكّمية
 -العػمػػوـ بجامعػة دمحم بوضياؼ لعمميػة لقسػـ الفيزيػػاء بكّميػةتحّدد القائمػة االسميػة ألعضػاء الّمجنػة ا :2المادة 

 المسيمة، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المسيمة، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 

 الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة بتطبيق
 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة  2019ماي  05 مؤرخ فيال 600 رقػـلقػرار ممحػػق با  الذي يحد 
 المسيمػة-العػمػػوـ بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  بكم يػة لقسػػـ الفيزيػػاء

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ سي عبد هللا معيوؼ 1
 ئيس القسـر  بعجي نجيب 2
 أستاذة سايب سميمة 3
 أستاذة شريفي زوليخة 4
 أستاذ بعزيز حكيـ 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" مزاىي فاطمة الزىراء 6
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" فتاح صباح 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ضبابي مراد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" تركي زىير 9
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  05 مؤرخ في 601رقػـ  قػػرار  ، يحد 
 المسيمػة-العػمػػـو بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  لقسػػـ الكيميػػاء بكم يػة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ، ؿوالمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي،الذي يحّدد صالحيات 
-العػمػػػػـو بجامعػػة دمحم بوضػػياؼ وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالّمجنػػة العمميػػة لقسػػـ الكيميػػػػاء بكّميػػػة -

 ،2019فيفري  05المسيمة المؤّرخ في 
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 المسيمة.-العػمػػػػـو بجامعة دمحم بوضياؼ القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الكيميػػاء بكّمية
 -العػمػػوـ بجامعػة دمحم بوضياؼ سميػة ألعضػاء الّمجنػة العمميػة لقسػـ الكيميػػاء بكّميػةتحّدد القائمػة اال :2المادة 

 المسيمة، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المسيمة، كّل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 

 قرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا ال بتطبيق
 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  05 مؤرخ فيال 601رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 المسيمػة -ػة محمػد بوضيػاؼ العػمػػوـ بجامع بكم يػة لقسػػـ الكيميػػاء

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ رفاس عبد الباقي 1
 رئيس القسـ دخوش عاشور 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف يحي عز الّديف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوزنيط يزيد 4
 ضر قسـ "ب"أستاذ محا لدغـ شيكوش دمحم جماؿ 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بمحداد أـّ الخير 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" برارمة خديجة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لعايب النوري  8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مموكي عز الّديف 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  05 مؤرخ في 602رقػـ  قػػرار  ، يحد 

 المسيمػة-العػمػػـو بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  لقسػػـ عمػـو الطبيعػة والحيػاة بكم يػة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019ة سػػػن مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. ؿوالمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزير 
العػمػػػوـ بجامعػة دمحم  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنػة العمميػة لقسػـ عمػػوـ الطبيعػػة والحيػػاة بكّميػػة وبناء   -

 .2019فيفري  05لمسيمة المؤّرخ في ا-بوضياؼ
 رر ػػػػػيػق

نية عاـ جمادى الثا 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 المسيمة.-العػمػػػػـو بجامعة دمحم بوضياؼ االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عمػوـ الطبيعػة والحيػاة بكّمية
العػمػػوـ بجامعػة دمحم  لّمجنػة العمميػة لقسػـ عمػوـ الطبيعػة والحيػاة بكّميػةتحّدد القائمػة االسميػة ألعضػاء ا :2المادة 

 المسيمة، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بوضياؼ
المسيمة، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 

 الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. أحكاـ ىذا القرار بتطبيق
 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  05 مؤرخ فيال 602 رقػـممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 المسيمػة-العػمػػـو بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  بكم يػة لقسػػـ عمػوـ الطبيعػة والحيػاة

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـأستاذ محاضر قسـ " بف دراجي العيد 1
 رئيس القسـ بونار رابح 2
 أستاذ  ساري مداني 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نويجـ ياسيف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" غضباف مولود 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف ساسي الطيب 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بمقساـ عبد الوىاب 7
 قسـ "أ"أستاذ مساعد  مرنيز نور الديف 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  05 مؤرخ في 603رقػـ  قػػرار  ، يحد 

 المسيمػة-العػمػػـو بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  لقسػػـ الميكرو بيولوجيػا والكيميػاء الحيويػة بكم يػة
 

 ير التعميـ العالي والبحث العممي،إف وز 
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. ؿمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ والمتض 2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18فػي المؤّرخ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
العػمػػػـو  وبناء  عمى محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بالّمجنػة العمميػة لقسػـ الميكروبيولوجيػا والكيميػاء الحيويػة بكّميػػة -

 .2019فيفري  05ي فلمسيمة المؤّرخ ا-بجامعة دمحم بوضياؼ
 

 يػقػػػػػرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003 غشت سنة 23الموافق  1424

العػمػػػػوـ بجامعة  ممية لقسـ الميكرو بيولوجيا والكيمياء الحيوية بكّميةالقائمة االسمية ألعضاء الّمجنة الع
 المسيمة.-دمحم بوضياؼ

العػمػػـو  تحّدد القائمػة االسميػة ألعضػاء الّمجنػة العمميػة لقسػـ الميكرو بيولوجيا والكيمياء الحيوية بكّميػة :2المادة 
 محق بيذا القرار.المسيمة، وفق ا لمجدوؿ الم-بجامعػة دمحم بوضياؼ
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المسيمة، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 البحث العمميوزير التعميـ العالي و 

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  05 مؤرخ فيال 603 رقػـممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 المسيمػة-العػمػػـو بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  والكيميػاء الحيويػة بكم يػةالميكرو بيولوجيػا لقسػػـ 

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ بوجالؿ أماؿ 1
 رئيس القسـ بف خالد عبد الرحيـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مجكاؿ سمير 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شريف كماؿ 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" عريش منيرة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بمباىي أميف 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بوعزيز سامية 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" قسمية خوخة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  05 مؤرخ في 604رقػـ  قػػرار  ، يحد 

 المسيمػة-العػمػػـو بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  لقسػػـ العمػـو الفبلحيػػة بكم يػة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. ؿوالمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424عػػاـ  جمػػادى الثانيػػة 24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ي.ر الّتعميـ العالي والبحث العممالذي يحّدد صالحيات وزي
العػمػػػػػـو بجامعػػػة دمحم  وبنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالّمجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ العمػػػػوـ الفالحيػػػػػة بكّميػػػػة -

 .2019فيفري  05المسيمة المؤّرخ في -بوضياؼ
 

 رر ػػػػػيػق
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الثانية عاـ جمادى  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -العػمػػػػوـ بجامعة دمحم بوضياؼ القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمػوـ الفالحيػػة بكّمية
 المسيمة.

 -العػمػػـو بجامعػة دمحم بوضياؼ لّمجنػة العمميػة لقسػـ العمػوـ الفالحيػػة بكّميػةتحّدد القائمػة االسميػة ألعضػاء ا :2المادة 
 المسيمة، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المسيمة، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. أحكاـ ىذا القرار الذي بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  05 مؤرخ فيال 604رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 المسيمػة-العػمػػـو بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  بكم يػة لقسػػـ العمػوـ الفبلحيػػة

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 نة العممية لمقسـأستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمج خالدي مراد 1
 رئيس القسـ شرياؼ عبد القادر 2
 أستاذ  بنيو رمضاف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ميمش فاتح 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زداـ عبد الغاني 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" معمري عادؿ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوبكر حاج قويدر 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بعة عبد الحميد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بش الحواسد 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي 2019ماي  05 مؤرخ في 605رقػـ  قػػرار  ، يحد 

 المسيمػػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  العػمػػـو لكم يػة
 

 ث العممي،إف وزير التعميـ العالي والبح
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. ؿ، المعدّ والمتضّمف إنشاء جامعة المسيمة 2001
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24 المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434 ربيػع األوؿ عػاـ 18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزي

لمسيمة المؤّرخ ا -وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية العػػمػػػػػػػوـ بجامعة دمحم بوضياؼ -
 .2019فيفري  17في 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43اـ المادتيف تطبيق ا ألحك المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 . مةالمسي-دمحم بوضياؼتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العػػمػػػػػػػوـ بجامعة 
، وفق ا المسيمة-دمحم بوضياؼالعػػمػػػػػػػوـ بجامعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كّل فيما يخصو، المسيمة-دمحم بوضياؼيكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 

 كاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق أح
 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي 2019ماي  05 مؤرخ فيال 605رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 

 المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  العػمػػـو لكم يػة
فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 

 ذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الفالحيةرئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األسات ميمش فاتح 1
 عميد الكمية بف ساسي الطيب 2
 نائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بوصندؿ عبد المجيد 3
 نائػب العميػد مكّمػػف بمػا بعػد التػػدّرج والبحػػث العممػي والعالقػات الخارجية والي عامر 4
 رئيس قسـ الفيزياء بعجي نجيب  5
 رئيس قسـ الكيمياء دخوش عاشور 6
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة بونار رابح 7
 رئيس قسـ الميكروبيولوجيا والكيمياء الحيوية بف خالد عبد الرحيـ 8
 رئيس قسـ العمـو الفالحية شرياؼ عبد القادر 9

 زياءرئيس الّمجنة العممية لقسـ الفي سي عبد هللا معيوؼ 10
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الكيمياء رفاس عبد الباقي 11
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـو الطبيعة والحياة بف الدراجي العيد 12
 رئيسة الّمجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا والكيمياء الحيوية بوجالؿ أماؿ 13
 الحيةرئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو الف خالدي مراد 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء بعزيز حكيـ 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء سحنوف فوضيل 16
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء بف يحي عز الّديف 17
 ة عف قسـ الكيمياءممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذي بوزنيط يزيد 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الطبيعة والحياة غضباف مولود 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الطبيعة والحياة نويجـ ياسيف 20
 الحيويةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الميكروبيولوجيا والكيمياء  مجكاؿ سمير 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الفالحية زادـ عبد الغاني 22
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مرنيز نور الّديف 23
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عسعوس بوبكر 24
 مديرة مخبر بحث شريفي زوليخة 25
 مديرة مخبر بحث صايب سميمة 26
 مسؤولة المكتبة بف حساف صباح 27
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  05 مؤرخ في 606رقػـ  قػػرار  ، يحد 
ياضيػاتلقسػػـ  ياضيػات واإلعػبلـ اآللػي بكم يػة الر   المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  الر 

 

 زير التعميـ العالي والبحث العممي،إف و 
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. ؿضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ والمت 2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18فػي  المؤّرخ 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
العمميػػة لقسػػـ الّرياضيػػػػات بكّميػػة الّرياضيػػػػات واإلعػػػػالـ اآللػػػي وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالّمجنػػة  -

 .2019فيفري  05ي لمسيمة المؤّرخ فا-بجامعة دمحم بوضياؼ
 

 يػقػػػػػرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة دمحم الّرياضيػػات واإلعػػالـ اآللػي  بكّمية الّرياضيػػاتممية لقسـ القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة الع
 المسيمة.-بوضياؼ

بجامعة الّرياضيػػات واإلعػػالـ اآللػي  بكّميةالّرياضيػػات تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 رار.المسيمة، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا الق-دمحم بوضياؼ
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المسيمة، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  05 مؤرخ فيال 606 رقػـممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
يلقسػـ  ياضيػات واإلعػبلـ اآللػي بكم يػة اضيػاتالر   المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  الر 

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ درييـ الذوادي 1
 رئيس القسـ سعدي عبد الرشيد 2
 أستاذ  لمنور زداـ 3
 أستاذ  موسعي مداني 4
 أستاذ  مييوبي الذوادي 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ميالس صييب 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جريو عيسى 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جعيجع النوي  8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فراحتية نسيـ 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية2019ماي  05 مؤرخ في 607رقػـ  قػػرار  ألعضاء الم جنػة العمميػة ، يحد 

ياضيػات واإلعػبلـ اآللػي بكم يػة اإلعػبلـ اآللػيلقسػػـ   المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  الر 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .يف أعضاء الحكومةوالمتضّمف تعي
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. ؿوالمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
الّرياضيػػػات واإلعػػػالـ اآللػػي  بكّميػة اإلعػالـ اآللػػيّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ وبناء  عمى محضر انتخاب مم -

 .2019فيفري  05في المسيمة المؤّرخ -بجامعة دمحم بوضياؼ
 

 يػقػػػػػرر



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   318

 

 جمادى الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة الّرياضيػػات واإلعػػالـ اآللػي  بكّمية اإلعػالـ اآللػيالقائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ 
 المسيمة.-دمحم بوضياؼ

الّرياضيػػات واإلعػػالـ اآللػي  بكّمية اإلعػالـ اآللػيالّمجنة العممية لقسـ  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء :2المادة 
 المسيمة، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة دمحم بوضياؼ

المسيمة، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 ا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذ بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  05 مؤرخ فيال 607رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
ياضيػات واإلعػبلـ اآللػي بكم يػة اإلعػبلـ اآللػيلقسػـ   المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  الر 

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 اذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـأست لميش شعباف 1
 رئيس القسـ لكحل مفتاح 2
 أستاذ  قاسمي عبد القادر 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ىماؾ عالوة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شيكوش نور الّديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" صياد العمري  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مختاري رابح 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كماؿ محّمػد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عمروف نصر الّديف 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي 2019ماي  05 مؤرخ في 608رقػـ  قػػرار  ، يحد 

 المسيمػػة-بوضيػاؼ  اآللػي بجامعػة محمػدبلـ ػات واإلعػياضيالر   لكم يػة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18 الموافػق 1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -
 العممي. الذي يحدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث

بجامعػػػة دمحم ي ػالـ اآللػػػػػػػػات واإلعػػػػػياضيالرّ وبنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بػػػالمجمس العممػػػي لكّميػػػػة  -
 .2019فيفري  05لمؤّرخ في لمسيمة اا -بوضياؼ

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

دمحم بجامعة  يػالـ اآللػات واإلعػياضيالرّ ضاء المجمس العممي لكّمية تحديد القائمة االسمية ألع
 . المسيمة-بوضياؼ

د ػمحمبجامعػة ي ػػالـ اآللػػات واإلعػػياضيالرّ تحػّدد القائمػة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي لكّميػػة : 2المادة 
 ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.المسيمة-بوضياؼ

، كّل فيما يخصو، المسيمة-دمحم بوضياؼكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة ي :3المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الطيب الدكتور: بوزيد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي 2019ماي  05 مؤرخ في 608رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  يػاآللبلـ ػات واإلعػياضيالر   لكم يػة

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات زداـ لمنور 1
 عميد الكمية بورحمة مصطفى 2
 طمبةنائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بال ابراىيمي محمود 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية سعدي خميل 4
 رئيس قسـ الّرياضيات سعدي عبد الرشيد 5
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي لكحل مفتاح 6
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الّرياضيات درييـ الذوادي 7
 إلعالـ اآلليرئيس الّمجنة العممية لقسـ ا لميش شعباف 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّرياضيات موسعي مداني 9

 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي قاسمي عبد القادر 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي ىماؾ عالوة 11
 تذة المساعديفممّثل عف األسا يعقوبي رشاد 12
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف بف عزي مخموؼ 13
 مدير مخبر بحث بف حميدوش نور الديف 14
 مدير مخبر بحث عشور دحماف 15
 مسؤوؿ المكتبة دراجي محمػد 16

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي ، ي2019ماي  05 مؤرخ في 609رقػـ  قػػرار  حد 
 المسيمػػة-لمعيػد تسييػر الت قنيػات الحضريػة بجامعػة محمػد بوضيػاؼ 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .اء الحكومةوالمتضّمف تعييف أعض
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
مػػػي األساتػػػذة بالمجمػػػس العممػػػي لمعيػػػد تسػػػػػػيير الّتقنيػػػػات الحضػريػػػػػػة بجامعػػػػة دمحم وبنػػػاء  عمػػى محضػػػر انتخػػػاب ممثّ  -

 .2019فيفري  05لمسيمة المؤّرخ في ا -بوضياؼ
 رر ػػػػػيػق

 

جمادي الثانية عاـ  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23 الموافق 1424

 -دمحم بوضياؼالقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد تسػػػػيير الّتقنيػػات الحضػريػػػػة بجامعة 
 . المسيمة

دمحم تسػػػػيير الّتقنيػػات الحضػريػػػػة بجامعػػة تحػّدد القائمػة االسميػػة ألعضػػاء المجمػػػس العممػػي لمعيد  :2المادة 
 ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.المسيمة- بوضياؼ

، كّل فيما يخصو، المسيمة-دمحم بوضياؼيكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ة لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمي

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي 2019ماي  05 مؤرخ فيال 609رقػـ  ممحػػق بالقػرار  الذي يحد 
 المسيمػة-لمعيػد تسييػر الت قنيػات الحضريػة بجامعػة محمػد بوضيػاؼ 

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 ف قسـ ىندسة حضريةرئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية ع نويبات إبراىيـ 1
 مدير المعيد ميمي دمحم 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بف خالد الحاج 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية مجاج طارؽ  4
 رئيس قسـ تسيير المدينة أعراب وليد 5
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 ىندسة حضرية رئيسة قسـ بمخير إسماعيل 6
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ تسيير المدينة طباؿ نادية 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ تسيير المدينة فموسية لحسف 8
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة حضرية بوطبة ىندة 9

 المساعديف ممّثل عف األساتذة حاج حفصي لحسف 10
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف حسيني رابح 11
 مدير مخبر خمف هللا بوجمعة 12
 مدير مخبر رجـ عمي 13
 مسؤوؿ المكتبة قريف عادؿ 14
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية2019ماي  05 مؤرخ في 610رقػـ  قػػرار  ألعضاء المجمػس العممػي ، يحد 
 المسيمػػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  ةػياضية والر  ػات البدنيػشاطات الن  ػـو وتقنيػعملمعيػد 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .ء الحكومةف تعييف أعضاوالمتضمّ 
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
 ةػػػياضية والرّ ػػػات البدنيػشاطات النّ ػـو وتقنيػػعمػي األساتػذة بالمجمػس العممػي لمعيػد وبنػاء  عمى محضػر انتخػاب ممّثم -

 .2019فيفري  17لمسيمة المؤّرخ في ا -بجامعػػة دمحم بوضياؼ
 رر ػػػػػيػق

اـ جمادي الثانية ع 24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة  ةػػػياضية والرّ ػػػات البدنيػشاطات النّ ػوـ وتقنيػػعمالقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد 
 . المسيمة -دمحم بوضياؼ

 ةػػػياضية والرّ ػػػات البدنيػشاطات النّ ػوـ وتقنيػػعماء المجمػػس العممي لمعيد تحّدد القائمة االسميػة ألعضػ :2المادة 
 ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.المسيمة -دمحم بوضياؼبجامعػػة 

، كّل فيما يخصو، المسيمة -دمحم بوضياؼيكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 كاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق أح

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي 2019ماي  05 مؤرخ فيال 610رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 المسيمػػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  ةػياضية والر  ػالبدني اتػشاطات الن  ػـو وتقنيػعملمعيػد 

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 ئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّنشاط الّرياضي المكّيفر  عمريو زوىير 1
 مدير المعيد يعقوبي فاتح 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة حمالوي رشيد 3
 ات الخارجيةمدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالق جوادي خالد 4
 رئيس قسـ الّتدريب الّرياضي سديرة سعيد 5
 رئيس قسـ الّتربية البدنية حشايشي عبد الوىاب 6
 رئيس قسـ الّنشاط الّرياضي المكّيف بمخير عبد القادر 7
 رئيس قسـ اإلدارة والتسيير الّرياضي مرنيز أسامة 8
 ضيرئيس قسـ اإلعالـ واالتصاؿ الّريا زواوي عبد الوىاب 9

 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّتدريب الّرياضي ديممي محّمػد 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّتدريب الّرياضي بف عمر مراد 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّتربية البدنية فايد عبد الرزاؽ  12
 ل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّتربية البدنيةممثّ  بشيري بف عطية  13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّنشاط الّرياضي المكّيف خوجة عادؿ 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلدارة والتسيير الّرياضي  مجادي رابح 15
 ّف األستاذية عف قسـ اإلدارة والتسيير الّرياضيممّثل األساتذة ذوي مص بوصالح النذير 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ واالتصاؿ الّرياضي عمروف مفتاح 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ واالتصاؿ الّرياضي مريشيش خالد 18
 ممّثل عف األساتذة المساعديف خضار خالد 19
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف والي عبد النور 20
 مدير مخبر شوية بوجمعة 21
 مدير مخبر بوخرص رمضاف 22
 مسؤولة المكتبة مشري عبمة 23
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء 2019ماي  05 مؤرخ في 611رقػـ  قػػرار الم جنػة العمميػة لقسػـ العمػـو ، يحد 
 المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػـو االقتصاديػالعم بكم يػة ةػاالقتصادي

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. ؿوالمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
غشػػت سػػنة  23وافػػق الم 1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي

ة ػـو االقتصاديػػػػالعمػػ بكّميػػػةة ػاالقتصاديػػمحضػػػر انتخػػاب ممّثمػػػي األسػػاتذة بالّمجنػػػة العمميػػة لقسػػـ العمػػػػوـ  وبنػػاء  عمػػى -
 .2019فيفري  05لمسيمة المؤّرخ في ا-بجامعة دمحم بوضياؼ رػسييـ التّ ػو ة وعمػجاريوالتّ 

 

 يػقػػػػػرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03 مف المرسـو التنفيذي رقـ 48المادة األولى: تطبيق ا ألحكاـ المادة 
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ـ ػو ة وعمػجارية والتّ ػوـ االقتصاديػالعم بكّميةة ػاالقتصادي القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمػوـ
 المسيمة. -دمحم بوضياؼبجامعة  رػسييالتّ 

ة ػجارية والتّ ػوـ االقتصاديػالعم بكّميةة ػاالقتصادي: تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمػوـ 02المادة 
 المسيمة، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة دمحم بوضياؼ رػسييـ التّ ػو وعم

المسيمة، كّل فيما يخصو،  -ميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ: يكّمف المدير العاـ لمّتع03المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  05 مؤرخ فيال 611رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػديوـ االقتصاػالعم بكم يػة ةػاالقتصاديلقسػـ العمػوـ 

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ لقميطي األخضر 1
 رئيس القسـ غربي حمزة 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زغبة طالؿ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف دقفل كماؿ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" يتوني كماؿز  5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" كزار رمضاف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" غفصي توفيق 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عايد لميف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف عبد الرحماف إلياس 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ العمػـو 2019ماي  05 ؤرخ فيم 612رقػـ  قػػرار ، يحد 

 المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػـو االقتصاديػالعم بكم يػة ةػػجاريالت  
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي لمػػػؤرّ ا 111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -
 والمتّمـ. ؿوالمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001

غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03قػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي ر  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.ات وزيالذي يحّدد صالحي

ة ػـو االقتصاديػػػػػالعمػػػ بكّميػػػة ةػجاريػػػػالتّ وبنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالّمجنػػػػة العمميػػػة لقسػػػـ العمػػػػوـ  -
 .2019فيفري  05لمسيمة المؤّرخ في ا-بجامعة دمحم بوضياؼ رػسييـ التّ ػو ة وعمػجاريوالتّ 

 

 يػقػػػػػرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424

ـ ػو ة وعمػجارية والتّ ػالقتصاديوـ اػالعم بكّمية ةػجاريالتّ القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمػوـ 
 المسيمة.-بجامعة دمحم بوضياؼ رػسييالتّ 

ة ػجارية والتّ ػوـ االقتصاديػالعم بكّمية ةػجاريالتّ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمػـو : 2المادة 
 القرار.المسيمة، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا -بجامعة دمحم بوضياؼ رػسييـ التّ ػو وعم

المسيمة، كّل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 عمميوزير التعميـ العالي والبحث ال
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  05 مؤرخ فيال 612رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 

 المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػوـ االقتصاديػالعم بكم يػة ةػػجاريالت  لعمػوـ لقسػـ ا
فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ خبابة عبد هللا 1
 رئيس القسـ بدروني عيسى 2
 أستاذ  قاسمي سعيد 3
 حاضر قسـ "أ"أستاذ م فرحات عباس 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" القري عبد الرحماف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوبعاية حساف 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بدار عاشور 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" روازقي دمحم 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قميل نبيل 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ العمػـو2019ماي  05 مؤرخ في 613رقػـ  رارقػػ  ، يحد 
 المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػـو االقتصاديػالعم الماليػة والمحاسبػة بكم يػة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19ـ الرئاسػػػي رقػػػـ بمقتضػػػى المرسػػػو  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. ؿوالمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03تضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ وبمق -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013 ينػاير سػنة 30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
ة ػـو االقتصاديػالعم وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ العمػوـ الماليػة والمحاسبػة بكّمية -

 .2019فيفري  05لمسيمة المؤّرخ في ا-دمحم بوضياؼبجامعة  رػسييـ التّ ػو ة وعمػجاريوالتّ 
 

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

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
ة ػوـ االقتصاديػالعم ـو الماليػة والمحاسبػة بكّميةالقائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمػ

 المسيمة.-بجامعة دمحم بوضياؼ رػسييـ التّ ػو ة وعمػجاريوالتّ 
ة ػوـ االقتصاديػالعم تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمػوـ الماليػة والمحاسبػة بكّمية :2المادة 

 المسيمة، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -ة دمحم بوضياؼبجامع رػسييـ التّ ػو ة وعمػجاريوالتّ 
المسيمة، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ: 3المادة 

 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2019ماي  05 فيائر حرر بالجز 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د  2019ماي  05 مؤرخ فيال 613 رقػـممحػػق بالقػرار   لقسػـ القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػةالذي يحد 

 المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػوـ االقتصاديػالعم بكم يػةالعمػوـ الماليػة والمحاسبػة 
فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 

 قسـأستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لم بوتيارة عنػػػػتر 1
 رئيس القسـ قماف مصطفى 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف واضح الياشمي 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" لعراؼ فائزة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" محمودي مميؾ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" طويرات رابح 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سبتي إسماعيل 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عفيصة عبد الرحماف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يصار عبد الحكيـب 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػػـ 2019ماي  05 مؤرخ في 614رقػـ  قػػرار ـ ػو عم، يحد 
 المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػـو االقتصاديػالعم بكم يػة رػػسييالت  

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422ة عػاـ جمػادى الثانيػ 30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. ؿوالمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
ة ػجاريػالتّ ة و ػـو االقتصاديػػالعمػ بكّميػة رػسييـ التّ ػو عموبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ  -

 .2019فيفري  05لمسيمة المؤّرخ في ا-وعمػوـ الّتسييػر بجامعة دمحم بوضياؼ
 

 يػقػػػػػرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ه، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعال2003غشت سنة  23الموافق  1424

ـ ػو ة وعمػجارية والتّ ػوـ االقتصاديػالعم بكّمية رػسييـ التّ ػو عمالقائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ 
 المسيمة.-بجامعة دمحم بوضياؼ رػسييالتّ 

ة ػجارية والتّ ػوـ االقتصاديػالعم بكّمية رػسييـ التّ ػو عمتحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 المسيمة، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة دمحم بوضياؼ رػسييـ التّ ػو وعم

المسيمة، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 لّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في ا بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  05 مؤرخ فيال 614رقػـ ػػق بالقػرار ممح  الذي يحد 
 المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػـو االقتصاديػالعم بكم يػة رػػسييـ الت  ػو عملقسػـ 

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 اضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـأستاذ مح مير أحمد 1
 رئيس القسـ بيصار عبد المطمب 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" رحماني سناء 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شريف مراد 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فراحتية العيد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نوي نور الديف 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سميماني دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" اوي أحمد الصغيرقر  8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عطاهلل ياسيف 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي ، 2019ماي  05 مؤرخ في 615رقػـ  قػػرار  يحد 
 المسيمػة-وعمػـو الت سييػر بجامعػة محمػد بوضيػاؼ العمػـو االقتصاديػة والت جاريػة  لكم يػة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422مػادى الثانيػة عػاـ ج 30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ّدؿ والمتّمـ.نظيميا وسيرىا، المعالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزي
وعمػػػوـ الّتسييػػػر وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لكّميػػة العمػػػوـ االقتصاديػػػة والّتجاريػػػة  -

 .2019فيفري  05لمسيمة المؤّرخ في ا -بجامعة دمحم بوضياؼ
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
ييدؼ ىذا القرار إلى  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله،2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمػوـ االقتصاديػة والّتجاريػة وعمػـو الّتسييػر 
 . المسيمة -دمحم بوضياؼبجامعة 

ػر بجامعة العمػوـ االقتصاديػة والّتجاريػة وعمػوـ الّتسيي تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية :2المادة 
 ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.المسيمة-دمحم بوضياؼ

، كّل فيما يخصو، المسيمة-دمحم بوضياؼيكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2019ماي  05 فيرر بالجزائر ح
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػيالذ 2019ماي  05 مؤرخ فيال 615رقػـ ممحػػق بالقػرار   ي يحد 
 المسيمػة-العمػـو االقتصاديػة والت جاريػة وعمػـو الت سييػر بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  لكم يػة

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 المالية والمحاسبة رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو شريط صالح الديف 1
 عميد الكمية بمعجوز حسيف 2
 نائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عريوة محاد 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية زغبة طالؿ 4
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 رئيس قسـ العمـو الّتجارية بدروني عيسى 5
 ـ العمـو االقتصاديةرئيس قس غربي حمزة 6
 رئيس قسـ عمـو الّتسيير بيصار عبد المطمب 7
 رئيس قسـ عمـو المالية والمحاسبة قماف مصطفى 8
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو التجارية  خبابة عبد هللا 9

 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية لقميطي األخضر 10
 ة العممية لقسـ عمـو التسييررئيس الّمجن مير أحمد 11
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـو المالية والمحاسبة بوتيارة عنػػتر 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية فرحات عباس  13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية القري عبد الرحماف 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية ي زىيرعمار  15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية طيبي حمزة 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير حوحو مصطفى 17
 عف قسـ عمـو التسييرممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية  قروش عيسى 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المالية والمحاسبة بف واضح الياشمي 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عفيصة عبد الرحماف 20
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف ميدي نزيو 21
 مدير مخبر بحث جاب هللا مصطفى 22
 تبةمسؤولة المك رداوي ليمى 23
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  05 مؤرخ في 616رقػـ  قػػرار  ، يحد 
 المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ ات ػػػغاآلداب والم   لقسػػـ الم غػػة واألدب العربػي بكم يػة

 

 ـ العالي والبحث العممي،إف وزير التعمي
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ، ؿجامعة المسيمة، المعدّ  والمتضمف إنشاء 2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434يػع األوؿ عػاـ رب 18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي،
ات ػػػػػغاآلداب والمّ  وبنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالّمجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ الّمغػػػػػة واألدب العربػػػػي بكّميػػػة -

 ،2019فيفري  19المسيمة المؤّرخ في -بجامعة دمحم بوضياؼ
 

 رر ػػػػػيػق
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة دمحم ات ػػغاآلداب والمّ  ّمغػػة واألدب العربػي بكّميةالقائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ ال
 المسيمة.-بوضياؼ

بجامعة ات ػػغاآلداب والمّ  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الّمغػػة واألدب العربػي بكّمية :2المادة 
 المسيمة، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -دمحم بوضياؼ

المسيمة، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ: 3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الطيب الدكتور: بوزيد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  05 مؤرخ فيال 616 رقػـممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ ات ػػػغاآلداب والم   بكم يػة بػيلقسػـ الم غػػة واألدب العر 

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ مجناح جماؿ 1
 رئيس القسـ رحموف بوزيد 2
 أستاذ  زىار دمحم 3
 أستاذ  بف صالح دمحم 4
 أستاذ  بنيطو عبد الرحماف 5
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  غيموس صالح 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوشاللق عبد العزيز 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شبمي خالد 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" ىني لخضر 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جن2019ماي  05 مؤرخ في 617رقػـ  قػػرار  ػة العمميػة ، يحد 

 المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ ات ػػػغاآلداب والم   بكم يػة ةػػاآلداب والم غػػة الفرنسيلقسػػـ 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .حكومةلمتضّمف تعييف أعضاء الوا
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. ؿوالمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتالذي  2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
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ات ػػػػغاآلداب والمّ  بكّميػػة ةػػػػاآلداب والّمغػػػػة الفرنسيذة بالّمجنػػة العمميػػة لقسػػـ وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػات -
 .2019فيفري  19لمسيمة المؤّرخ في ا-بجامعة دمحم بوضياؼ

 

 يػقػػػػػرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ2003غشت سنة  23فق الموا 1424

بجامعة دمحم  اتػػغاآلداب والمّ  بكّمية ةػػاآلداب والّمغػػة الفرنسيالقائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ 
 المسيمة.-بوضياؼ

بجامعة ات ػػغاآلداب والمّ  بكّمية ةػػاآلداب والّمغػػة الفرنسيمية لقسـ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العم :2المادة 
 المسيمة، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-دمحم بوضياؼ

المسيمة، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. أحكاـ ىذا القرار الذي بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  05 مؤرخ فيال 617رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ ات ػػػغاآلداب والم   بكم يػة ةػػاآلداب والم غػػة الفرنسيلقسػـ 

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 سـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـأستاذ محاضر ق سميتاف كماف 1
 رئيس القسـ حاج لعروسي بمقاسـ 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" لعبيدي سعاد 3
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" شتواني نورة 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بف خميل ريمة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف يحي طارؽ  6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" مسعور رياض 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  05 مؤرخ في 618رقػـ  قػػرار  ، يحد 

 المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ ات ػػػغاآلداب والم   بكم يػة ةوالم غػػة اإلنجميزيػػاآلداب لقسػػـ 
 

 الي والبحث العممي،إف وزير التعميـ الع
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. ؿالمسيمة، المعدّ  والمتضمف إنشاء جامعة 2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434وؿ عػاـ ربيػع األ 18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 العالي والبحث العممي. الذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ

ات ػػػغاآلداب والمّ  بكّميػة ةوالّمغػػػة اإلنجميزيػػػاآلداب وبناء  عمى محضر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بالّمجنػة العمميػة لقسػـ  -
 .2019فيفري  19لمسيمة المؤّرخ في ا-بجامعة دمحم بوضياؼ

 

 يػقػػػػػرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
 ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 اآلداب والّمغػػة اإلنجميزيػػة بكّمية اآلداب والّمغػػات تحديد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ 
 المسيمة.-بجامعة دمحم بوضياؼ

ات ػػغاآلداب والمّ  بكّمية ةوالّمغػػة اإلنجميزيػػاآلداب تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 ار.المسيمة، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القر -بجامعة دمحم بوضياؼ

المسيمة، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  05 مؤرخ فيال 618رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ ات ػػػغاآلداب والم   بكم يػة ةوالم غػػة اإلنجميزيػػ اآلدابلقسػـ 

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ بوزايد الطيب 1
 رئيس القسـ صابر دمحم الجموعي  2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بغدادي آسيا 3
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" وريةمييوبي ح 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" تواتي مراد 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" عميروش نسيمة 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" صاىد البشير 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية 2019ماي  05 مؤرخ في 619رقػـ  قػػرار  ألعضاء المجمػس العممػي، يحد 

 المسيمػػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  اتػػػغاآلداب والم   لكم يػة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01لتنفيػذي رقػـ وبمقتضى المرسـو ا -

 والمتّمـ. ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
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غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.قواعد الخاصة بتالذي يحّدد مياـ الجامعة وال 2003

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي 

لمسيمة ا -بجامعة دمحم بوضياؼغات اآلداب والمّ ة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمي -
 .2019فيفري  19المؤّرخ في 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
ييدؼ ىذا القرار إلى  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله،2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 . المسيمة-دمحم بوضياؼبجامعة غات اآلداب والمّ تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية 
، المسيمة -دمحم بوضياؼبجامعة غات اآلداب والمّ  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية :2المادة 

 وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كّل فيما يخصو، المسيمة -دمحم بوضياؼيكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة  :3مادة ال

 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 
 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 تور: بوزيد الطيبالدك

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي 2019ماي  05 مؤرخ فيال 619رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 

 المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  اتػػػغم  اآلداب وال لكم يػة
فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 

 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّمغة واألدب العربي خموؼ مفتاح 1
 عميد الكمية بف لقريشي عمار 2
 مرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل ال دلـو دمحم 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية ختيـ عزوز 4
 رئيس قسـ الّمغة واألدب العربي رحموف بوزيد 5
 رئيس قسـ اآلداب والّمغة الفرنسية حاج لعروسي بمقاسـ 6
 رئيس قسـ اآلداب والّمغة اإلنجميزية صابر دمحم الجموعي 7
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الّمغة واألدب العربي اح جماؿمجن 8
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ اآلداب والّمغة الفرنسية سميتاف كماؿ 9

 رئيس الّمجنة العممية لقسـ اآلداب والّمغة اإلنجميزية بوزايد الطيب 10
 دب العربيممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّمغة واأل أرفيس بمخير 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اآلداب والّمغة الفرنسية خرشي لخضر 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اآلداب والّمغة الفرنسية فايد صالح 13
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اآلداب والّمغة اإلنجميزية بغدادي آسيا 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف جادي عمر 15
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 ممّثمة عف األساتذة المساعديف زعيتري دمحم 16
 مدير مخبر بحث بوخالفة فتحي  17
 مدير مخبر بحث شناف قويدر 18
 مدير مخبر بحث بوطابع العمري  19
 مسؤوؿ المكتبة قادري عالوة 20
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة ، 2019ماي  05 مؤرخ في 620رقػـ  قػػرار  يحد 
 المسيمػة-الحقػوؽ والعمػـو السياسيػة بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  لقسػـ الحقػػوؽ بكم يػة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي ؤرّ المػػػ 111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. ؿوالمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ث العممي.وزير الّتعميـ العالي والبح الذي يحّدد صالحيات
الحقػوؽ والعمػوـ السياسػية بجامعػة  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمػي األسػاتذة بالّمجنػة العمميػة لقسػـ الحقػػػوؽ بكّميػة -

 .2019فيفري  05لمسيمة المؤّرخ في ا-دمحم بوضياؼ
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03تنفيذي رقـ مف المرسوـ ال 48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة دمحم  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الحقػػوؽ بكّمية
 المسيمة.-بوضياؼ

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الحقػػوؽ بكّمية :2ة الماد
 المسيمة، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بوضياؼ

يخصو، المسيمة، كّل فيما  -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  05 مؤرخ في 620 رقػـممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 المسيمػة-الحقػوؽ والعمػـو السياسيػة بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  بكميػة لقسػػـ الحقػػوؽ 

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ سيد عمي فاضمي 1
 رئيس القسـ الوافي سعيد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لجمط فواز 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" والي عبد المطيف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف حميدوش نور الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمواضح الطيب 6
 ة محاضرة قسـ "ب"أستاذ بوقرة العمرية 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حمريط عبد الغاني 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رويصات المسعود 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  05 مؤرخ في 621رقـ  قػػرار

 المسيمة-الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة دمحم بوضياؼ ة بكميةلقسـ العمـو السياسي
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30فػي  المػؤرخ 274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. ؿوالمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. نظيميا وسيرىا،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
العمػـو السياسػية الحقػوؽ و  وبناء  عمى محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ العمػوـ السياسػية بكميػة -

 .2019فيفري  05لمسيمة المؤّرخ في ا -بجامعة دمحم بوضياؼ
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا2003غشت سنة  23الموافق  1424

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية
 المسيمة.-دمحم بوضياؼ

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية بكمية: 2المادة 
 المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-ؼدمحم بوضيا
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المسيمة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 زير التعميـ العالي والبحث العمميو 

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ء المجنة العممية الذي يحدد القائمة االسمية ألعضا 2019ماي  05 مؤرخ فيال 621رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 المسيمة-بجامعة دمحم بوضياؼ الحقوؽ والعمـو السياسية لقسـ العمـو السياسية بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ مالح السعيد 1
 رئيس القسـ خوني يوسف 2
 أستاذ  دخاف نور الديف 3
  أستاذة بودرىـ فاطمة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" غربي عزوز 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف مرزوؽ عنترة 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوعيسي حساـ الديف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبدو مصطفى 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بوعناف ليندة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  05 مؤرخ في 622رقـ  قػػرار

 المسيمة-لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة دمحم بوضياؼ
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .متضّمف تعييف أعضاء الحكومةوال
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. ؿوالمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
 -اب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعةدمحم بوضياؼوبناء  عمى محضر انتخ -

 .2019فيفري  05لمسيمة المؤّرخ في ا
 

 رر ػػػػػيػق
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جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003سنة غشت  23الموافق  1424عاـ 

 -دمحم بوضياؼتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة 
 . المسيمة

- بوضياؼدمحمالحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.المسيمة

، كل فيما يخصو، المسيمة-دمحم بوضياؼيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 سمية ألعضاء المجمس العمميالذي يحدد القائمة اال 2019ماي  05 مؤرخ فيال 622رقـ  رارػػق بالقػػػممح
 المسيمة-دمحم بوضياؼوعموـ التسيير بجامعة  لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  فواز لجمط 1
 عميد الكمية خضري حمزة 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة ز زايدي عبد العزي 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية مقدـ ياسيف 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  الوافي سعيد 5
 رئيس قسـ العمـو السياسية خوني يوسف 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  سيدعمي فاضمي 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية مالح السعيد 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  والي عبد المطيف 9

 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية شاعة دمحم 10
 السياسية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو غربي عزوز 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حمريط عبد الغني 12
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف حميدوش آسيا 13
 مدير مخبر بحث دخاف نور الديف 14
 مدير مخبر بحث بف صغير محفوظ 15
 مسؤولة المكتبة جميات غنية 16

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  05 مؤرخ في 623رقػـ  قػػرار  ، يحد 
 المسيمػة-العمػـو اإلنسانيػة واالجتماعيػة بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  لقسػػـ عمػػـ الن فػػس بكم يػة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي مػػػؤرّ ال 111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03قػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي ر  -

 ّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.ات وزيالذي يحّدد صالحي
العمػػـو اإلنسانيػػة واالجتماعيػػة  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنػة العمميػة لقسػـ عمػػػـ الّنفػػػس بكّميػػة -

 .2019فيفري  11لمسيمة المؤّرخ في ا-بجامعة دمحم بوضياؼ
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48ة تطبيق ا ألحكاـ الماد المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة العمػوـ اإلنسانيػة واالجتماعيػة  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عمػػـ الّنفػػس بكّميػة
 المسيمة.-دمحم بوضياؼ

العمػوـ اإلنسانيػة واالجتماعيػة  تحّدد القائمػة االسميػة ألعضػاء الّمجنػة العمميػة لقسـ عمػػـ الّنفػػس بكّميػة :2المادة 
 المسيمة، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعػة دمحم بوضياؼ

المسيمة، كّل فيما يخصو، -ف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼيكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكوي :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  05 مؤرخ فيال 623 رقػـممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 المسيمػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ العمػوـ اإلنسانيػة واالجتماعيػة  بكم يػة لقسػػـ عمػػـ الن فػػس

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 أستاذة، رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ اسماعيمي يامنة 1
 رئيس القسـ مجاىدي الطاىر 2
 أستاذ  طو حمود 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جالب مصباح 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بركات عبد الحق 5
 اضرة قسـ "أ"أستاذة مح بوضياؼ نواؿ 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بوعالقة فاطمة الزىراء 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  05 مؤرخ في 624رقػـ  قػػرار  ، يحد 
 المسيمػة-واالجتماعيػة بجامعػة محمػد بوضيػاؼ العمػـو اإلنسانيػة  بكم يػة اعػػاالجتملقسػـ عمػػـ 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422الثانيػة عػاـ  جمػادى 30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتّمـ.نظيميا وسيرىا، المعّدؿ و الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
نسانيػػػػػة العمػػػػػـو اإل بكّميػػػػػة اعػػػػػػاالجتموبنػػػػاء  عمػػػػى محضػػػػر انتخػػػػاب ممّثمػػػػي األسػػػػاتذة بالّمجنػػػػة العمميػػػػة لقسػػػػـ عمػػػػػػـ  -

 .2019فيفري  11في لمسيمة المؤّرخ ا-واالجتماعيػة بجامعة دمحم بوضياؼ
 

 يػقػػػػػرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ؼ ىذا القرار إلى تحديد والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييد ، المعّدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424

العمػوـ اإلنسانيػة واالجتماعيػة  بكّميػة اعػاالجتمالقائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عمػػـ 
 المسيمة.-بجامعة دمحم بوضياؼ

جتماعيػة العمػـو اإلنسانيػة واال بكّميػة اعػاالجتمتحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عمػـ  :2المادة 
 المسيمة، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعػة دمحم بوضياؼ

المسيمة، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 عممي.أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث ال بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  05 مؤرخ فيال 624رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 المسيمػة-العمػوـ اإلنسانيػة واالجتماعيػة بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  بكم يػة اعػػاالجتملقسػـ عمػػـ 

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ بوخيط سميمة 1
 رئيس القسـ جماؿ بف خالد  2
 أستاذ  فكروف سعيد 3
 أستاذ  بف يمينة سعيد 4
 أستاذ  قجة رضا 5
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 أستاذ  جغمولي يوسف 6
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" كتفي ياسمينة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نش عمر 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" شبيمي وىيبة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  05 مؤرخ في 625رقػـ  قػػرار  ، يحد 

 المسيمػة-العمػـو اإلنسانيػة واالجتماعيػة بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  لقسػػـ الفمسفػػة بكم يػة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03فيػػذي رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو التن -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.صالحيات وزي الذي يحّدد
العمػػػـو اإلنسانيػػػة واالجتماعيػػػة  وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالّمجنػػة العمميػػة لقسػػـ الفمسفػػػػػػة بكّميػػػة -

 .2019فيفري  11لمسيمة المؤّرخ في ا-بجامعة دمحم بوضياؼ
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48مادة تطبيق ا ألحكاـ ال المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة دمحم العمػـو اإلنسانيػة واالجتماعيػة  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الفمسفػػػػة بكّميػة
 المسيمة.-بوضياؼ

العمػوـ اإلنسانيػة واالجتماعيػة بجامعػة  تحّدد القائمة االسميػة ألعضاء الّمجنػة العمميػة لقسـ الفمسفػػػػة بكّميػة :2المادة 
 المسيمة، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-دمحم بوضياؼ

المسيمة، كّل فيما يخصو، -الييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼيكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف الع :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  05 مؤرخ فيال 625رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 المسيمػة-مػد بوضيػاؼ العمػوـ اإلنسانيػة واالجتماعيػة بجامعػة مح بكم يػة لقسػػـ الفمسفػػة

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ مقورة جموؿ 1
 رئيس القسـ حميدي لخضر 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زروخي الدراجي 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ضيف هللا خوني 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مسالتي عبد المجيد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" وزبرة عبد السالـب 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بورناف خيرة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوراس يوسف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أرفيس عمي 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة ا2019ماي  05 مؤرخ في 626رقػـ  قػػرار  السمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ، يحد 

 المسيمػة -العمػـو اإلنسانيػة واالجتماعيػة بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  بكم يػة ةػػـو اإلسبلميػالعم
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
غشػػت سػػنة  23افػػق المو  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 متّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ وال 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
العمػػػػـو اإلنسانيػػػػة  بكّميػػػػة ةػػػػػـو اإلسالميػػػػػالعممحضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالّمجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ وبنػػػاء  عمػػػى  -

 .2019فيفري  11لمسيمة المؤّرخ في ا-واالجتماعيػة بجامعة دمحم بوضياؼ
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24ي المؤرخ ف 279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العمػوـ اإلنسانيػة واالجتماعيػة  بكّميػة ةػػوـ اإلسالميػػالعمالقائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ 
 المسيمة.-بجامعة دمحم بوضياؼ

العمػـو اإلنسانيػة واالجتماعيػة  بكّميػة ةػػـو اإلسالميػػالعمتحّدد القائمػة االسميػة ألعضػاء الّمجنػة العمميػة لقسـ : 2المادة 
 المسيمة، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعػة دمحم بوضياؼ
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المسيمة، كّل فيما يخصو، -اؼيكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضي :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة  2019ماي  05 مؤرخ في 626 رقػـممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 ػةالمسيم-العمػوـ اإلنسانيػة واالجتماعيػة بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  بكم يػة ةػػوـ اإلسبلميػالعملقسػـ 

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ بوجمعة حمػػد 1
 رئيس القسـ الزايدي أحمػد 2
 أستاذ  بالعدة العمري  3
 أستاذ  بف سعيد موسى 4
 أستاذة  كتاب حياة 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" رحماني نجية 6
 قسـ "ب"أستاذ محاضر  مجيدي العربي 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" حمادي سياـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سديد بمخير 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  05 مؤرخ في 627رقػـ  قػػرار  ، يحد 

 المسيمػة-ـو اإلنسانيػة واالجتماعيػة بجامعػة محمػد بوضيػاؼ العمػ بكم يػة اريخػػالت  لقسػػـ 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30خ فػي المػؤرّ  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 رىا، المعّدؿ والمتّمـ.نظيميا وسيالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
عمػػػـو اإلنسانيػػػة واالجتماعيػػػة ال بكّميػػػة اريخػػػػػالتّ وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالّمجنػػة العمميػػة لقسػػـ  -

 .2019فيفري  11في لمسيمة المؤّرخ ا-بجامعة دمحم بوضياؼ
 

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

اله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أع2003غشت سنة  23الموافق  1424
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العمػوـ اإلنسانيػة واالجتماعيػة بجامعة دمحم  بكّميػة اريخػػػالتّ القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ 
 المسيمة.-بوضياؼ

ػة واالجتماعيػة بجامعػة العمػوـ اإلنساني بكّميػة اريخػػػالتّ تحّدد القائمػة االسميػة ألعضػاء الّمجنػة العمميػة لقسـ  :2المادة 
 المسيمة، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-دمحم بوضياؼ

المسيمة، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ :3المادة 
 بحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي وال بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019اي م 05 مؤرخ في 627رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 المسيمػة-العمػوـ اإلنسانيػة واالجتماعيػة بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  بكم يػة اريخػػالت  لقسػػـ 

فػة   االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ بيـر كماؿ 1
 رئيس القسـ بتة مرزوؽ  2
 أستاذ  ميدي أبو بكر الصديقح 3
 أستاذ  بوضربة عمر 4
 أستاذ  لميش صالح 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حروز عبد الغاني 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مرزقالؿ إبراىيـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بولطيف لخضر  8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فتحي عباس 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ2019ماي  05 مؤرخ في 628رقػـ  قػػرار  ، يحد 

 المسيمػة-العمػـو اإلنسانيػة واالجتماعيػة بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  بكم يػة اؿػصبلـ واالت  ػػاإلع
 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي، إف
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19ـو الرئاسػػػي رقػػػـ بمقتضػػػى المرسػػػ -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03مقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ وب -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013نة ينػاير سػ 30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
العمػػػػـو اإلنسانيػػػػة  بكّميػػػػة صػػػاؿاإلعػػػالـ واالتّ وبنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالّمجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ  -

 .2019فيفري  11مسيمة المؤّرخ في ال-واالجتماعيػة بجامعة دمحم بوضياؼ
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 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  ولى:المادة األ 
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

مػوـ اإلنسانيػة واالجتماعيػة الع بكّميػة صاؿاإلعالـ واالتّ القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ 
 المسيمة.-بجامعة دمحم بوضياؼ

العمػوـ اإلنسانيػة  بكّميػة صاؿاإلعالـ واالتّ الّمجنػة العمميػة لقسـ  تحّدد القائمػة االسميػة ألعضػاء :2المادة 
 المسيمة، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-واالجتماعيػة بجامعػة دمحم بوضياؼ

المسيمة، كّل فيما يخصو، -ف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼيكمّ  :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 يبالدكتور: بوزيد الط
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  05 مؤرخ فيال 628رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 المسيمػة-العمػوـ اإلنسانيػة واالجتماعيػة بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  يػةبكم   اؿػصبلـ واالت  ػػاإلعلقسػـ 

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ سيفوف بايػػة 1
 رئيس القسـ يحػػي تقي الّديف  2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوعزيز بوبكر 3
 ضر قسـ "أ"أستاذ محا دحماني دمحم 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" غزاؿ عبد الرزاؽ 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوقرة رضواف 6
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" براردي نعيمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" طيبي رابح 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ربيع رضواف 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي2019ماي  05 مؤرخ في 629رقػـ  رارقػػ  ، يحد 

 المسيمػػة-العمػـو اإلنسانيػة واالجتماعيػة بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  لكم يػة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31افػػػق المو  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424الثانيػػة عػػاـ جمػػادى  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   344

 

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ث العممي.ر الّتعميـ العالي والبحالذي يحّدد صالحيات وزي

وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لكّميػػػة العمػػػػػوـ اإلنسانيػػػػػة واالجتماعيػػػػػة بجامعػػة دمحم  -
 .2019فيفري  11لمسيمة المؤّرخ في ا -بوضياؼ

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية  24مؤّرخ في ال 279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

دمحم تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة العمػػػوـ اإلنسانيػػػة واالجتماعيػػػة بجامعة 
 . المسيمة-بوضياؼ

دمحم االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة العمػػػوـ اإلنسانيػػػة واالجتماعيػػػة بجامعة تحّدد القائمة  :2المادة 
 ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.المسيمة -بوضياؼ

، كّل فيما يخصو، المسيمة-دمحم بوضياؼيكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق أحكاـ ى

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي 2019ماي  05 مؤرخ في 629 رقػـممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 المسيمػػة-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ  العمػوـ اإلنسانيػة واالجتماعيػة لكم يػة

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 ية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّتاريخرئيس المجمس العممي لمكمّ  لميش صالح 1
 عميد الكمية عمور عمر 2
 نائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بوعزيز بوبكر 3
 نائػب العميػد مكّمػػف بمػا بعػد التػػدّرج والبحػػث العممػي والعالقػات الخارجية جغمولي يوسف 4
 رئيس قسـ الّتاريخ بتة مرزوؽ  5
 رئيس قسـ عمـ النفس مجاىدي الطاىر 6
 رئيس قسـ عمـ االجتماع بف خالد جماؿ  7
 رئيس قسـ اإلعالـ واالّتصاؿ يحػػي تقي الّديف  8
 رئيس قسـ العمـو اإلسالمية الزايدي أحمد 9

 رئيس قسـ الفمسفة حميدي لخضر 10
  لّتاريخرئيس الّمجنة العممية لقسـ ا بيـر كماؿ 11
  رئيسة الّمجنة العممية لقسـ عمـ النفس اسماعيمي يامنة 12
 رئيسة الّمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بوخيط سميمة 13
  رئيسة الّمجنة العممية لقسـ اإلعالـ واالّتصاؿ سيفوف بايػػة 14
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو اإلسالمية بوجمعة حمػػد 15
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  رئيس الّمجنة العممية لقسـ الفمسفة موؿمقورة ج 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّتاريخ قاصري دمحم السعيد 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس مكفس عبد المالؾ 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس خطوط رمضاف 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع رضاقجة  20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع فكروف السعيد 21
  ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ واالّتصاؿ براردي نعيمة 22
  ية عف قسـ اإلعالـ واالّتصاؿممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذ دحماني محمػػد 23
  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلسالمية رحماني السعيد 24
  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلسالمية بالعدة العمري  25
  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفمسفة زروخي الدراجي 26
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ولطيف لخضر ب 27
 ممّثل عف األساتذة المساعديف جدي رضواف 28
 مدير مخبر بحث رواجعية أحمد 29
 مدير مخبر بحث مقالتي عبد هللا 30
 مدير مخبر بحث رحاب مختار 31
 مدير مخبر بحث بف يمينة سعيد  32
 مدير مخبر بحث عكة زكرياء 33
 دير مخبر بحثم بف سعيد موسى 34
 مسؤولة المكتبة حميميد إيناس 35

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمػة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي، 2019ماي  05 مؤرخ في 630رقػـ  قػػرار  يحػد 

 المسيمػػة-لجامعػة محمػد بوضيػاؼ 
 

 العممي، إف وزير التعميـ العالي والبحث
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. ؿالمعدّ  والمتضّمف إنشاء جامعة المسيمة، 2001
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي 
يمػػػػػػػة المػػػػؤّرخ    المس -وبنػػػػاء  عمػػػػى محضػػػػر انتخػػػػاب ممّثمػػػػي األسػػػػاتذة بالمجمػػػػػػػس العممػػػػػػػي لجامعػػػػػػة محمػػػػػد بوضػػػػياؼ -

 .2019فيفري  05في



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   346

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  20تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 المسيمػػػة.-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعػػة محمػد بوضياؼ
المسيمػػػة، وفق ا لمجدوؿ الممحق -ألعضاء المجمس العممي لجامعػػة محمػد بوضياؼ تحّدد القائمة االسمية: 2المادة 

 بيذا القرار.
المسيمػػػة، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة محمػد بوضياؼ :3المادة 

 عالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمتعميـ ال
 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمػة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي 2019ماي  05 ؤرخ فيمال 630بالقػػرار رقػـ ق ػػممح  الذي يحػد 

 المسيمػػة-لجامعػة محمػد بوضيػاؼ 
فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 

 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي بداري كماؿ 1
التكويف المتواصل نائب المدير المكّمف بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني و  بوقرة رابح 2

 والشيادات والّتكويف العالي في التدرج
نائب المدير المكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي  بودراح إبراىيـ 3

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 الّتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةنائب المدير المكّمف بالعالقات الخارجية والّتعاوف و  بف واضح الياشمي 4
 نائبة المدير المكّمفة بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو بوطبة ىيندة 5
 عميد كّمية الّرياضيات واإلعالـ اآللي بورحمة مصطفى 6
 عميد كّمية العمـو االقتصادية والّتجارية وعمـو الّتسيير بمعجوز حسيف 7
 االنسانية والعمـو االجتماعيةعميد كّمية العمـو  عمور عمر 8
 عميد كّمية اآلداب والّمغات بف لقريشي عمار 9

 عميد كّمية الحقوؽ والعمـو السياسية خضري حمزة 10
 عميد كّمية العمـو  بف ساسي الطيب 11
 عميد كّمية الّتكنولوجيا  بف حميدة دمحم 12
 نية والرياضيةمدير معيد عمـو وتقنيات الّنشاطات البد يعقوبي فاتح 13
 مدير معيد تسيير الّتقنيات الحضرية ميمي دمحم 14
 رئيس المجمس العممي لكّمية الّرياضيات واإلعالـ اآللي زداـ لمنور 15
 رئيس المجمس العممي لكّمية العمـو االقتصادية والّتجارية وعمـو الّتسيير شريط صالح الّديف 16
 ية العمـو االنسانية والعمـو االجتماعيةرئيس المجمس العممي لكمّ  لميش صالح 17
 رئيس المجمس العممي لكّمية اآلداب والّمغات خموؼ مفتاح 18
 رئيس المجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعمـو السياسية لجمط فواز 19
 رئيس المجمس العممي لكّمية العمـو ميمش فاتح 20
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 لوجيارئيس المجمس العممي لكّمية الّتكنو  خميسة دمحم 21
 رئيس المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات الّنشاطات البدنية والرياضية عمريو زىير 22
 رئيس المجمس العممي لمعيد تسيير الّتقنيات الحضرية نويبات إبراىيػـ 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية الّرياضيات واإلعالـ اآللي ىماؾ عالوة 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية العمـو االقتصادية والّتجارية وعمـو الّتسيير بركاتي حسيف 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية العمـو االقتصادية والّتجارية وعمـو الّتسيير فرحات عباس 26
 اإلنسانية والعمـو االجتماعيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية العمـو  دحماني محمػد 27
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية العمـو اإلنسانية والعمـو االجتماعية لعيداني سمير 28
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية اآلداب والّمغات بف يحي عباس 29
 اآلداب والّمغات ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية بركة ناصر 30
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية الحقوؽ والعمـو السياسية ظريفي نادية 31
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية الحقوؽ والعمـو السياسية غربي عزوز 32
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية العمـو بعزيز حكيـ 33
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية العمـو نجيببعجي  34
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية الّتكنولوجيا رحموني زيف العابديف 35
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية الّتكنولوجيا زغالش سمير 36
 عف معيد الّتسيير الّتقنيات النشاطات البدنية والّرياضيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية  ديممي محمػد 37
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد الّتسيير الّتقنيات الّنشاطات البدنية والّرياضية بف دقفل رشيد 38
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد تسيير الّتقنيات الحضرية رجـ عمي 39
 مّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد تسيير الّتقنيات الحضريةم طباؿ نادية 40
 ممّثل عف األساتذة المساعديف خوني يوسف  41
 ممّثل عف األساتذة المساعديف تباني عمي  42
 بجاية -أستاذ بػجامعة عبد الرحمف ميرة آيت منصور كماؿ 43
 1سطيف -أستاذ بػجامعة فرحات عباس بف سالـ نصر الديف 44
 مسؤوؿ المكتبة المركزية حريزي عمر 45
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ؿ القرار رقـ 2019ماي  06 مؤرخ في 631رقػـ  قػػرار   2017ديسمبر  13المؤر خ في  1136، يعد 
 غردايةد القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة يحػد  الذي 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2012يونيػػو سػػنة  04الموافػػق  1433رجػػب عػػاـ  14المػػؤرخ فػػي   248-12وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 اء جامعة غرداية.والمتضمف إنش
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   348

 

اء المجمػس العممػي الػذي يحػّدد القائمػة االسػمية ألعضػ 2017ديسػمبر  13المؤّرخ في  1136وبموجب القرار رقـ  -
 لجامعة غرداية.

 .2019أفريل  15المؤّرخ في  18رقـ وبناء  عمى إرساؿ جامعة غرداية  -
 

 ػقػػػػػرري
 

 ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة غرداية. المادة األولى:
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة غرداية ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. :2المادة 
ف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار : يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العاليي3المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.      
 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ؿ القرار رقـ  2019ماي  06 مؤرخ فيال 631رقػـ ممحق بالقرار   2017ديسمبر  13المؤر خ في  1136الذي يعد 

د  غردايةمقائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة ل المحد 
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة بشكي لزىر 1

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل  بف إبراىيـ فوزي  2
 والشيادات والتكويف العالي في التدرج

ث والتأىيل الجامعي والبحث العممي نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثال بف يحي يحي 3
 والتكويف العالي فيما بعد التدرج

 نائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية ىواري معراج 4
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو بف سانية عبد الرحمف 5
 عميد كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير يمافبمعور سم 6
 عميد كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية بوساليـ صالح 7
 عميد كمية اآلداب والمغات سرقمة عاشور 8
 عميد كمية العمـو والتكنولوجيا بوعرعور كماؿ 9

 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض خف بشير 10
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية بف شيرة شوؿ 11
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االجتماعية واإلنسانية حدبوف دمحم 12
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بشير موالي لخضر 13
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا داودي باحمد 14
 ئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسيةر  فروحات السعيد 15
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير مصيطفى عبد المطيف 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عمماوي أحمد 17
 مة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرممثّ  لعمور رميمة 18
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية وينتف مصطفى 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية حجاج عمر 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات  بوعامر بوعالـ 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات بف سعد دمحم السعيد 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا كمثـو شنيني 23
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض ممّثل بوراس نور الديف 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض عربوش رفيق 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية حاج إبراىيـ عبد الرحمف 26
 ممّثل عف األساتذة المساعديف خطوي عبد المجيد 27
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بكار بمقاسـ 28
 ورقمة -أستاذ بجامعة قاصدي مرباح بف زاىي منصور 29
 األغواط -أستاذ بجامعة عمار ثميجي وينتف دمحم 30
 مسؤوؿ المكتبة المركزية رقاقبة أحمد 31
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحػدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي، 2019ماي  05 مؤرخ في 632رقػـ  قػػرار
 البيض -نور البشير لممركز الجامعي

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ة بتنظيمو وسيره.الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاص
 2010سػػػبتمبر سػػػنة  9موافػػػق ال 1431رمضػػػاف عػػػاـ  30المػػػؤرخ فػػػي  204-10وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي  -

 جامعي بالبيض، المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء مركز
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
 26 البػيض المػؤّرخ فػي-ساتذة بالمجمس العممي لممركز الجامعي نور البشػيروبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األ -

 .2019فيفري 
 يػقػػػػػرر

 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299- 05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  18تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
لقائمة االسمية ألعضاء ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ا والمذكور أعاله، ،2005غشت سنة  16الموافق 

 البيض.-المجمس العممي لممركز الجامعي نور البشير
وفقا لمجدوؿ  البيض،-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي نور البشير :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
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البيض، كل فيما -جامعي نور البشيريكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز ال :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019ماي  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العمميالذي  2019ماي  05 مؤرخ فيال 632قػرار رقػـ ممحق بال
 البيض-نور البشير لممركز الجامعي

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 يس المجمس العممي لممركز الجامعيمدير المركز الجامعي، رئ برياح مختار 1
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدّرج والّتكويف المتواصل والشيادات ماحي عبد الحميد 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في ما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بمعرابي عبد الكريـ 3
 لتنمية واالستشراؼمديرة مساعدة مكّمف با رحماني فاطمة 4
 مدير معيد الحقوؽ والعمـو السياسية حطاب عبد النور 5
 مدير معيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية خنوس نور الديف 6
 مدير معيد العمـو عالمي عمر 7
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية عشراتي سميماف 8
 المجمس العممي لمعيد العمـورئيس  عز الديف عبد الحميد 9

 ممّثل أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير طالبي صالح الديف 10
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير سايح حمزة 11
 ممّثل أساتذة معيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية طالبي عبد القادر 12
 ممّثل أساتذة معيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية عودي خالدمس 13
 ممّثل أساتذة معيد الحقوؽ والعمـو السياسية بف لخضر دمحم  14
 ممّثمة أساتذة معيد الحقوؽ والعمـو السياسية بف جديد فتحي 15
 ممّثل أساتذة معيد العمـو بربار دمحم 16
 ممّثل أساتذة معيد العمـو قطاؼ ياسيف 17
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوخبزة دمحم 18
 2وىراف  -أستاذ بجامعة أحمد بف دمحم عبد الالوي عبد هللا 19
 2وىراف  -أستاذ بجامعة أحمد بف دمحم الزاوي حسيف 20

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 دد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة يح، 2019ماي  06 مؤرخ في 633رقـ  قػػرار

 تيارت جامعة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 21الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422دى الثانيػة عػاـ جمػا 30المػؤرخ فػي  271-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذي رقػـ  -

 .منو 2ؿ والمتمـ، السيما المادة والمتضمف إنشاء جامعة تيارت، المعد 2001
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غشػت سػنة  23الموافػق  1424جمػادى الثانيػة عػاـ  24المػؤرخ فػي  279-03التنفيػذي رقػـ  وبمقتضػى المرسػوـ -
 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة وسيرىا، المعدالذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا  2003

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  مف المرسـو 12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ، 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .تيارتالمعدؿ والمتمـ، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. تيارتة ألعضاء مجمس إدارة جامعة تحدد القائمة االسمي :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2019ماي  06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  تيارتقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة 
 ف واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس تبوف فتح هللا وىبي  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو ديفحمي جماؿ ال  -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو بروجة طيب زياف  -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو بوشنتوؼ بمحسف  -
 ممثمة الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عضو بوكابوس حدودة  -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو كبير الحاج  -
صالح المستشفيات، عضو مقراف مختار  -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثمة الوزير المكمف بالتجارة، عضو مقيدش فراح  -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،  عضو أدمحم يحي أدمحم  -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالصناعة والمناجـ، عضو مرغني دمحم صالح  -
 ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ،  عضو بوبكر نجمة  -
 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل،  عضو بوعزغي حميد  -
 ممثمة الوالي. عضو حمياني كريمة  -
 ف:واألعضاء المنتخب -2

 اإلسـ والمقب الصفة الييئة
 نيار عبد المطيف - عضو منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو الطبيعة والحياة،ممثل 

 عوني أحمد دمحم - عضو ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية اآلداب والمغات،
 عبد الرحيـ ليمى - عضو مـو التسييرممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وع
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 خاتمي بمخير - عضو ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو التطبيقية،
 بف داود مبارؾ - عضو ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية الرياضيات واإلعالـ األلي،

 بالجياللي خالد - عضو حقوؽ والعمـو السياسية،ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية ال
 مومف تقي الديف - عضو ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية عمـو المادة،

 قايد عادؿ - عضو ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية،
 عميرات مختار - عضو لمعيد عمـو البيطرة،ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية 

 شباح رشيد - عضو ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف،
 سي مرابط دمحم العربي - عضو ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف،

 قيايدة جموؿ - عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
 شتوي بومديف - عضو التقنييف وعماؿ الخدمات، ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف و 

 ربوح رابح - عضو  ممثل منتخب عف الطمبة،
 درار مصطفى - عضو  ممثل منتخب عف الطمبة.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2016 أوت  8المؤرخ في 946يعدؿ القرار رقـ ، 2019ماي  06 مؤرخ في 634 رقـ قػػرار

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة برج بوعريريج
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة    مارس 21الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111 - 19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 12السيما المادة  يرىا، المعدؿ والمتمـ،الخاصة بتنظيميا وس الجامعة والقواعدالذي يحدد مياـ  ،2003
الذي  ،2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2ج بوعريريج، السيما المادة إنشاء جامعة بر  يتضمف
يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 - 13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع ،2013
ائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الذي يحدد الق ،2016أوت  8المؤرخ في  946وبمقتضى القرار رقـ  -

 .برج بوعريريج، المعدؿ
 رر ػػػػػيػق

 

والمذكور أعاله، كما ىو  المعدؿ ،2016أوت  8المؤرخ في  946يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتع :2المادة 
 2019ماي  06 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 جامعة برج بوعريريجقائمة أعضاء مجمس إدارة 
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا بداري كماؿ -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية، عضو يعقوبي فتيحة  -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو حالسي دمحم -
 بالتربية الوطنية، ممثل الوزير المكمف ضوع صالح شياب  -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو قاسـ دمحم -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو نويوي بشير -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو جوادي بمقاسـ  -
 ر المكمف بالتجارة،ممثل الوزي عضو أيت موسى ناصر -
 بالصناعة والمناجـ، ممثل الوزيرة المكمفة عضو بالدىاف سفياف -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو فراقي عبد الرحيـ -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة، عضو بمحنيش ميمود -
 فالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،ممثل الوزير المكمف بال عضو بوسالـ مولود -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة، عضو سمماني مراد -
 الوالي. ممثل عضو   بمعيساوي مخموؼ -

 

 ."..........................................والباقي بدوف تغيير........................................"
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019ماي  06 مؤرخ في 635رقـ  قػػرار
 3قسنطينة لدى جامعةالفنوف والثقافة كمية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440عػػاـ  رجػػب 24المػػؤرخ فػػي  111-19رقػػـ المرسػػـو الرئاسػػي  ىبمقتضػػ -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتػاف لمت، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ وا2003
 .منو

نػوفمبر سػنة  28الموافػق  1433محػـر عػاـ  3المػؤرخ فػي  402-11وبمقتضى وبمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقػـ  -
 .3قسنطينة ، والمتضمف إنشاء جامعة2011

، 2013ينػاير سػنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

، والمتضػمف إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكميػة الفنػوف والثقافػة 2017جويميػة  8المػؤرخ فػي  771وبمقتضى القرار رقػـ  -
 .3لدى جامعة قسنطينة

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

 .3كمية الفنوف والثقافة لدى جامعة قسنطينة القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ الممحق ، 3لدى جامعة قسنطينةكمية الفنوف والثقافة تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2المادة 

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

 2019ماي  06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3كمية الفنوف والثقافة لدى جامعة قسنطينةقائمة أعضاء مجمس 
 الصفة واالسـ المقب

 عميد الكمية، رئيسا مفرج جماؿ -
 رئيس المجمس العممي  بوبنيدر عبد الرزاؽ  -
 صرية وفنوف العرضرئيسة قسـ الفنوف الب مرابط إيماف  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ الفنوف البصرية وفنوف العرض بوزريبة رجاء  -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف بوليوشات نجاح -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف بوطولة أمينة -
 وف البصرية وفنوف العرضممثل منتخب عف طمبة قسـ الفن بوقزولة مفيدة -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات غيوة عبد الرحيـ صابر -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بف قدوار لطفي -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019ماي  06 مؤرخ في 636رقـ  قػػرار
 برج بوعريريج لدى جامعةالرياضيات واإلعبلـ اآللي كمية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440عػػاـ  رجػػب 24المػػؤرخ فػػي  111-19المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  ىبمقتضػػ -

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

 .منو 39و 37 مـ، ال سيما المادتافالمعدؿ والمت الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003
، 2012يونيػػػو سػػػنة  4الموافػػػق  1433عػػػاـ رجػػػب  14المػػػؤرخ فػػػي  244-12رقػػػـ  التنفيػػػذيبمقتضػػػى المرسػػػـو  -

 .والمتضمف  إنشاء جامعة برج بوعريريج
، 2013ينػاير سػنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، والمتضػػمف إنشػػاء األقسػػاـ المكونػػة لكميػػة الرياضػػيات 2012كتػػوبرا 11المػػؤرخ فػػي  333وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -

  .واإلعالـ اآللي لدى جامعة برج بوعريريج
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 رر ػػػػػيػق
 

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

 .كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي لدى جامعة برج بوعريريج القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في  كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي لدى جامعة برج بوعريريجتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2المادة 

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

 2019ماي  06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس كمية الرياضيات واإلعبلـ اآللي لدى جامعة برج بوعريريج
 الصفة المقب واالسـ 

 عميد الكمية، رئيسا رحموف عزالديف -
 رئيس المجمس العممي  نويوة فريد -
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي صيفي عبد الحميد -
 رئيس قسـ الرياضيات بف سعيد فارس -
 رئيس قسـ البحث العممياتي ؾ منيربف مال -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي بوزياف عبد الرؤوؼ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات بوبترة عبد الحق -
 ياضياتممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الر  بف تركي ربيحة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ البحث العممياتي مصطفاي مسعود -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ البحث العممياتي بركات الحاج -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف  عطية عبد الوىاب -
 لمساعديف ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ا شبل زىير  -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ اإلعالـ اآللي العمري عصاـ  -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ الرياضيات بف عمير عبد الجبار -
 ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ البحث العممياتي زوغاـ ىاجر -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بف ساعد عبد الحميـ -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةصديقي نضر  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ العمػـو 2019ماي  07 مؤرخ في 637رقػـ  قػػرار ، يحد 

 بجاية-بجامعة عبد الرحمف ميرة  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػصاديـو االقتػالعم االقتصادية بكم يػة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليػو سػنة  7الموافػق  1419ربيػع األوؿ عػاـ  13المؤرخ فػي  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشا
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غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 ، المعّدؿ والمتّمـ.نظيميا وسيرىاالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 حث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والب

ة ػـو االقتصاديػػػػالعمػػػ وبنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالّمجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ العمػػػػوـ االقتصػػػادية بكّميػػػة -
 .2019فيفري  19بجاية المؤّرخ في -بجامعة عبد الرحمف ميرة رػسييـ التّ ػو ة وعمػجاريوالتّ 

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدّ 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ة ػجارية والتّ ػوـ االقتصاديػالعم القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمػـو االقتصادية بكّمية
 بجاية.-بجامعة عبد الرحمف ميرة رػسييـ التّ ػو وعم

ة ػجارية والتّ ػوـ االقتصاديػالعم ة لقسـ العمػوـ االقتصادية بكّميةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممي :2المادة 
 بجاية ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة عبد الرحمف ميرة رػسييـ التّ ػو وعم

بجاية ، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. طبيقبت

 2019ماي  07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  07 مؤرخ في 637 رقػـممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 بجاية-بجامعػة عبد الرحمف ميرة  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػوـ االقتصاديػالعم بكم يػة لقسػـ العمػوـ االقتصادية

 فػةالص   والمقػباالسـ  الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ محوي كريـ 1
 رئيس القسـ بمخيري عماد الديف 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قانة براىيـ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" موفق نصر الديف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قاسي سعيد 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" مييدي كيينة 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" يدات رفيقةز  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شعالف اسماعيل 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سوماف محند أويدير 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  07 مؤرخ في 638رقػـ  قػػرار لقسػـ العمػـو ، يحد 
 بجاية-بجامعة عبد الرحمف ميرة  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػـو االقتصاديػالعم بكم يػة ةػػجاريالت  

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .ضاء الحكومةوالمتضّمف تعييف أع
 1998يوليػو سػنة  7الموافػق  1419ربيػع األوؿ عػاـ  13المؤرخ فػي  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشا
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.د مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتالذي يحدّ  2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
ة ػـو االقتصاديػػػػػالعمػػػ بكّميػػػة ةػجاريػػػػالتّ بالّمجنػػػػة العمميػػػة لقسػػػـ العمػػػػوـ وبنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة  -

 .2019فيفري  19بجاية المؤّرخ في -بجامعة عبد الرحمف ميرة رػسييـ التّ ػو ة وعمػجاريوالتّ 
 

 يػقػػػػػرر
 

لثانية عاـ جمادى ا 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ـ ػو ة وعمػجارية والتّ ػوـ االقتصاديػالعم بكّمية ةػجاريالتّ  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمػوـ
 بجاية.-بجامعة عبد الرحمف ميرة رػسييالتّ 

ة ػجارية والتّ ػوـ االقتصاديػالعم بكّمية ةػجاريالتّ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمػـو  :2 المادة
 بجاية، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة عبد الرحمف ميرة رػسييـ التّ ػو وعم

بجاية، كّل فيما يخصو، -امعة عبد الرحمف ميرةيكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير ج :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  07 مؤرخ في 638 رقػـممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 بجاية-بجامعػة عبد الرحمف ميرة  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػوـ االقتصاديػالعم بكم يػة ةػػجاريالت  لقسػـ العمػوـ 

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ تواتي كريمة 1
 رئيس القسـ بعار عبد الحميد 2
 أستاذ  حداد زىير 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بودرياس عبد المالؾ 4
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" شيتي محند 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زقاغ عمي 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عباسي أيوب 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أزقاؽ طاريق 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مريجة عز الديف 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمي2019ماي  07 مؤرخ في 639رقػـ  قػػرار  ة ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ، يحد 

 بجاية- بجامعة عبد الرحمف ميرة رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػـو االقتصاديػالعم عمػـو التسيير بكم يػة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليػو سػنة  7الموافػق  1419ربيػع األوؿ عػاـ  13المؤرخ فػي  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشا
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
ة ػجاريػة والتّ ػـو االقتصاديػػالعمػ تخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ عمػوـ التسػيير بكّميػةوبناء  عمى محضر ان -

 .2019فيفري  20بجاية المؤّرخ في -بجامعة عبد الرحمف ميرة رػسييـ التّ ػو وعم
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24رخ في المؤ  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ـ ػو ة وعمػجارية والتّ ػوـ االقتصاديػالعم القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عمػوـ التسيير بكّمية
 اية.بج-بجامعة عبد الرحمف ميرة رػسييالتّ 

ة ػجارية والتّ ػوـ االقتصاديػالعم تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عمػوـ التسيير بكّمية: 2المادة 
 بجاية، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة عبد الرحمف ميرة رػسييـ التّ ػو وعم

بجاية، كّل فيما يخصو، -مدير جامعة عبد الرحمف ميرةيكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف و  :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  07 مؤرخ فيال 639 رقػـممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 بجاية-بجامعػة عبد الرحمف ميرة  رػييسـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػوـ االقتصاديػالعم بكم يػة لقسػـ عمػـو التسيير

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ شابي الطيب 1
 رئيس القسـ أعميمر أعمر 2
 أستاذ  بوكريف موسى 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" إفوراح حسيف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مزياني مصطفى 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" يةطالب حور  6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" نعيمة عياد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" معمري موسى 8
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" خرباشي صونية 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية أل2019ماي  07 مؤرخ في 640رقػـ  قػػرار  عضاء الم جنػة العمميػة ، يحد 

 بكم يػة رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػـو االقتصاديػالعم لقسػـ التعميـ األساسي لميداف
 بجاية-بجامعة عبد الرحمف ميرة  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػـو االقتصاديػالعم

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليػو سػنة  7الموافػق  1419ربيػع األوؿ عػاـ  13المؤرخ فػي  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشا
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03ـ وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػ -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.ت وزيالذي يحّدد صالحيا
االقتصػػػادية  وبنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالّمجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ التعمػػػيـ األساسػػػي لميػػػداف العمػػػوـ -

بجايػة المػؤّرخ -التسيير بجامعة عبد الػرحمف ميػرة االقتصادية والتجارية وعموـ العموـ التسيير بكّمية والتجارية وعموـ
 .2019فيفري  27في 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ة ػجارية والتّ ػوـ االقتصاديػالعمقسـ التعميـ األساسي لميداف القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ل
 بجاية.-التسيير بجامعة عبد الرحمف ميرة االقتصادية والتجارية وعموـ العموـ بكّمية رػسييـ التّ ػو وعم
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والتجارية االقتصادية  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لميداف العمـو :2المادة 
بجاية، وفق ا -التسيير بجامعة عبد الرحمف ميرة االقتصادية والتجارية وعموـ العمـو التسيير بكّمية وعموـ

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
بجاية، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.أحكاـ  بتطبيق
 2019ماي  07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ التعميـ األساسي لميداف 2019ماي  07 مؤرخ فيال 640رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 

 بجاية -بجامعة عبد الرحمف ميرة  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػـو االقتصاديػالعم بكم يػة رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػـو االقتصاديػالعم 
 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ سياـ بوعقميف 1
 رئيس القسـ مرادي واري  2
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" حميميد نسيمة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جناف سيد عمي 4
 ـ "ب"أستاذة محاضرة قس مزياني نجاة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مولود عبد النور 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رضواف عبد هللا 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي2019ماي  07 مؤرخ في 641رقػـ  قػػرار  ، يحد 

 بجاية –لت جاريػة وعمػـو الت سييػر بجامعػة عبد الرحمف ميرة العمػـو االقتصاديػة وا لكم يػة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليػو سػنة  7الموافػق  1419ربيػع األوؿ عػاـ  13خ فػي المؤر  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشا
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ؿ والمتّمـ.نظيميا وسيرىا، المعدّ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزي
عمػػػوـ الّتسييػػػر وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لكّميػػة العمػػػوـ االقتصاديػػػة والّتجاريػػػة و  -

 .2019أفريل  15بجاية المؤّرخ في  -بجامعة عبد الرحمف ميرة
 

 رر ػػػػػيػق
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جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
ييدؼ ىذا القرار إلى  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله،2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمػوـ االقتصاديػة والّتجاريػة وعمػـو الّتسييػر 
 بجاية. -بجامعة عبد الرحمف ميرة

 بجاية، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء عبد الرحمف ميرة :2المادة 
بجاية، كّل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة :3المادة 

 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 
 2019ماي  07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 بوزيد الطيبالدكتور: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي 2019ماي  07 مؤرخ فيال 641رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 

 بجاية –ديػة والت جاريػة وعمػـو الت سييػر بجامعػة عبد الرحمف ميرة العمػوـ االقتصا لكم يػة
فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 

رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التعميـ األساسي  مرزوؽ سميماف 1
 لميداف العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير

 عميد الكمية اؿأوقاسي كم 2
 نائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة لعاللي رشيد 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية موىوبي عيسى 4
 رئيس قسـ التعميـ األساسي لميداف العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير مرادي واري  5
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية بمخيري عماد الديف 6
 رئيس قسـ عمـو الّتسيير اعميمر اعمر 7
 رئيس قسـ العمـو التجارية بعار عبد الحميد 8
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لميداف العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بوعقميف سياـ 9

 لّمجنة العممية لقسـ العمـو االقتصاديةرئيس ا محوي كريـ 10
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـو الّتسيير شابي الطيب 11
 رئيسة الّمجنة العممية لقسـ العمـو التجارية تواتي كريمة 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية عشوش دمحم 13
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصاديةممّثل األساتذة  قانة براىيـ 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية بودرياس عبد المالؾ 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية زقاغ عمي 16
 الّتسييرممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو  افوراح حسيف 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الّتسيير مزياني مصطفى 18
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شعالف اسماعيل 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف طرموؿ رابح 20
 مدير مخبر بحث بومولة سمير 21
 مدير مخبر بحث بوكريف موسى 22
 لمكتبةمسؤوؿ ا موري عبد النور 23

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي 2019ماي  07 مؤرخ في 642رقػـ  قػػرار  ، يحد 
 بجاية-اآلداب والمغات بجامعػة عبد الرحمف ميرة  لكم يػة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19ـو الرئاسػػػي رقػػػـ بمقتضػػػى المرسػػػ -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليػو سػنة  7الموافػق  1419ربيػع األوؿ عػاـ  13المؤرخ فػي  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشا
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03سػػـو التنفيػػذي رقػػـ وبمقتضػػى المر  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العممي. ذي يحدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحثال
 -وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لكّميػػة اآلداب والمغػػات بجامعػػة عبػػد الػػرحمف ميػػرة -

 .2019فيفري  25بجاية المؤّرخ في 
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03نفيذي رقـ مف المرسوـ الت 44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 .بجاية-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب والمغات بجامعة عبد الرحمف ميرة
بجاية، وفق ا -مية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب والمغات عبد الرحمف ميرةتحّدد القائمة االس :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
بجاية، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة :3المادة 

 الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة 
 2019ماي  07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  07 مؤرخ في 642 رقػـلقػرار ممحػػق با  الذي يحد 

 بجاية–اآلداب والم غات بجامعة عبد الرحمف ميرة  لكمية
فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 

 ة واألدب الفرنسيرئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغ ارزقي عبد النور 1
 عميد الكمية بكتاش مراد 2
 نائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة حوشي عايدة 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بمحسيف منية 4
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي بطاطاش بوعالـ 5
 ئيس قسـ المغة واألدب الفرنسير  سالحجي دليل 6
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 رئيس قسـ المغة واألدب اإلنجميزي  سميمي صبرينة 7
 رئيس قسـ المغة والثقافة األمازيغية حامق براىيـ 8
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بمخمسة كريمة 9

 رئيس الّمجنة العممية لقسـ المغة واألدب الفرنسي لنصر صوفياف 10
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ المغة واألدب اإلنجميزي  معوش سميمة 11
 رئيسة الّمجنة العممية لقسـ المغة والثقافة األمازيغية مكسـ زىير 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي عميؾ كايسة 13
 سـ المغة واألدب العربيممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ق ريمي نصيرة 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب الفرنسي عمودف اعمر 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة والثقافة األمازيغية اجعوط رشيد 16
 مازيغيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة والثقافة األ اعومر فتيحة 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب اإلنجميزي  اىواري ايديري نادية 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب اإلنجميزي  ميدي رشيد 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ايدير عز الديف 20
 ة المساعديفممّثل عف األساتذ يحي شريف ربيع 21
 مدير مخبر بحث سعدي نبيل 22
 مدير مخبر بحث عمودف امحند 23
 مدير مخبر بحث حوشي عايدة 24
 مسؤوؿ المكتبة بف مسعود عبد الرزاؽ 25
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسم2019ماي  07 مؤرخ في 643رقػـ  قػػرار  ية ألعضاء الم جنػة العمميػة، يحد 
 بجاية-لقسػـ المغة واألدب اإلنجميزي بكمية اآلداب وال مغات بجامعة عبد الرحمف ميرة 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .الحكومةوالمتضّمف تعييف أعضاء 
 1998يوليػو سػنة  7الموافػق  1419ربيػع األوؿ عػاـ  13المؤرخ فػي  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشا
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.ياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتالذي يحّدد م 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
اآلداب والمغػػات  جنػػة العمميػػة لقسػػـ المغػػة واألدب اإلنجميػػزي بكّميػػةوبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمّ  -

 .2019فيفري  14بجاية المؤّرخ في -بجامعة عبد الرحمف ميرة
 

 رر ػػػػػيػق
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

اآلداب والمغات بجامعة عبد  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ المغة واألدب اإلنجميزي بكّمية
 بجاية.-الرحمف ميرة

اآلداب والمغات بجامعة  ب اإلنجميزي بكّميةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ المغة واألد: 2المادة 
 بجاية، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-عبد الرحمف ميرة

بجاية، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة :3المادة 
 ة لمّتعميـ العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمي بتطبيق

 2019ماي  07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  07 مؤرخ فيال 643رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 بجاية-لقسػـ المغة واألدب اإلنجميزي بكمية اآلداب وال مغات بجامعة عبد الرحمف ميرة 

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ معوش سميـ 1
 رئيسة القسـ سميمي صبرينة 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" اىواري نادية 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ميدي رشيد 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" شيوخ ايت بف عمي أونيسة 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" قاسي عميشوش فضيمة 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" تيغمت سميحة 7
 ة قسـ "أ"أستاذة مساعد توش خاروني نوارة 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" خنوف ليندة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  07 مؤرخ في 644رقػـ  قػػرار  ، يحد 

 بجاية-بد الرحمف ميرة بكمية اآلداب وال مغات بجامعة ع ةاألمازيغي ةلقسػـ المغة والثقاف
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 1998يوليػو سػنة  7الموافػق  1419ربيػع األوؿ عػاـ  13المؤرخ فػي  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشا
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13ي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
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اآلداب والمغػػات  بكّميػػة ةوبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالّمجنػػة العمميػػة لقسػػـ المغػػة والثقافػػة األمازيغيػػ -
 .2019فيفري  14بجاية المؤّرخ في -رةبجامعة عبد الرحمف مي

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

اآلداب والمغات بجامعة  بكّمية ةألعضاء الّمجنة العممية لقسـ المغة والثقافة األمازيغيالقائمة االسمية 
 بجاية.-عبد الرحمف ميرة

اآلداب والمغات بجامعة  بكّمية ة: تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ المغة والثقافة األمازيغي2المادة 
 الممحق بيذا القرار. بجاية، وفق ا لمجدوؿ-عبد الرحمف ميرة

بجاية، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  07 فيحرر بالجزائر 
 عالي والبحث العمميوزير التعميـ ال

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة ال 2019ماي  07 مؤرخ فيال 644رقػـ ممحػػق بالقػرار   عمميػةالذي يحد 
 بجاية-بكمية اآلداب وال مغات بجامعة عبد الرحمف ميرة  ةاألمازيغي ةلقسػـ المغة والثقاف

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ مكسـ زىير 1
 رئيس القسـ حامق براىيـ 2
 أستاذة  أعومر فتيحة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أجعوط رشيد 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ي عبد العزيزبرقا 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بالة صادؽ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عماوي محمود 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ميدي ناصر 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ولد فمة عبد النور 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  07 رخ فيمؤ  645رقػـ  قػػرار  ، يحد 

 بجاية-لقسػـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب وال مغات بجامعة عبد الرحمف ميرة 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  ارسمػػػ 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليػو سػنة  7الموافػق  1419ربيػع األوؿ عػاـ  13المؤرخ فػي  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعدّ 
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غشػػت سػػنة  23لموافػػق ا 1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي

اآلداب والمغػػػات  مػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالّمجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ المغػػػة واألدب العربػػػي بكّميػػػةوبنػػػاء  ع -
 .2019فيفري  18بجاية المؤّرخ في -بجامعة عبد الرحمف ميرة

 

 رر ػػػػػيػق
 

انية عاـ جمادى الث 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

اآلداب والمغات بجامعة عبد  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكّمية
 بجاية.-الرحمف ميرة

اآلداب والمغات بجامعة  ّمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكّميةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء ال :2المادة 
 بجاية ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-عبد الرحمف ميرة

بجاية ، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة :3المادة 
 الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. أحكاـ ىذا القرار بتطبيق

 2019ماي  07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  07 مؤرخ فيال 645رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 بجاية-لقسػـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب وال مغات بجامعة عبد الرحمف ميرة 

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 ، رئيسة الّمجنة العممية لمقسـأستاذة محاضرة قسـ "أ" بمخامسة كريمة 1
 رئيس القسـ بطاطاش بوعالـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ثابتي فريد 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حوشي عايدة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شيباف سعيد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عمي الحبيب 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خنيش السعيد 7
 قسـ "أ" أستاذ مساعد اومقراف حكيـ 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" نعموؼ كريمة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  07 مؤرخ في 646رقػـ  قػػرار  ، يحد 
 بجاية-لقسػـ المغة واألدب الفرنسي بكمية اآلداب وال مغات بجامعة عبد الرحمف ميرة 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليػو سػنة  7الموافػق  1419ربيػع األوؿ عػاـ  13المؤرخ فػي  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشا
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.وزي الذي يحّدد صالحيات
اآلداب والمغػػػات  وبنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالّمجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ المغػػػة واألدب الفرنسػػػي بكّميػػػة -

 .2019فيفري  13بجاية المؤّرخ في -بجامعة عبد الرحمف ميرة
 

 يػقػػػػػرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03سوـ التنفيذي رقـ مف المر  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

اآلداب والمغات بجامعة عبد  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ المغة واألدب الفرنسي بكّمية
 جاية.ب-الرحمف ميرة

اآلداب والمغات بجامعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ المغة واألدب الفرنسي بكّمية :2المادة 
 بجاية، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-عبد الرحمف ميرة

بجاية، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة  2019ماي  07 مؤرخ فيال 646رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 بجاية-لقسػـ المغة واألدب الفرنسي بكمية اآلداب وال مغات بجامعة عبد الرحمف ميرة 

فػة باالسـ والمقػ الرقـ  الص 
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ لنصر صوفياف 1
 رئيس القسـ سالحجي دليل 2
 أستاذ  أرزقي عبد النور 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سعدي نبيل 4
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" عمودف امحند 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حداد محند 6
 سـ "أ"أستاذ مساعد ق يحي شريف ربيع 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوركاني حكيـ 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي2019ماي  07 مؤرخ في 647رقػـ  قػػرار  ، يحد 

 بجاية-الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعػة عبد الرحمف ميرة  لكم يػة
 

 زير التعميـ العالي والبحث العممي،إف و 
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليػو سػنة  7الموافػق  1419ربيػع األوؿ عػاـ  13المؤرخ فػي  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ.االمتضمف إنش
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتمّ  2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434بيػع األوؿ عػاـ ر  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزي
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممػي لكّميػة الحقػوؽ والعمػوـ السياسػية بجامعػة عبػد الػرحمف  -

 .2019جانفي  06بجاية المؤّرخ في  -ميرة
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  دة األولى:الما
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

سياسية بجامعة عبد الرحمف تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعموـ ال
 بجاية.  -ميرة

بجاية، -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية عبد الرحمف ميرة: 2المادة 
 وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

بجاية ، كّل فيما يخصو،  -مف ميرةيكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرح: 3المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2019ماي  07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019ماي  07 مؤرخ فيال 647 رقػـممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 بجاية–الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة  لكمية

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ  رشيد زوايمية 1
 عميد الكمية كماؿ ايت منصور 2
 نائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة لعزيز معيفي 3
 مي والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العم طيب قبايمي 4
 رئيس قسـ التعميـ األساسي لمحقوؽ  عبد هللا اراتف 5
 رئيس قسـ القانوف العاـ لياس عالـ 6
 رئيس قسـ القانوف الخاص بوبكر بزغيش 7
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لمحقوؽ  حكيمة دموش 8
 انوف الخاصرئيس الّمجنة العممية لقسـ الق دليمة ايت شاوش 9

 رئيس الّمجنة العممية لقسـ القانوف العاـ عز الديف عيساوي  10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التعميـ األساسي لمحقوؽ  عبد المالؾ صايش 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التعميـ األساسي لمحقوؽ  عبد السالـ معزيز 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ اعمر بركاني 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف الخاص عز الديف طباش 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف الخاص فريد تريكي 15
 ممّثل األساتذة المساعديف قسـ"أ" محند واعمر بوده 16
 ممّثل األساتذة المساعديف قسـ"أ" د الكريـ مختاري عب 17
 مدير مخبر بحث  عبد الرحمف خمفي 18
 مسؤوؿ المكتبة نبيل حشماوي  19

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمم2019ماي  07 مؤرخ في 648رقػـ  قػػرار  يػة ، يحد 

 بجاية-لقسػـ القانوف الخاص بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليػو سػنة  7الموافػق  1419ربيػع األوؿ عػاـ  13المؤرخ فػي  218-98التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

 ء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشا
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.اصة بتالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخ 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
الحقػوؽ والعمػوـ السياسػية  ف الخػاص بكّميػةوبناء  عمى محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بالّمجنػة العمميػة لقسػـ القػانو  -

 .2019فيفري  20بجاية المؤّرخ في -بجامعة عبد الرحمف ميرة
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 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، 2003غشت سنة  23الموافق  1424

الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكّمية
 بجاية.-عبد الرحمف ميرة

السياسية  الحقوؽ والعموـ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكّمية: 2المادة 
 بجاية ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة عبد الرحمف ميرة

بجاية ، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة :3المادة 
 حث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والب بتطبيق

 2019ماي  07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  07 مؤرخ فيال 648رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 بجاية-لقسػـ القانوف الخاص بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة 

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ دليمة أيت شاوش تريكي 1
 رئيس القسـ بوبكر بزغيش 2
 أستاذ  كماؿ ايت منصور 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عبد الكريـ عسالي 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فريد تريكي 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" طيب قبايمي 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوزيد أغميس 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بالؿ عثماني 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سفياف موري  9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  07 مؤرخ في 649رقػـ  قػػرار  ، يحد 

 بجاية-لقسػـ القانوف العاـ بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة 
 

 ي،إف وزير التعميـ العالي والبحث العمم
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليػو سػنة  7الموافػق  1419ربيػع األوؿ عػاـ  13المؤرخ فػي  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ـ.ء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتمّ المتضمف إنشا
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2013اير سػنة ينػ 30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 العممي. الذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث

الحقػػوؽ والعمػػوـ السياسػػية  وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالّمجنػػة العمميػػة لقسػػـ القػػانوف العػػاـ بكّميػػة -
 .2019فيفري  20بجاية المؤّرخ في -بجامعة عبد الرحمف ميرة

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ـ السياسية بجامعة عبد الحقوؽ والعمو  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكّمية
 بجاية.-الرحمف ميرة

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكّمية :2المادة 
 بجاية، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-عبد الرحمف ميرة

بجاية، كّل فيما يخصو، -العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  07 مؤرخ فيال 649رقػـممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 بجاية-لرحمف ميرة لقسػـ القانوف العاـ بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة عبد ا

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 أستاذة محاضرة قسـ "ب"، رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ حكيمة دموش 1
 رئيس القسـ عبد هللا اراتف 2
 أستاذ  خمفي عبد الرحمف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نصيرة تواتي 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عبد السالـ معزيز 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ايشعبد المالؾ ص 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ميف اوكيلأدمحم  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حفيظة عشاش 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" المية مولوج 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية أل2019ماي  07 مؤرخ في 650رقػـ  قػػرار  عضاء الم جنػة العمميػة، يحد 

 بجاية-لقسػـ القانوف العاـ بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .ةوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكوم
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 1998يوليػو سػنة  7الموافػق  1419ربيػع األوؿ عػاـ  13المؤرخ فػي  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشا

غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.جامعة والقواعد الخاصة بتالذي يحّدد مياـ ال 2003

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي

الحقػػوؽ والعمػػوـ السياسػػية  لعمميػػة لقسػػـ القػػانوف العػػاـ بكّميػػةوبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالّمجنػػة ا -
 .2019فيفري  20بجاية المؤّرخ في -بجامعة عبد الرحمف ميرة

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ،2003غشت سنة  23الموافق  1424

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة عبد  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكّمية
 بجاية.-الرحمف ميرة

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  ّميةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بك :2المادة 
 بجاية، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-عبد الرحمف ميرة

بجاية، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة :3المادة 
 عميـ العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمتّ  بتطبيق

 2019ماي  07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  07 مؤرخ فيال 650رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 بجاية-لقسػـ القانوف العاـ بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة 

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ عز الديف عيساوي  1
 رئيس القسـ الياس عالـ 2
 أستاذ  رشيد زوايمية 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نور الديف بري  4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" كريـ ناتوري  5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" نسيمة قادري  6
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" جوىرة بركات 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مسعود بوخمو 8
 عد قسـ "أ"أستاذ مسا عبد الكريـ مختاري  9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القا2019ماي  07 مؤرخ في 651رقػـ  قػػرار  ئمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي، يحد 
 بجاية-الطب بجامعػة عبد الرحمف ميرة  لكم يػة

 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي، إف
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليػو سػنة  7الموافػق  1419ربيػع األوؿ عػاـ  13المؤرخ فػي  218-98يذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -

 ء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشا
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.تالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة ب 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزي
بجاية المؤّرخ  -عبد الرحمف ميرةوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية الطب بجامعة  -

 .2019مارس  25في 
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
 بجاية. -يد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الطب بجامعة عبد الرحمف ميرةتحد

بجاية، وفق ا لمجدوؿ -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الطب عبد الرحمف ميرة :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

بجاية، كّل فيما يخصو، -لييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرةيكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العا :3المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2019ماي  07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  07 مؤرخ فيال 651رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 بجاية–الطب بجامعة عبد الرحمف ميرة  لكمية

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الطب  نواصرية بوبكر 1
 عميد الكمية طميبة سييل  2
 نائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بوعمي فيصل 3
 قات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعال بوجناح فريد 4
 رئيس قسـ الطب أحماف حسينة مغربي 5
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 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الطب بركاف صالح 6
 أستاذ محتضر استشفائي جامعي قسـ "أ"،ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عجة الحميد 7
 ممّثل األساتذة المساعديف االستشفائييف الجامعييف جياللي عيسى 8
 ممّثمة األساتذة المساعديف االستشفائييف الجامعييف يمةبودراىـ  حانو ل 9

 مسؤوؿ المكتبة لونيس مازة مغنية 10
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  07 مؤرخ في 652رقػـ  قػػرار  ، يحد 
 بجاية-بجامعة عبد الرحمف ميرة  لقسػـ الطب بكمية الطب

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليػو سػنة  7الموافػق  1419ربيػع األوؿ عػاـ  13المؤرخ فػي  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشا
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
-الطػب بجامعػة عبػد الػرحمف ميػػرة وبنػاء  عمػى محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بالّمجنػة العمميػػة لقسػـ الطػب بكّميػة -

 .2019فيفري  21بجاية المؤّرخ في 
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 بجاية.-الطب بجامعة عبد الرحمف ميرة قسـ الطب بكّميةالقائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية ل
بجاية ، -الطب بجامعة عبد الرحمف ميرة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الطب بكّمية :2المادة 

 وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
بجاية ، كّل فيما يخصو، -امعة عبد الرحمف ميرةيكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير ج :3المادة 

 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2019ماي  07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   375

 

د القائمة االسمية ألعضاء المػجنة العممية 2019ماي  07 مؤرخ فيال 652رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 بجاية-لقسػـ الطب بكمية الطػب بجػامعة عبد الرحمػف ميػرة 

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ استشفائي جامعي، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ بركاف صالح 1
 رئيسة القسـ أحماف حسينة مغربي 2
 أستاذ استشفائي جامعي بوعمي فيصل 3
 أستاذ استشفائي جامعي دنوف عبد المالؾ 4
 أستاذ استشفائي جامعي قسـ "أ" مالكي غنية 5
 سـ "ب"أستاذ استشفائي جامعي ق طاكبو إيدير 6
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي أوعيل جماؿ الديف 7
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي يت شكديد فريزة أسي حاج محند  8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػ2019ماي  07 مؤرخ في 653رقػـ  قػػرار  ي ، يحد 

 بجاية-عمـو الطبيعة والحياة بجامعػة عبد الرحمف ميرة لكم يػة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المتضّمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 1998يوليػو سػنة  7الموافػق  1419ربيػع األوؿ عػاـ  13مؤرخ فػي ال 218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشا
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 معّدؿ والمتّمـ.نظيميا وسيرىا، الالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزي
بػػد الػػرحمف وبنػػاء  عمػػى محاضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لكّميػػة عمػػوـ الطبيعػػة والحيػػاة بجامعػػة ع -

 .2019فيفري  24،12،10،07ؤّرخة في بجاية الم -ميرة
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
رار إلى ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا الق2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة عبد الرحمف ميرة
 بجاية. 

بجاية،  -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عموـ الطبيعة والحياة عبد الرحمف ميرة :2المادة 
 وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

بجاية، كّل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة :3المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2019ماي  07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 : بوزيد الطيبالدكتور
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019ماي  07 مؤرخ فيال 653رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 بجاية –بجامعة عبد الرحمف ميرة  حياةعموـ الطبيعة وال لكمية

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الميكروبيولوجيا تواتي عبد العزيز 1
 عميد الكمية عثماني جبار 2
 بالطمبةنائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة  أكساس عمي 3
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بف دالي فريدة 4
 رئيس قسـ الميكروبيولوجيا جودي فرحات 5
 رئيس قسـ عمـو التغذية بودرياس حفيع 6
 رئيس قسـ العمـو البيولوجيا لمبيئة بوقياـ عبد العزيز فرانؾ 7
 الجذع المشترؾ عمـو الطبيعة رئيس قسـ بف اجعود عمي 8
 رئيسة قسـ البيولوجيا الفيزيائية والكيميائية ايت عمي الجيدة سعدية 9

 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا كشة مولود 10
 رئيسة الّمجنة العممية لقسـ عمـو التغذية بولكباش مخموؼ دليمة 11
 ـ الجذع المشترؾ عمـو الطبيعةرئيس الّمجنة العممية لقس رمضاف زوىير 12
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو البيولوجيا لمبيئة بف حميش ندير 13
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ البيولوجيا الفيزيائية والكيميائية غيدوش عبد الرزاؽ 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الميكروبيولوجيا امير نذير 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التغذية ي جماؿ الديفكات 16
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التغذية أوكيل فضموف نعيمة 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو البيولوجيا لمبيئة سيدي ىاشمي 18
 وي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو البيولوجيا لمبيئةممّثل األساتذة ذ أحميـ مراد 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ عمـو الطبيعة موساوي عبد الكريـ 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ عمـو الطبيعة رزوالي كريـ 21
 ي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا الفيزيائية والكيميائيةممّثمة األساتذة ذو  ختاؿ بشرة 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا الفيزيائية والكيميائية أوشموخ سميـ 23
 ممّثل األساتذة المساعديف قسـ "أ" غروط حسف 24
 ممّثمة األساتذة المساعديف قسـ "أ" ادرس كراماف بدرية 25
 مدير مخبر بحث دني خوديرم 26
 مدير مخبر بحث سحنوف دمحم 27
 مديرة مخبر بحث زبوج ذىبي عائشة 28
 مدير مخبر بحث بف عالوة سعيد 29
 مدير مخبر بحث إقروادة مقراف 30
 مدير مخبر بحث موالي رياض 31
 مديرة مخبر بحث بجو ناصري فتيحة 32
 مديرة مخبر بحث بوليمة يحي عيسى فريدة 33
 مسؤوؿ المكتبة مينى مصطفى 34

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  07 مؤرخ في 654رقػـ  قػػرار  ، يحد 
 بجاية-والحياة  بجامعة عبد الرحمف ميرة   لقسػـ عمـو التغذية بكمية عمـو الطبيعة

 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي، إف
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليػو سػنة  7الموافػق  1419ربيػع األوؿ عػاـ  13المؤرخ فػي  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ.نشاالمتضمف إ
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ  2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
عمػـو الطبيعػة والحيػاة بجامعػة  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ عموـ التغذية بكّمية -

 .2019فيفري  07بجاية المؤّرخ في -عبد الرحمف ميرة
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

عموـ الطبيعة والحياة بجامعة عبد  التغذية بكّميةالقائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عموـ 
 بجاية.-الرحمف ميرة

عموـ الطبيعة والحياة بجامعة عبد  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عمـو التغذية بكّمية: 2المادة 
 بجاية، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الرحمف ميرة

بجاية، كّل فيما يخصو، -اـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرةيكّمف المدير الع :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  07 مؤرخ فيال 654رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 بجاية-لحياة  بجامعة عبد الرحمف ميرة وا لقسػـ عمـو التغذية بكمية عمـو الطبيعة

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذة، رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ بولكباش مخموؼ ليمة 1
 رئيس القسـ بودرياس حفيع 2
 أستاذ  مدني خويدر 3
 أستاذ تمنجاري عبد الرزاؽ 4
 أستاد محاضر قسـ "أ" كاتي جماؿ الديف 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" مةأوكيل فضموف نعي 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بونصر مرزوؽ حفيظة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" فمة تيمزي سميرة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة2019ماي  07 مؤرخ في 655رقػـ  قػػرار  ، يحد 
 بجاية-والحياة  بجامعة عبد الرحمف ميرة   سػـ الميكروبيولوجيا بكمية عمـو الطبيعةلق

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليػو سػنة  7الموافػق  1419ربيػع األوؿ عػاـ  13المؤرخ فػي  218-98يذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -

 ، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء جامعة بجاية
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
عمػػـو الطبيعػػػة والحيػػػاة  جيػػا بكّميػػػةوبنػػاء  عمػػػى محضػػر انتخػػػاب ممّثمػػي األسػػػاتذة بالّمجنػػػة العمميػػة لقسػػػـ الميكروبيولو  -

 .2019فيفري  10بجاية المؤّرخ في -بجامعة عبد الرحمف ميرة
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذك2003غشت سنة  23الموافق  1424

عمـو الطبيعة والحياة بجامعة عبد  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا بكّمية
 بجاية.-الرحمف ميرة

ة بجامعة عموـ الطبيعة والحيا تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا بكّمية :2المادة 
 بجاية، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-عبد الرحمف ميرة

بجاية، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة: 3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػةا 2019ماي  07 مؤرخ فيال 655رقػـ ممحػػق بالقػرار   لذي يحد 
 بجاية -والحياة  بجامعة عبد الرحمف ميرة   لقسػـ الميكروبيولوجيا بكمية عمـو الطبيعة

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ كشة مولود 1
 رئيس القسـ جودي فرحات 2
  أستاذة بف دالي فريدة 3
 أستاذ تواتي عبد العزيز 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" غروط صايت عميمة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بميادي جياللي 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" لوعميش تتيمي فتيحة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" ادريس كراماف بدرية 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ2019ماي  07 مؤرخ في 656رقػـ  ػػرارق  ، يحد 
 بجاية-والحياة  بجامعة عبد الرحمف ميرة   البيولوجيا الفيزيائية والكيميائية بكمية عمـو الطبيعة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي لمػػػؤرّ ا 111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليػو سػنة  7الموافػق  1419ربيػع األوؿ عػاـ  13المؤرخ فػي  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشا
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لّتعميـ العالي والبحث العممي.ر االذي يحّدد صالحيات وزي
عمػػػـو  وبنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالّمجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ البيولوجيػػػا الفيزيائيػػػة والكيميائيػػػة بكّميػػػة -

 .2019فيفري  13مؤّرخ في بجاية ال-الطبيعة والحياة بجامعة عبد الرحمف ميرة
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48ة تطبيق ا ألحكاـ الماد المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

الحياة عموـ الطبيعة و  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ البيولوجيا الفيزيائية والكيميائية بكّمية
 بجاية.-بجامعة عبد الرحمف ميرة

عمـو الطبيعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ البيولوجيا الفيزيائية والكيميائية بكّمية: 2المادة 
 بجاية، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-والحياة بجامعة عبد الرحمف ميرة

بجاية، كّل فيما يخصو، -ميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرةيكّمف المدير العاـ لمّتع :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  07 مؤرخ في 656 رقػـممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 بجاية-والحياة  بجامعة عبد الرحمف ميرة   الطبيعة لقسػـ البيولوجيا الفيزيائية والكيميائية بكمية عمـو

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ غيدوش عبد الرزاؽ 1
 رئيسة القسـ أيت عمي الجيدة سعدية 2
 أستاذ  عثماني جبار 3
 أستاذة بجو ناصري فتيحة 4
 أستاذة ختاؿ بشرة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ي نور الديفبريب 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" رحماني بربوشة مريـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمقاسـ نسيـ 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  07 مؤرخ في 657رقػـ  قػػرار  لقسػـ ، يحد 
 بجاية-والحياة  بجامعة عبد الرحمف ميرة   الجذع المشترؾ عمـو الطبيعة بكمية عمـو الطبيعة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .عضاء الحكومة،والمتضّمف تعييف أ 
 1998يوليػو سػنة  7الموافػق  1419ربيػع األوؿ عػاـ  13المؤرخ فػي  218-98ى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتض -

 ء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشا
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.قواعد الخاصة بتالذي يحّدد مياـ الجامعة وال 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
عمـو الطبيعة  سـ الجذع المشترؾ عموـ الطبيعة بكّميةوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لق -

 .2019فيفري  10بجاية المؤّرخ في -والحياة بجامعة عبد الرحمف ميرة
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

عموـ الطبيعة والحياة  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ عموـ الطبيعة بكّمية
 بجاية.-بجامعة عبد الرحمف ميرة

عموـ الطبيعة  المشترؾ عمـو الطبيعة بكّمية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الجذع :2المادة 
 بجاية، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-والحياة بجامعة عبد الرحمف ميرة

بجاية، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة :3المادة 
 ي الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر ف بتطبيق

 2019ماي  07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019ماي  07 مؤرخ فيال 657رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 بجاية-لقسػـ الجذع المشترؾ عموـ الطبيعة بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة عبد الرحمف ميرة 

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 مية لمقسـأستاذ، رئيس الّمجنة العم رمضاف زوىير 1
 رئيس القسـ بف أجعود عمي 2
 أستاذة  تفوغالت بف بميل سعيدة 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" كواشي كيينة 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" عميمي زىار سميرة 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بف عاشور قادة كريمة 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" قاسمي سعاد 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة2019ماي  07 مؤرخ في 658رقػـ  قػػرار  االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ ، يحد 
 بجاية-والحياة  بجامعة عبد الرحمف ميرة   العمـو البيولوجية لمبيئة بكمية عمـو الطبيعة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .ف تعييف أعضاء الحكومةوالمتضمّ 
 1998يوليػو سػنة  7الموافػق  1419ربيػع األوؿ عػاـ  13المؤرخ فػي  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشا
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
عمػػـو الطبيعػػػة  ي األسػػاتذة بالّمجنػػة العمميػػة لقسػػـ العمػػوـ البيولوجيػػة لمبيئػػة بكّميػػةوبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػ -

 .2019فيفري  10بجاية المؤّرخ في -والحياة بجامعة عبد الرحمف ميرة
 

 رر ػػػػػيػق
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
عمـو الطبيعة والحياة  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العموـ البيولوجية لمبيئة بكّمية

 بجاية.-بجامعة عبد الرحمف ميرة
عمـو الطبيعة والحياة  لّمجنة العممية لقسـ العموـ البيولوجية لمبيئة بكّميةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء ا :2المادة 

 بجاية ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة عبد الرحمف ميرة
بجاية ، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة :3المادة 

 ـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.أحكا بتطبيق
 2019ماي  07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة، 2019ماي  07 مؤرخ فيال 658رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 

 بجاية -والحياة  بجامعة عبد الرحمف ميرة   لقسػـ العموـ البيولوجية لمبيئة بكمية عموـ الطبيعة
 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ ديربف حميش ن 1
 رئيس القسـ بوقياـ عبد العزيز فرانؾ 2
 أستاذ  اقروادة مقراف 3
 أستاذ سحنوف دمحم 4
 أستاذ  موالي رياض 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عيسات لياس 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" منصوري جواد سميمة 7
 مساعدة قسـ "أ" أستاذة بف موىوب حسينة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمف حل لجنة الخدمات اإلجتماعية 2019مػاي  07مؤرخ في  11رقـ  قػػرار
 برج بوعريريج -لدى جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 
 

، المتضمف القانػوف األساسي العػػاـ لموظيػفة 2006جويميػػة سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمػػػر رقػـ  -
 .يػػةالعموم

مات اإلجتماعيػة وكيفيػة ، المحدد لمحتػػوى الخد1982مػاي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقػـ  -
 .تمويميا

 .بتسييػر الخدمػػات اإلجتماعيػػػة، المتعمق 1982سبتمبػػر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقػـ  -
، 2019مػػارس سنة  31الموافػق  1440رجب عاـ  24ي المؤرخ ف 111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة يتضمػػف
إنشػػػػػاء جامعػػػػػة بػػػرج  ، المتضػػػمف2012جػػػػواف سػػػنة  04المػػػػؤرخ فػػػي  244-12بمقتضػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػـ  -

 .بوعريػريػج
زيرالتعميـ العالي صالحيات و ، المحدد ل2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والبحث العممي
، المتضمف تجديػد تشػكيمة لجنػة الخػدمات اإلجتماعيػة لػدى جامعػة 2016سبتمبر سنة  25نظػػػػػ را  لمقرارالمؤرخ في  -

 .برج بوعريريج -البشير اإلبراىيميدمحم 
 -بشػػير اإلبراىيمػػيامعػػة دمحم ال، الصػػادرة عػػف مػػدير ج2019فيفػػري سػػنة  21المػػؤرخ فػػي 136نظػػػػػػػ را  لمرسػػالة رقػػـ  -

 .برج بوعريػريػج-، المتضمنة طمب حل لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة دمحم البشير اإلبراىيميبرج بوعريػريػج
 .( أعضاء مف لجنة الخدمات االجتماعية06نظػػػػػ را  لإلستقالة الكتابية لستة ) -

 

 رر ػػػػػيػق
 

برج بوعريريػج إبتداء مف -ات اإلجتماعيػػة لػدى جامعػة محمػد البشيػر اإلبراىيميتحل لجنة الخدمػػػػ المػادة األولى:
 .اإلمضاء عمى ىذا القرار تاريػخ

برج بوعريريػج، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في  -يكمف السيػد مدير جامعة محمػد البشير اإلبراىيمي :2المػػػػػادة 
 .والبحث العمميالنشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي 

 2019ماي  07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/

 األميف العاـ
 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ةيتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعي 2019مػاي  08مؤرخ في  12رقـ  قػػرار
 برج بوعريريج-لدى جامعػة محمػد البشير اإلبراىيمي 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 
 

، 2006يوليػػػػػو سػػػػنة  15الموافػػػػػق  1427جمػػػػادى الثانيػػػػػة عػػػػاـ  19المػػػػؤرخ فػػػػي  03-06بمقتضػػػػى األمػػػػر رقػػػػـ  -
 .العمومية األساسي العاـ لموظيفة المتضمف القانػوف 

 .تمويػػميا االجتماعيػػػة وكيفية الخدمػػات المحدد لمحتوى  1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسـو رقـ  -
سػػػػبتمبر سػػػػنة  11الموافػػػػق  1402ذي القعػػػػدة عػػػػاـ  23المػػػػؤرخ فػػػػي  303-82بمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

 االجتماعية.بتسييػر الخدمات  ، المتعمػق1982
، 2019مػػارس سػػنة  31الموافػػق لػػػ  1440رجػػب عػػاـ  24 المػػؤرخ فػػي 111-19بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿيت
، المتضػػػمف إنشػػػاء جامعػػػػة محمػػػػد 2012جػػػواف سػػػنة  04المػػػؤرخ فػػػي  244-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .برج بوعريريج-البشير اإلبراىيمي
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ألوؿ عػاـ ربيػع ا 18المػؤرخ فػي  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالمحدد لصالحيات وز 
، المتضػػػػمف تزكيػػػػة لممثمػػػػي األسػػػػاتذة فػػػػي لجنػػػػة الخػػػػدمات 2018أكتػػػػوبر سػػػػنة  17نظػػػػػػػػػػػرا لممحضػػػػػر المػػػػػؤرخ فػػػػي  -

 .برج بوعريريج-االجتماعية لدى جامعة محمػد البشير اإلبراىيمي
، المتضػػػػمف تزكيػػػػة لممثمػػػػي العمػػػػاؿ فػػػػي لجنػػػػة الخػػػػدمات 2018أكتػػػػوبر سػػػػنة  23ػرا لممحضػػػػػر المػػػػػؤرخ فػػػػي نظػػػػػػػػػػ -

 .برج بوعريريج-االجتماعية لدى جامعة محمػد البشير اإلبراىيمي
، المتضمػػػػػف التشػػػػكيمة النيائيػػػػػة ألعضػػػػاء لجنػػػػػة الخدمػػػػػات 2018نػػػػوفمبر سػػػػنة  04نظػػػػػػػػػػػرا لممحضػػػػر المػػػػػؤرخ فػػػػي  -

 برج بوعريريج.-لػدى جامعػة محمػد البشير اإلبراىيمي  االجتماعية
 

 رر ػػػػػيػق
 

 برج بوعريريج. -تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة محمػد البشير اإلبراىيمي المػادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المػادة 

 األعضاء الدائموف :
 كاؼ موسى، -03 بف قطاؼ احمد، -02 ابركاف العمري، -01
 صاىد عمر، -06 معزة العيد، -05 رزيق بوعالـ، -04
 منصور فريد، -09 زيتوني عبد هللا، -08 بف عنيبة سمير، -07

 

 األعضاء اإلضافيوف:
 بف نويوة لخضر، -03 بف رامي مصطفى، -02 بمقاضي عزالديف، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03ذه المجنة لمدة ثالث )تسري عيدة ى :3المػادة 
 برج بوعريريج ، بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة -يكمف مديػر جامعػة محمػد البشير اإلبراىيمي: 4المػادة 

 الرسمية لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي.
 2019ماي  08 فيحرر بالجزائر 

 زير التعميـ العالي والبحث العمميو ع/
 األميف العاـ

 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2019مػاي  08مؤرخ في  13رقـ  قػػرار
 تممساف-لدى المدرسة العميا إلدارة األعماؿ 

 

 ف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،إ
، 2006يوليػػػػػو سػػػػنة  15الموافػػػػػق  1427جمػػػػادى الثانيػػػػػة عػػػػاـ  19المػػػػؤرخ فػػػػي  03-06بمقتضػػػػى األمػػػػر رقػػػػـ  -

 .ميةاألساسي العاـ لموظيفة العمو  المتضمف القانػوف 
 .تمويػػميا ماعيػػػة وكيفيةالخدمػػات االجت المحدد لمحتوى  1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسـو رقـ  -
سػػػػبتمبر سػػػػنة  11الموافػػػػق  1402ذي القعػػػػدة عػػػػاـ  23المػػػػؤرخ فػػػػي  303-82بمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

 االجتماعية.بتسييػر الخدمات  ، المتعمػق1982
، 2019مػارس سػػنة  31الموافػػق لػػ  1440رجػب عػاـ  24المػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػى المرسػـو الرئاسػػي رقػـ  -

 .يف أعضاء الحكومة، المعدؿضمف تعييت
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
التحضيرية ، المتضمف تحويل المدرسة 2017فيفري سنة  15المؤرخ في  86-17بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، إلى مدرسة عميا إلدارة األعماؿفي العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بتممساف
، المتضػػمف تزكيػػػة ممثمػػي المػػوظفيف مػػف أجػػل إنشػػػػاء لجنػػة 2018ديسػػمبر سػػنة  17نظػػػػػػػػػرا لممحضػػػر المػػػؤرخ فػػي  -

العمػػاؿ، والنقابػة الوطنيػة المسػػتقمة -ؿ الجزائػرييفاالجتماعيػة مػف طػػرؼ الفػرع النقػابي لإلتحػػاد العػاـ لمعمػا الخدمػػات
 .اإلدارة العمومية لدى المدرسة العميا إلدارة األعماؿ تممساف لمستخديمي

، المتضػػمف تزكيػػػػػة ممثمػػي األساتػػػذة مػػف أجػػل إنشػػػاء لجنػػة 2018ديسػػمبر سػػنة  17نظػػػػػػػػػرا لممحضػػػر المػػػؤرخ فػػي  -
األسػاتذة لػدى المدرسػة العميػا إلدارة  -ابي لإلتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييفاالجتماعية مف طرؼ الفرع النق الخدمػات
 .تممساف األعمػاؿ

، المتضمػػػػف التشكيمػػػػة النيائيػػػػة ألعضػػػاء لجنػػػػة الخدمػػػػات 2018ديسػػػمبر سػػػنة  17نظػػػػػػػػػػرا لممحضػػػر المػػػػؤرخ فػػػي  -
 لػدى المدرسة العميا إلدارة األعماؿ تممساف. اإلجتماعيػة

 

 رر ػػػػػيػق
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة العميا إلدارة األعماؿ تممساف. المػادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :: 2المػادة 

 األعضاء الدائموف:
 عزوزي بدر الديف، -03 طيراوي محمػد، -02 زعيتر نوفل، -01
 بف عامر عمي، -06 بوغاري ىشاـ، -05 ة،شكيب الحاج عد -04
 خالدي مػحمد، -07

 

 األعضاء اإلضافيوف:
 قندوز مصطفى، -02 بف عيسى عبد الصمد، -01
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 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػادة 
ؿ تممساف، بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية يكمف مديػر المدرسة العميا إلدارة األعما :4المػادة 

 .لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي
 2019ماي  08 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/
 األميف العاـ

 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية 2019ماي  09 مؤرخ في 659رقـ  قػػرار  يحد 
 2الجزائر-لقسـ عمـو التربية بكمية العمـو االجتماعية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  برجػػػ 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009أكتػػوبر سػػنة  22 الموافػػق 1430 ذي القعػػدة 03المػػؤرخ فػػي  340-09نفيػػذي رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو الت -

 ، المعّدؿ والمتّمـ.2معة الجزائر المتضمف إنشاء جا
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 مي.بحث العمالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي وال
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التربية لكّمية العمػوـ االجتماعيػة بجامعػة ابػو  -

 .2018سبتمبر  25المؤّرخ في  2الجزائر -قاسـ سعد هللا
 

 رر ػػػػػيػق
جمادى الثانية عاـ  24مؤرخ في ال 279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التربية لكّمية العموـ االجتماعية بجامعة ابو قاسـ 

 .2الجزائر-سعد هللا
ة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو التربية لكّمية العموـ االجتماعية بجامعة ابو قاسـ تحدد القائم :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2الجزائر-سعد هللا
، كل فيما 2الجزائر-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابو القاسـ سعد هللا :3المادة 

 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يقيخصو، بتطب
 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية 2019ماي  09 مؤرخ فيال 659رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 2الجزائر-لقسـ عموـ التربية بكمية العموـ االجتماعية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 تاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـأس دمحم العربي بدرينة 1
 رئيس القسـ دمحم خاليفية 2
 أستاذة  بف نابي نصيرة 3
 أستاذ  عمي تعوينات 4
 أستاذ  براىيـ براىمي 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" لبنى زعرور 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خالد شنوف  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رشيد خطارة 8
 دة قسـ "أ"أستاذة مساع فتيحة ديب 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية، 2019ماي  09 مؤرخ في 660رقـ  قػػرار  يحد 

 2الجزائر-لقسـ عمـ االجتماع وديمغرافيا بكمية العمـو االجتماعية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا
 

 عميـ العالي والبحث العممي،إف وزير الت
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.جامعة والقواعد الخاصة بتالذي يحّدد مياـ ال 2003
 2009أكتػػوبر سػػنة  22 الموافػػق 1430 ذي القعػػدة 03المػػؤرخ فػػي  340-09وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ، المعّدؿ والمتّمـ.2معة الجزائر المتضمف إنشاء جا
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434عػاـ ربيػع األوؿ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع وديمغرافيا لكّميػة العمػوـ االجتماعيػة  -

 .2018سبتمبر  25المؤّرخ في  2الجزائر -ابو قاسـ سعد هللابجامعة 
 

 يػقػػػػػرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23 الموافق 1424

جتماع وديمغرافيا لكّمية العموـ االجتماعية بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ اال
 .2الجزائر -ابو قاسـ سعد هللا
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع وديمغرافيا لكّمية العموـ االجتماعية  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2الجزائر -بجامعة ابو قاسـ سعد هللا

، كل فيما 2الجزائر-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابو القاسـ سعد هللا :3مادة ال
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 كتور: بوزيد الطيبالد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية 2019ماي  09 مؤرخ فيال 660رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 2الجزائر-وديمغرافيا بكمية العموـ االجتماعية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا لقسـ عمـ االجتماع

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ عيساني نور الديف 1
 رئيسة القسـ كواش زىرة 2
 أستاذ  بودبابة رابح 3
 أستاذ  بف موسى ابراىيـ 4
 أستاذة  زىرة شريف 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" ية عائشةبف صاف 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بف زينب أـ السعد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" العمرية عز الديف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شرايطية دمحم 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د ال2019ماي  09 مؤرخ في 661رقـ  قػػرار  قائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية ، يحد 

 2الجزائر-لقسـ األرطوفونيا بكمية العمـو االجتماعية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .عضاء الحكومةوالمتضّمف تعييف أ 
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009أكتػػوبر سػػنة  22 الموافػػق 1430 ذي القعػػدة 03المػػؤرخ فػػي  340-09وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ، المعّدؿ والمتّمـ.2معة الجزائر المتضمف إنشاء جا
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
لمجنة العممية لقسػـ األرطوفونيػا لكّميػة العمػوـ االجتماعيػة بجامعػة ابػو وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة با -

 .2018سبتمبر  25المؤّرخ في  2الجزائر -قاسـ سعد هللا
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 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األرطوفونيا لكّمية العموـ االجتماعية بجامعة ابو قاسـ 
 .2الجزائر-سعد هللا

العموـ االجتماعية بجامعة ابو قاسـ  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األرطوفونيا لكّمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2الجزائر -سعد هللا

، كل فيما 2الجزائر-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابو القاسـ سعد هللا: 3المادة 
 ـ العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعمي يخصو، بتطبيق

 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية 2019ماي  09 مؤرخ فيال 661 رقػـممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 2لقسـ األرطوفونيا بكمية العموـ االجتماعية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا الجزائر

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ يمينة بوسبتة 1
 رئيس القسـ فطيمة زينات 2
 أستاذة  مريـ درقيني 3
 أستاذ  حسيف نواني 4
 أستاذ  دمحم ميرود 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" شفيقة أزداو 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" سياـ دحاؿ 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" زىرة بوكعولة 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" كريمة بختي 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية2019ماي  09 مؤرخ في 662رقـ  قػػرار  ، يحد 

 2الجزائر-لقسـ عمـ النفس بكمية العمـو االجتماعية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .حكومةوالمتضّمف تعييف أعضاء ال
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009أكتػػوبر سػػنة  22 الموافػػق 1430 ذي القعػػدة 03المػػؤرخ فػػي  340-09التنفيػػذي رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو  -

 ، المعّدؿ والمتّمـ.2معة الجزائرالمتضمف إنشاء جا
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 البحث العممي.ير التعميـ العالي و الذي يحدد صالحيات وز 

بػو أوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ عمػـ الػنفس لكّميػة العمػوـ االجتماعيػة بجامعػة  -
 .2018سبتمبر  27المؤّرخ في  2الجزائر -قاسـ سعد هللا

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24مؤرخ في ال 279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس لكّمية العموـ االجتماعية بجامعة ابو قاسـ سعد 
 .2الجزائر-هللا

السمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس لكّمية العموـ االجتماعية بجامعة ابو قاسـ تحدد القائمة ا: 2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2الجزائر-سعد هللا

، كل فيما 2الجزائر-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابو القاسـ سعد هللا :3المادة 
 اـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.أحك يخصو، بتطبيق

 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية 2019ماي  09 مؤرخ فيال 662رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 2الجزائر-لقسـ عمـ النفس بكمية العموـ االجتماعية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 نة العممية لمقسـأستاذة، رئيسة المج مزياني فتيحة 1
 رئيسة القسـ صحراوي وافية 2
 أستاذ  طيبي الحاج 3
 أستاذ  ايت حمودة حكيمة 4
 أستاذ  رياش سعيد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوعمامة سماعيف 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" وردة سعادي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" باشف مصطفى 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خرشي اسيا 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  09 مؤرخ في 663رقػػـ  قػػرار  ، يحد 

 2الجزائر -بكمية العمـو االجتماعية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19الرئاسػػػي رقػػػـ  بمقتضػػػى المرسػػػوـ -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 لمعّدؿ والمتّمـ.نظيميا وسيرىا، االذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2009أكتػػوبر سػػنة  22الموافػػق  1430ذي القعػػدة  03المػػؤرخ فػػي  340-09وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 ، المعّدؿ والمتّمـ.2معة الجزائر المتضمف إنشاء جا

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صالحيات وز الذي 

الػذي يحػّدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجمػس العممػي  2015نػوفمبر  21المػؤّرخ فػي  1190وبموجب القرار رقػـ  -
 ، المعّدؿ.2الجزائر-اسـ سعد هللالكّمية العموـ االجتماعية بجامعة ابو ق

-مجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية بجامعة ابو القاسـ سعد هللاوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بال -
 .2018سبتمبر  30المؤّرخ في  2ائر الجز 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى  ، المعّدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية بجامعة ابو القاسـ سعد هللا
 . 2الجزائر

-العموـ االجتماعية بجامعة ابو القاسـ سعد هللا تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية: 2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. 2لجزائرا

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء  2015نوفمبر  21المؤّرخ في  1190تمغى احكاـ القرار رقـ  :3المادة 
 ، المعّدؿ،2الجزائر-المجمس العممي لكّمية العمـو االجتماعية بجامعة ابو القاسـ سعد هللا

، كل فيما يخصو، 2الجزائر-ميـ والتكويف العالييف ومدير ابو القاسـ سعد هللايكمف المدير العاـ لمتع: 4المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  09المؤرخ في  663ممحػػػق بالقػػرار رقػػـ   الذي يحد 
 2الجزائر -بجامعة ابو القاسـ سعد هللا لكم ية العمـو االجتماعية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس لحرش دمحم 1
 عميد الكمية زبدي ناصر الديف 2
 نائبة العميد مكّمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة سعدو حورية 3
 مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد  زقعار فتحي 4
 رئيسة قسـ عمـ االجتماع والديموغرافيا  كواش زىرة 5
 رئيسة قسـ عمـ النفس  وافية صحراوي  6
 رئيسة قسـ األرطفونيا  زينات فطيمة 7
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 رئيس قسـ عمـو التربية  خاليفية دمحم 8
 مية لقسـ عمـ االجتماع والديموغرافيارئيس الّمجنة العم عيساني نور الديف 9

 رئيسة الّمجنة العممية لقسـ عمـ النفس  مزياني فتيحة 10
 رئيسة الّمجنة العممية لقسـ األرطفونيا بوسبتة يمينة 11
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـو التربية يدرينة دمحم العربي 12
 عف قسـ عمـ النفس  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية مسيمي رشيد 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع  حمدوش رشيد 14
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع جويدة عميرة 15
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع ابراىيمي سعيدة 16
 ة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التربيةممّثم بداوي مسعودة 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التربية نبيل بحري  18
 ممّثمة األساتذة المساعديف نمر بيية 19
 ممّثمة األساتذة المساعديف بومعيزة اسيا 20
 مدير مخبر بحث صفار مدني زيتوف  21
 مخبر بحث مدير لياشمي مقراني 22
 مدير مخبر بحث عروس زوبير 23
 مديرة مخبر بحث عياشي صباح 24
 مدير مخبر بحث أحمد رميتة 25
 مديرة مخبر بحث عمروني بيجة 26
 مدير مخبر بحث بف خميفة محمود 27
 مديرة مخبر بحث حدادي دليمة 28
 مديرة مخبر بحث زناد دليمة 29
 مديرة مخبر بحث فرشاف لويزة 30
 مدير مخبر بحث حمو بوظريفة 31
 مديرة مخبر بحث زاىي شيرزاد 32
 مدير مخبر بحث عباد مسعود 33
 مديرة وحدة بحث زالؿ نصيرة 34
 مسؤولة المكتبة ناجي صميحة 35

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د ا2019ماي  09 مؤرخ في 664رقػػـ  قػػرار  لقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، يحد 

 2الجزائر -العمـو اإلنسانية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا بكم ية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03تضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ وبمق -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2009أكتػػوبر سػػنة  22الموافػػق  1430ذي القعػػدة  03المػػؤرخ فػػي  340-09وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 ، المعّدؿ والمتّمـ.2معة الجزائرالمتضمف إنشاء جا

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزير التع

قائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي الػػذي يحػػّدد ال 2018مػػارس  22المػػؤّرخ فػػي  247وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -
 .2الجزائر-عة ابو قاسـ سعد هللالكّمية العموـ اإلنسانية بجام

-وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األسػاتذة بػالمجمس العممػي لكميػة العمػوـ اإلنسػانية بجامعػة ابػو القاسػـ سػعد هللا -
 .2018سبتمبر  26المؤّرخ في  2ائر الجز 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  ولى:المادة األ 
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

-بو القاسـ سعد هللاتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية بجامعة ا
 . 2الجزائر

، 2الجزائر-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي العموـ اإلنسانية بجامعة   ابو القاسـ سعد هللا :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ألعضاء المجمس  الذي يحّدد القائمة االسمية 2018مارس  22المؤّرخ في  247تمغى احكاـ القرار رقـ  :3المادة 
  .2الجزائر-العممي لكّمية العموـ اإلنسانية بجامعة ابو القاسـ سعد هللا

، كل فيما يخصو، 2الجزائر-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير ابو القاسـ سعد هللا :4المادة 
 والبحث العممي. بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 

 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  09 خ فيمؤر ال 664رقػػـ  رارػػق بالقػػػممح  الذي يحد 
 2الجزائر -جامعة ابو القاسـ سعد هللا لكم ية العمـو اإلنسانية 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفمسفة  كماؿ بومنير 1
 عميد الكمية يز بوكنةعبد العز  2
 نائبة العميد مكّمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة شريفة غفار 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية ادمحم طالبي 4
 رئيس قسـ التاريخ عبد الرحمف اوالد سيدي الشيخ 5
 رئيس قسـ الفمسفة مناد طالب 6
 رئيس قسـ عمـ المكتبات والتوثيق شرطيوة رشيد بف 7
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ التاريخ عبد القادر كرليل 8
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الفمسفة عبد الرحمف بوقاؼ 9
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 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـ المكتبات والتوثيق عبد الرحمف اعراب 10
 ّف األستاذية عف قسـ الفمسفةممّثل األساتذة ذوي مص عمر مييبل 11
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ المكتبات والتوثيق  مميكة كوداش 12
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ المكتبات والتوثيق  عيسى محاجب 13
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ حارش دمحم اليادي 14
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ نويصر مصطفى 15
 ممّثل األساتذة المساعديف زعباط فريد 16
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف اويحي سعيدة 17
 مديرة مخبر بحث بوعزة بوضر ساية 18
 مدير مخبر بحث مختار حساني 19
 مدير مخبر بحث منصف بكاي 20
 مدير مخبر بحث ىـوعبد المجيد د 21
 مدير مخبر بحث عبد العزيز بف يوسف 22
 مدير مخبر بحث لخضر شريط 23
 مسؤولة المكتبة بوعوف سعيدة 24
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممي2019ماي  09 مؤرخ في 665رقـ  قػػرار  ة، يحد 
 2الجزائر-لقسـ الفمسفة بكمية العمـو اإلنسانية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03ـ وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػ -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009أكتػػوبر سػػنة  22 الموافػػق 1430 ذي القعػػدة 03المػػؤرخ فػػي  340-09وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ، المعّدؿ والمتّمـ.2 جزائرالمتضمف إنشاء جامعة ال
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
اإلنسػانية بجامعػة ابػو قاسػـ وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ الفمسػفة لكّميػة العمػوـ  -

 .2018سبتمبر  30المؤّرخ في  2الجزائر -سعد هللا
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذ2003غشت سنة  23الموافق  1424

-القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفة لكّمية العموـ اإلنسانية بجامعة ابو قاسـ سػعد هللا
 .2الجزائر
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفة لكّمية العموـ اإلنسانية بجامعة ابو قاسـ سعد  :2المادة 
 فقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.، و 2الجزائر-هللا

، كل فيما 2الجزائر-بو القاسـ سعد هللاأيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 
 التعميـ العالي والبحث العممي وزير

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء  2019ماي  09 مؤرخ فيال 665 رقػـممحػػق بالقػرار   الم جنة العمميةالذي يحد 
 2الجزائر-لقسـ الفمسفة بكمية العموـ اإلنسانية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ عبد الرحمف بوقاؼ 1
 رئيس القسـ مناد طالب 2
 أستاذة  خديجة وتيمي 3
 أستاذة  خديجة  ىني 4
  أستاذ دمحم شطوطي 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شريف رضا 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أحمد ناشف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحم بوداني 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" نعيمة وابل 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسم2019ماي  09 مؤرخ في 666رقـ  قػػرار  ية ألعضاء الم جنة العممية، يحد 

 2الجزائر-لقسـ التاريخ بكمية العمـو اإلنسانية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03قتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ وبم -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009أكتػػوبر سػػنة  22 الموافػػق 1430 ذي القعػػدة 03المػػؤرخ فػػي  340-09وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ، المعّدؿ والمتّمـ.2ائر المتضمف إنشاء جامعة الجز 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
ـ التػاريخ لكّميػة العمػوـ اإلنسػانية بجامعػة ابػو قاسػـ وبناء  عمى محضر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػ -

 .2018سبتمبر  30المؤّرخ في  2الجزائر -سعد هللا
 رر ػػػػػيػق
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ لكّمية العموـ اإلنسانية بجامعة ابو قاسـ سػعد 
 .2الجزائر-الّمػو

قاسـ سعد تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ لكّمية العموـ اإلنسانية بجامعة ابو  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2الجزائر -هللا

، كل فيما 2الجزائر-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابو القاسـ سعد هللا: 3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019ماي  09 فيلجزائر حرر با
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العمميةالذي يحد   2019ماي  09 مؤرخ فيال 666 رقػـممحػػق بالقػرار 
 2الجزائر-لقسـ التاريخ بكمية العموـ اإلنسانية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ عبد القادر كرليل 1
 رئيس القسـ عبد الرحمف أوالد سيدي الشيخ 2
 اذ أست بمقاسـ رحماني 3
 أستاذ  دمحم الحبيب بشاري  4
 أستاذ  لزىر بديدة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمحم بمقاسـ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دمحم خيشاف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كمثـو ميداف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شفيقة عيساني 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية 2019ماي  09 مؤرخ في 667رقـ  قػػرار  ، يحد 

 2الجزائر-لقسـ عمـ المكتبات والتوثيق بكمية العمـو اإلنسانية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  برجػػػ 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009أكتػػوبر سػػنة  22الموافػػق  1430ذي القعػػدة  03المػػؤرخ فػػي  340-09نفيػػذي رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو الت -

 .، المعّدؿ والمتّمـ2معة الجزائرالمتضمف إنشاء جا
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .حث العمميير التعميـ العالي والبالذي يحدد صالحيات وز 
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وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ عمػػـ المكتبػػات والتوثيػػق لكّميػػة العمػػوـ اإلنسػػانية  -
 .2018سبتمبر  26المؤّرخ في  2الجزائر -بجامعة ابو قاسـ سعد هللا

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ المكتبات والتوثيق لكّمية العموـ اإلنسانية بجامعة ابو 
 .2الجزائر-قاسـ سػعد الّمػو

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ المكتبات والتوثيق لكّمية العموـ اإلنسانية بجامعة  :2مادة ال
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2الجزائر-ابو قاسـ سعد هللا

، كل فيما 2لجزائرا-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابو القاسـ سعد هللا :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية 2019ماي  09 مؤرخ فيال 667رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 2الجزائر-لقسـ عمـ المكتبات والتوثيق بكمية العموـ اإلنسانية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا

 الصفػة قػباالسـ والم الرقـ
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ عراب عبد الحميدأ  1
 رئيس القسـ بف شرطيوة رشيد 2
 أستاذ  عالىـ رابح 3
 أستاذ  دمحم عبد اليادي 4
 أستاذ  اعمر وعمي يوسف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جزايري سمير 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سالؿ عاشور 7
 ساعد قسـ "أ"أستاذ م حميطوش مراد 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" شوقي غنية 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  09 مؤرخ في 668رقػػـ  قػػرار  ، يحد 

 2الجزائر -أبو القاسـ سعد هللا ةالم غات األجنبية بجامع بكم ية
 

 زير التعميـ العالي والبحث العممي،إف و 
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي يحّدد 2003
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 2009أكتػػوبر سػػنة  22الموافػػق  1430ذي القعػػدة  03المػػؤرخ فػػي  340-09وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 ، المعّدؿ والمتّمـ.2معة الجزائر المتضمف إنشاء جا

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ع األوؿ عػاـ ربيػ 18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

الػػذي يحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي  2018مػػارس  22المػػؤّرخ فػػي  251وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -
 .2الجزائر-ابو قاسـ سعد هللالكّمية الّمغات األجنبية بجامعة 

-عمى محضر انتخاب ممّثمي األسػاتذة بػالمجمس العممػي لكميػة الّمغػات األجنبيػة بجامعػة ابػو القاسػـ سػعد هللاوبناء   -
 .2018سبتمبر  26المؤّرخ في  2ائر الجز 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الّمغات األجنبية بجامعة ابو القاسـ سعد هللا
 . 2الجزائر

-بية بجامعة أبو القاسـ سعد هللاالّمغات األجن تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. 2الجزائر

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس  2018مارس  22المؤّرخ في  251تمغى احكاـ القرار رقـ  :3المادة 
 ، 2الجزائر-العممي لكّمية الّمغات األجنبية بجامعة ابو القاسـ سعد هللا

، كل فيما يخصو، 2الجزائر-مف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير ابو القاسـ سعد هللايك :4المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 يبالدكتور: بوزيد الط
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  09 مؤرخ فيال 668رقػػـ  رارػػق بالقػػػممح  الذي يحد 
 2الجزائر -ابو القاسـ سعد هللالكم ية الم غات األجنبية بجامعة 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيسة المجمس العممي لمكمية، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّمغة اإلنجميزية  بف صافي زوليخة 1
 عميد الكمية منصوري ابراىيـ 2
 بالطمبةنائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة  حمالوي شعيرة 3
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية أمقراف صميحة 4
 رئيس قسـ الّمغة الفرنسية أعراب حساف 5
 رئيسة قسـ الّمغات األجنبية خموياتي سعاد 6
 رئيسة قسـ الّمغة اإلنجميزية أؤجيت نسريف 7
 ـ الّمغة الفرنسيةرئيسة الّمجنة العممية لقس رحاؿ صفية 8
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 رئيسة الّمجنة العممية لقسـ الّمغات األجنبية بف عتو رشيدة 9
 رئيسة الّمجنة العممية لقسـ الّمغة اإلنجميزية حميطوش فتيحة 10
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّمغة الفرنسية قريف نادية 11
 ستاذية عف قسـ الّمغة الفرنسيةمّثمة األساتذة ذوي مصّف األ الباقي حفيظة 12
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّمغات األجنبية عبد الفتاح احسف 13
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّمغات األجنبية ابركاف عمي 14
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّمغة اإلنجميزية جمعي فؤاد 15
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف بؤصافي نواؿ 16
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف سايل أمينة 17
 مدير مخبر بحث أيت دحماف  18
 مسؤولة المكتبة بيمولي مريـ 19
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائم2019ماي  09 مؤرخ في 669رقـ  قػػرار  ة االسمية ألعضاء الم جنة العممية لقسـ، يحد 
 2الجزائر-الم غة األلمانية، اإلسبانية واإليطالية بكمية الم غات األجنبية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009أكتػػوبر سػػنة  22 الموافػػق 1430 القعػػدة ذي 03المػػؤرخ فػػي  340-09وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـ2المتضمف إنشاء جامعة الجزائر
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحػّدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  2018مارس  22المؤّرخ في  249وبموجب القرار رقـ  -

 ، 2الجزائر-الّمغة اإلنجميزية لكّمية الّمغات األجنبية بجامعة ابو قاسـ سعد هللا
لكّميػة الّمغػات وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الّمغة األلمانية، اإلسػبانية واإليطاليػة  -

 .2018سبتمبر  25المؤّرخ في  2الجزائر -األجنبية بجامعة أبو قاسـ سعد هللا
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغة األلمانية، اإلسبانية واإليطالية لكّمية الّمغات األجنبية 
 .2الجزائر-بجامعة أبو قاسـ سعد هللا
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انية واإليطالية لكّمية الّمغات تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغة األلمانية، اإلسب :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2الجزائر-األجنبية بجامعة أبو قاسـ سعد هللا

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2018مارس  22المؤّرخ في  249تمغى احكاـ القرار رقـ  :3المادة 
-لية لكّمية الّمغات األجنبية بجامعة ابو القاسـ سعد هللاالعممية لقسـ الّمغة األلمانية، اإلسبانية واإليطا

 ، 2الجزائر
، كل فيما 2الجزائر-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو القاسـ سعد هللا :4المادة 

 ي.أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمم يخصو، بتطبيق
 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية 2019ماي  09 مؤرخ فيال 669رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 

 2الجزائر-لقسـ األلمانية، اإلسبانية واإليطالية بكمية الم غات األجنبية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ بف عتو رشيدة 1
 رئيسة القسـ خموياتي سعاد 2
 أستاذة  حامي ناجية 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" حرفوشي نشيدة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عزوني نور الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نواح دمحم 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" عالـ مريـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" معسـو عبد هللا 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية 2019ماي  09 مؤرخ في 670رقػػػـ  قػػرار  ، يحد 

 2الجزائر-لقسـ الم غة الفرنسية بكمية الم غات األجنبية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .ـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتمّ  2003
 2009أكتػػوبر سػػنة  22 الموافػػق 1430 ذي القعػػدة 03المػػؤرخ فػػي  340-09وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ، المعّدؿ والمتّمـ.2معة الجزائر المتضمف إنشاء جا
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   400

 

الذي يحػّدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  2018مارس  22المؤّرخ في  248وبموجب القرار رقـ  -
 2الجزائر-عة ابو قاسـ سعد هللاالّمغة اإلنجميزية لكّمية الّمغات األجنبية بجام

العممية لقسـ الّمغػة الفرنسػية لكّميػة الّمغػات األجنبيػة بجامعػة أبػو وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة  -
 .2018سبتمبر  25المؤّرخ في  2الجزائر -قاسـ سعد هللا

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغة الفرنسية لكّمية الّمغات األجنبية بجامعة أبو قاسـ 
 .2الجزائر-سعد هللا

كّمية الّمغات األجنبية بجامعة أبو قاسـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغة الفرنسية ل :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2الجزائر-سعد هللا

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2018مارس  22المؤّرخ في  248تمغى احكاـ القرار رقـ  :3المادة 
 ، 2الجزائر-لقاسـ سعد هللاالعممية لقسـ الّمغة الفرنسية لكّمية الّمغات األجنبية بجامعة ابو ا

، كل فيما 2الجزائر-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو القاسـ سعد هللا :4المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 
 ميـ العالي والبحث العمميوزير التع

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم ج 2019ماي  09 مؤرخ فيال 670 رقػـممحػػق بالقػرار   نة العمميةالذي يحد 
 2الجزائر-لقسـ الم غة الفرنسية بكمية الم غات األجنبية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ رحاؿ عسمة صفية 1
 رئيس القسـ أعراب حساف 2
 أستاذة  وردة حيمر 3
 أستاذ  اسيا قصد عمي 4
 أستاذ  عبدوف دمحم اسماعيل  5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" نجود برغوت 6
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" راضية بف سميماف 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" اماؿ بكوش 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" نصيرة مشري  9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية 2019ماي  09 مؤرخ في 671رقػػـ  قػػرار  ، يحد 
 2الجزائر-ية الم غات األجنبية بجامعة أبو القاسـ سعد هللالقسـ الم غة اإلنجميزية بكم

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009أكتػػوبر سػػنة  22 الموافػػق 1430 ذي القعػػدة 03المػػؤرخ فػػي  340-09وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 لمتّمـ.، المعّدؿ وا2معة الجزائرالمتضمف إنشاء جا
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الذي يحػّدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  2018مارس  22المؤّرخ في  250وبموجب القرار رقـ  -

 .2الجزائر-عة ابو قاسـ سعد هللالّمغة اإلنجميزية لكّمية الّمغات األجنبية بجاما
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الّمغة اإلنجميزية لكّمية الّمغات األجنبية بجامعة أبو  -

 .2018سبتمبر  25المؤّرخ في  2الجزائر-قاسـ سعد هللا
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  دة األولى:الما
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

لّمغات األجنبية بجامعة أبو قاسـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغة اإلنجميزية لكّمية ا
 .2الجزائر -سعد هللا

: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغة اإلنجميزية لكّمية الّمغات األجنبية بجامعة أبو 2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2الجزائر -قاسـ سعد هللا

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2018مارس  22المؤّرخ في  250تمغى احكاـ القرار رقـ  :3المادة 
 ، 2الجزائر-العممية لقسـ الّمغة اإلنجميزية لكّمية الّمغات األجنبية بجامعة ابو القاسـ سعد هللا

ل فيما ، ك2الجزائر -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو القاسـ سعد هللا: 4المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية 2019ماي  09 مؤرخ فيال 671رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 2الجزائر-لقسـ الم غة اإلنجميزية بكمية الم غات األجنبية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ حميطوش فتيحة 1
 رئيسة القسـ بساعي اوجيت نسريف 2
 أستاذ  خالدي كماؿ 3
 أستاذ  بف سماف ادمحم 4
 أستاذة  بف سماف فايزة 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" عرعار سميرة 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" سعودي كريمة 7
 "ب" أستاذة مساعدة قسـ عموش وحيدة 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" سي اليادي ليندة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ؿ القرار رقـ 2019ماي  09 مؤرخ في 672رقـ  قػػرار الذي يحدد  2017جواف  15المؤر خ في  615، يعد 

 النعػامة-بالمركز الجامعي صالحي أحمد تاالمجمس العممي لمعيد اآلداب والمغألعضػاء القائمة االسمية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.الذي يحدد مياـ المركز الجامع
 2010سػبتمبر سػنة  9الموافػق  1431رمضػاف عػاـ  30المػؤرخ فػي  205-10وبمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. والمتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة، المعّدؿ
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رق -

 والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي 
المجمػػس العممػػي  ألعضػػػاءالػػذي يحػػدد القائمػػة االسػػمية  2017جػػواف  15المػػؤّرخ فػػي  615وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -

 النعػامة.-أحمد بالمركز الجامعي صالحي تلمعيد اآلداب والمغا
 .2019أفريل  08المؤّرخ في  71رقـ النعػامة  -وبناء  عمى إرساؿ المركز الجامعي صالحي أحمد -

 

 رر ػػػػػيػق
 

بالمركز  تييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغا :المادة األولى
 النعػامة. -الجامعي صالحي أحمد

 -صالحي أحمد بالمركز الجامعي تتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغا :2دة الما
 النعػامة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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النعػامة، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي صالحي أحمد :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ؿ القرار رقـ  الذي 2019ماي  09 مؤرخ فيال 672ممحق بالقرار رقـ   2017جواف  15المؤر خ في  615يعد 
د لمقائمة االسمية   النعػامة -بالمركز الجامعي صالحي أحمد تالمجمس العممي لمعيد اآلداب والمغاألعضػاء المحد 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجمس العممي لممعيد دافبريؾ سع 1
 مدير المعيد رماس بغداد 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج  رميتة عبد الغني 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي بوخاؿ لخضر 4
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي عطاوي الطيب 5
 اترئيسة قسـ المغ مباتة أنيسة 6
 أستاذ دويس دمحم  7
 أستاذ موساوي أحمد 8
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوخاؿ ميمود 9
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوعصابة عبد القادر 10
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" مريف أسماء 11
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عزوز ىواري  12
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" يعيش وحيدة 13
 بحث مدير مخبر جاليمي أحمد 14

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  09 مؤرخ في 673رقـ  قػػرار

 ورقمػة-العمـو التطبيقية بجامعة قاصدي مرباح لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية
 

 مي،إف وزير التعميـ العالي والبحث العم
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليػػػو سػػػنة  23الموافػػػق  1422جمػػػادى األولػػػى عػػاـ  2المػػؤرخ فػػػي  210-01وبمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 تّمـ.ء جامعة ورقمة، المعّدؿ والموالمتضمف إنشا 2001
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013نػاير سػنة ي 30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
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العمػـو التطبيقيػة بجامعػة  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكميػة -
 .2018مارس  01مػة المؤّرخ في ورق -قاصدي مرباح

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48حكاـ المادة تطبيقا أل المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

معة قاصدي العموـ التطبيقية بجا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية
 ورقمػة. -مرباح

العموـ التطبيقية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -قاصدي مرباح

ورقمػة، كل فيما يخصو،  -مرباح يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  09 مؤرخ فيال 673 رقػـممحػػق بالقػرار 
 ورقمػة -بجامعة قاصدي مرباح العموـ التطبيقية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ لعميد الطاىر 1
 رئيس القسـ الوازف دمحم األخضر 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جعفور أحمد 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوشعمة طارؽ  4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بورؾ ياسيف 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بوعمي خديجة 6
 عد قسـ "أ"أستاذ مسا طيبي جماؿ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" إيدر زىير 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ2019ماي  09 مؤرخ في 674رقػػـ  قػػرار

 ورقمػة -امعة قاصدي مرباحالعمـو اإلنسانية واالجتماعية بج عمـ االجتماع والديمغرافيا بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليػػػو سػػػنة  23ق الموافػػػ 1422جمػػػادى األولػػػى عػػاـ  2المػػؤرخ فػػػي  210-01وبمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 ء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشا 2001
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 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24 المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13نفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

العمػـو اإلنسػانية  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العمميػة لقسػـ عمػـ االجتمػاع والػديمغرافيا بكميػة -
 .2018جواف  28ورقمػة المؤّرخ في  -قاصدي مرباحواالجتماعية بجامعة 

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
العمـو اإلنسانية  االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا بكمية القائمة

 ورقمػة.-واالجتماعية بجامعة قاصدي مرباح
العموـ اإلنسانية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا بكمية :2المادة 

 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -مرباحواالجتماعية بجامعة قاصدي 
ورقمػة، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدي مرباح :3المادة 

 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية  2019ماي  09 مؤرخ فيال 674رقػـ ممحػػق بالقػرار 

 ورقمػة -العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قاصدي مرباح بكمية لقسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ خيرة بغدادي 1
 رئيس القسـ قودة عزيز 2
 تاذ أس بف عيسى دمحم الميدي 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خميفة عبد القادر 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" جابر مميكة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عريف عبد الرزاؽ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بودبزة ناصر 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" صالي دمحم 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" باية بوزغاية 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مية ألعضاء المجمس العممي، يحدد القائمة االس2019ماي  09 مؤرخ في 675رقػػػـ  قػػرار
 ورقمػة -لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قاصدي مرباح

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليػػػو سػػػنة  23الموافػػػق  1422جمػػػادى األولػػػى عػػاـ  2المػػؤرخ فػػػي  210-01ـ التنفيػػػذي رقػػػـ وبمقتضػػى المرسػػػو  -

 ء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشا 2001
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الخاصة بتالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد  2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
قاصػدي  اإلنسػانية واالجتماعيػة بجامعػةوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األسػاتذة بػالمجمس العممػي لكميػة العمػوـ  -

 .2018فيفري  12ورقمػة المؤّرخ في  -مرباح
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قاصدي 
 ورقمػة. -مرباح

العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قاصدي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 ممحق بيذا القرار.ورقمػة، وفقا لمجدوؿ ال-مرباح

ورقمػة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدي مرباح :3المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 
 العممي وزير التعميـ العالي والبحث

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  09 مؤرخ فيال 675رقـ  رارػػق بالقػػػممح
 ورقمػة-بجامعة قاصدي مرباح عموـ اإلنسانية واالجتماعيةلكمية ال

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا خميفة عبد القادر 1
 عميد الكمية محجر ياسيف 2
 اسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف بالدر  صالي دمحم 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية ناصر بودبزة 4
 رئيس قسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا قودة عزيز 5
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 رئيسة قسـ عمـ النفس وعمـو التربية نوار شيرزاد 6
 رئيسة قسـ عمـو االعالـ واالتصاؿ تومي فضيمة 7
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية طاىير رياض 8
 رئيسة المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا بغدادي خيرة 9

 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعمـو التربية لبوز عبد هللا 10
 رئيسة المجنة العممية لقسـ عمـو االعالـ واالتصاؿ يسعد زىية 11
 ل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس وعمـو التربيةممثّ  جخراب عرفات 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس وعمـو التربية بف ساسي عقيل 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا رابح رياب 14
 وي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانيةممّثل األساتذة ذ لخضر عواريب 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ كاوجة دمحم الصغير 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف صانع رابح 17
 ممّثل عف األساتذة المساعديف صالحي طارؽ  18
 مديرة مخبر بحث بوشاللق نادية 19
 مديرة مخبر بحث بوضياؼ نادية 20
 مدير مخبر بحث أبي مولود عبد الفتاح 21
 مدير مخبر بحث بف زاىي منصور 22
 مسؤوؿ المكتبة السيد دمحم الكامل مختاري  23

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  09 مؤرخ في 676رقػػـ  قػػرار

 ورقمػة-اآلداب والمغات بجامعة قاصدي مرباح لقسـ اآلداب والمغة االنجميزية بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .لحكومةوالمتضّمف تعييف أعضاء ا
يوليػػػو سػػػنة  23الموافػػػق  1422جمػػػادى األولػػػى عػػاـ  2المػػؤرخ فػػػي  210-01ي رقػػػـ وبمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذ -

 ء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشا 2001
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
اآلداب والمغػػات  نجميزيػػة بكميػػةوبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ اآلداب والمغػػة اال -

 .2018مارس  06ورقمػة المؤّرخ في  -بجامعة قاصدي مرباح
 

 رر ػػػػػيػق
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ه، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعال2003غشت سنة  23الموافق  1424

اآلداب والمغات بجامعة  بكميةاآلداب والمغة االنجميزية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 ورقمػة.-قاصدي مرباح

اآلداب والمغات بجامعة  بكميةاآلداب والمغة االنجميزية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -قاصدي مرباح

ورقمػة، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدي مرباح :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 سمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة اال 2019ماي  09 مؤرخ فيال 676رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 ورقمػة-اآلداب والمغات بجامعة قاصدي مرباح بكميةاآلداب والمغة االنجميزية لقسـ 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذة محاضرة قسـ "ب"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ حميمة بف الزوخ    1
 رئيسة القسـ سميرة السايح مبارؾ 2
 أستاذ  جماؿ قوي  3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمحم الصغير حميمي 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" ثريا دريد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دمحم كوداد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أحمد نور الديف بالعربي 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" فريدة سعدوف  8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  09 مؤرخ في 677رقػػـ  ػػرارق

 ورقمػة-لكمية اآلداب والمغات بجامعة قاصدي مرباح
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .ف تعييف أعضاء الحكومةمّ والمتض
يوليػػػو سػػػنة  23الموافػػػق  1422جمػػػادى األولػػػى عػػاـ  2المػػؤرخ فػػػي  210-01وبمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 ء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشا 2001
  غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
ورقمػػة -مي األساتذة بالمجمس العممػي لكميػة اآلداب والمغػات بجامعػة قاصػدي مربػاحوبناء  عمى محضر انتخاب ممثّ  -

 .2018ماي  21المؤّرخ في 
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 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
المتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعّدؿ و 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 ورقمػة.  -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة قاصدي مرباح
ورقمػة، وفقا -اآلداب والمغات بجامعة قاصدي مرباح تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية: 2المادة 

 بيذا القرار. لمجدوؿ الممحق
ورقمػة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدي مرباح :3المادة 

 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 

 مميوزير التعميـ العالي والبحث الع
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  09 مؤرخ فيال 677رقـ  رارػػق بالقػػػممح

 ورقمػة -بجامعة قاصدي مرباح والمغات لكمية اآلداب
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي عبد الحميد ىيمة 1
 عميد الكمية العيد جمولي 2
 بطة بالطمبةنائبة العميد مكّمفة بالدراسات والمسائل المرت نسيب شيرزاد 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية دحو حسيف 4
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي بقادر عبد القادر 5
 رئيسة قسـ اآلداب والمغة االنجميزية السايح لمبارؾ سميرة 6
 رئيسة قسـ اآلداب والمغة الفرنسية حشاني لويزة 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي  حسيني  أبو بكر 8
 رئيسة المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة االنجميزية حميمة بف الزوخ    9

 رئيس المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية دمحم دريدي 10
 واألدب العربي ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة عبد القادر البار 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة االنجميزية دمحم الصغير حميمي 12
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة االنجميزية ثريا دريد 13
 رنسيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة الف فوضيل دحو 14
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة الفرنسية دليمة عبادي 15
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف شفيقة جيمح 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عبد الرحيـ حمالوي  17
 مدير مخبر بحث خنور صالح 18
 مدير مخبر بحث عبد المجيد عيساني 19
 مديرة مخبر بحث قفىاجر مد 20
 مدير مخبر بحث جماؿ قوي  21
 مدير مخبر بحث أحمد بمخضر 22
 مسؤولة المكتبة فاطمة الزىراء طرباخ 23

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجمس العممي  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2019ماي  09 مؤرخ في 678رقػػـ  قػػرار
 ورقمػة-معيد التكنولوجيا بجامعة قاصدي مرباحل

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليػػػو سػػػنة  23الموافػػػق  1422لػػػى عػػاـ جمػػػادى األو  2المػػؤرخ فػػػي  210-01وبمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 ء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشا 2001
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
ورقمػػػة  -وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لمعيػػد التكنولوجيػػا بجامعػػة قاصػػدي مربػػاح -

 .2019أفريل  14المؤرخ في 
 يػقػػػػػرر

 

جمادي الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ  مف المرسوـ التنفيذي 67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 ورقمػة. -عيد التكنولوجيا بجامعة قاصدي مرباحالقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لم
ورقمػة، وفقا -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التكنولوجيا بجامعة قاصدي مرباح :2المادة 

 .لمجدوؿ الممحق بيذا القرار
ة، كل فيما يخصو، ورقمػ-قاصدي مرباح ةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  09 مؤرخ فيال 678ممحػػػق بالقػػرار رقـ 

 ورقمػة-لمعيد التكنولوجيا بجامعة قاصدي مرباح
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 درئيس المجمس العممي لممعي بدر الزماف خمقاني 1
 مدير المعيد بمخير نيقرو 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة العربي عطية 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية دمحم ميدي قادري  4
 رئيس قسـ المناجمنت  صالح قريشي 5
 يةرئيس قسـ اليندسة التطبيق يونس بولعجوؿ 6
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المناجمنت شريفة جعدي 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة التطبيقية عمر موساوي  8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة التطبيقية دمحم اليمة 9

 ممّثل عف األساتذة المساعديف حفيع ىادؼ 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف غريب ذوادي 11
 مسؤولة المكتبة فيروز محبوب 12

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ؿ القرار رقـ 2019ماي  09 مؤرخ في 679رقػػـ  قػػرار   2017فيفري  12المؤر خ في  186، يعد 

 لمجنة العممية لقسـ عمـو األرض والكوف الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء ا
 جيجل-عمـو الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بف يحي بكمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليػػو سػػنة  22الموافػػق  1424جمػػادى األولػػى عػػاـ  22المػػؤرخ فػػي  258-03ى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ وبمقتضػػ -

 اء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنش 2003
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.والقواعد الخاصة بتالذي يحّدد مياـ الجامعة  2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ الػذي يحػّدد  2017فيفري  12المؤّرخ في  186وبموجب القرار رقـ  -

 جيجل. -لصديق بف يحيعمـو الطبيعة والحياة بجامعة دمحم ا عموـ األرض والكوف بكمية
 .2019أفريل  16المؤّرخ في  197قـ جيجل ر  -وبناء  عمى إرساؿ جامعة دمحم الصديق بف يحي -

 
 

 رر ػػػػػيػق
 

 ل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ األرض والكوف بكميةييدؼ ىذا القرار إلى تعدي المادة األولى:
 جيجل. -عمـو الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بف يحي

عموـ الطبيعة والحياة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ األرض والكوف بكمية :2المادة 
 ل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.جيج -بجامعة دمحم الصديق بف يحي

جيجل، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 
 ـ العالي والبحث العمميوزير التعمي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ؿ القرار رقـ  2019ماي  09 مؤرخ فيال 679رقػـ ممحػػق بالقػرار  د لمقائمة 2017يفري ف 12المؤر خ في  186الذي يعد   المحد 
 جيجل -عموـ الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بف يحي المجنة العممية لقسـ عمـو األرض والكوف بكمية االسمية ألعضاء

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ بف زايد رياض  1
 رئيس القسـ طكوؾ مصطفى 2
 أستاذ  بوزنوف عز الديف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دبيش طو حسيف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مبروؾ فاتح 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" درويش عبد المالؾ 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" خروبة حسيبة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بغداد عبد المالؾ 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ؿ القرار رقـ 2019ماي  09 مؤرخ في 680رقػػـ  قػػرار   2016أكتوبر  04المؤر خ في  1554، يعد 

 اليندسة المعمارية وعمـو األرض  المجمس العممي لمعيد الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
 1سطيف-فرحات عباس بجامعة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19تضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ بمق -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

الموافػػػق  أّوؿ غشػػػت سػػػنة  1409ذي الحجػػػة عػػػاـ  29المػػػؤرخ فػػػي  140-89وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 1989

 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03تضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ وبمق -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 البحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 

الػذي يحػّدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجمػس العممػي  2016 أكتػوبر 04المػؤّرخ فػي  1554وبموجب القػرار رقػـ  -
 ، المعّدؿ.1سطيف-لمعيد اليندسة المعمارية وعمـو األرض بجامعة فرحات عباس

 .2019فيفري  28المؤرخ في  117رقـ 1 سطيف-سوبناء  عمى إرساؿ جامعة فرحات عبا -
 

 رر ػػػػػيػق
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية  المادة األولى:
 .1سطيف-وعمـو األرض بجامعة فرحات عباس

فرحات  سة المعمارية وعموـ األرض بجامعةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اليند :2المادة 
 .، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار1سطيف-عباس
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، كل فيما يخصو، 1سطيف-فرحات عباس ة: يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع3المادة 
 .بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ؿ القرار رقـ  2019ماي  09 مؤرخ فيال 680ممحػػػق بالقػػرار رقـ  د 2016أكتوبر  04المؤر خ في  1554الذي يعد   المحد 
 1سطيف-فرحات عباس اليندسة المعمارية وعموـ األرض بجامعة المجمس العممي لمعيد لمقائمة االسمية ألعضاء

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 اذية عف قسـ اليندسة المعمارية رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األست خرشي أسامة 1
 مدير المعيد شابو موالي شارؼ 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  خابر العربي  3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عمي خوجة النذير 4
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية رحماف عمي 5
 رئيس قسـ عمـو األرض زيغمي كريـ 6
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية  بالؿ الطاىر 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو األرض  دمدـو عبد السالـ 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو األرض  كبيش عبد الحكيـ 9

 ممّثل عف األساتذة المساعديف بموش دمحم أمقراف 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ضيافات عبد الرحمف 11
 مدير مخبر بحث مداني السعيد 12
 مدير مخبر بحث شوقي عمي 13
 مدير مخبر بحث زغالش حمزة 14
 مسؤولة المكتبة سباعي بسمة 15

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ؿ القرار رقـ 2019ماي  09 مؤرخ في 681 ـػرقػ قػػرار   2017فيفري  12المؤر خ في  184، يعد 

 1سطيف-فرحات عباسد القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة يحػد  الذي 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24مػػػؤرخ فػػػي ال 111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الموافػػػق  أّوؿ غشػػػت سػػػنة  1409ذي الحجػػػة عػػػاـ  29المػػػؤرخ فػػػي  140-89وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 1989
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24لمػػؤرخ فػػيا 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يـ العالي والبحث العممي.ير التعمالذي يحدد صالحيات وز 
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الػػذي يحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي  2017فيفػػري  12المػػؤّرخ فػػي  184وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -
 ، المعّدؿ.1سطيف -عباسلجامعة فرحات 

 .2019فيفري  27المؤّرخ في  119قـ ر  1سطيف -وبناء  إرساؿ جامعة فرحات عباس -
 

 رر ػػػػػيػق
 

 .1سطيف- دؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة فرحات عباسيي المادة األولى:
، وفقا لمجدوؿ الممحق 1سطيف-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة فرحات عباس :2المادة 

 بيذا القرار.
، كل فيما يخصو، 1سطيف-جامعة فرحات عباسيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ؿ القرار رقـ  2019ماي  09 مؤرخ في 681 رقػـممحػػق بالقػرار   2017فيفري  12المؤر خ في  184الذي يعد 

د  1سطيف-فرحات عباسمقائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة ل المحد 
 ػةالصف االسـ والمقػب الرقـ

 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة جناف عبد المجيد 1

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل  حرز هللا داود  2
 والشيادات والتكويف العالي في التدرج

الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في  حميدوش دمحم 3
 والتكويف العالي فيما بعد التدرج

 نائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية مساىل نور الديف 4
 نائبة مدير الجامعة مكّمفة بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو كامل نجاة 5
 عميد كمية العمـو وعيل لعياشيل 6
 عميد كمية التكنولوجيا حب الحمص فريد 7
 عميد كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بمميدي عبد الوىاب 8
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة  غرزولي رشيد 9

 عميد كمية الطب لعوامري سميماف 10
 دسة المعمارية وعمـو األرضمدير معيد الين شابو موالي شارؼ 11
 مدير معيد البصريات وميكانيؾ الدقة بوعواجة نور الديف  12
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو معوش جماؿ 13
 رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا قالؿ مسعود 14
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة زروؽ دمحم مييوب 15
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عمار عماري  16
 رئيسة المجمس العممي لكمية الطب جابي فريدة 17
 رئيس المجمس العممي لمعيد البصريات وميكانيؾ الدقة فمكاوي أحمد 18
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 رئيس المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية وعمـو األرض خرشي أسامة 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو شرقي عبد الحميد 20
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو سطيفي فاطمة 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيا بف عاشور جعفر 22
 ف كمية التكنولوجياممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية ع ناصف الساسي 23
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير قطاؼ ليمى 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بورغدة حسيف 25
 ذوي مصّف األستاذية عف كمية الطب ممّثمة األساتذة توابتي سياـ العمجة 26
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الطب قماش سعاد 27
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد البصريات وميكانيؾ الدقة حمودة عبد المطيف 28
 الدقة ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد البصريات وميكانيؾ بمخير نبيل 29
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد اليندسة المعمارية وعمـو األرض شوقي عمي 30
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد اليندسة المعمارية وعمـو األرض كبيش عبد الحكيـ 31
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف أوحيدة صورية 32
 ساتذة المساعديفممّثل عف األ مرابط ساعد 33
  2أستاذ بجامعة باتنة  حمودة شعباف 34
 بجاية -أستاذة بجامعة عبد الرحمف ميرة مداني خضير 35
 مسؤوؿ المكتبة المركزية قطاؼ لخضر 36
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ؿ القر 2019ماي  09 مؤرخ في 682ـ ػػرقػ قػػرار   2017أفريل  17المؤر خ في  441ار رقـ ، يعد 
   الشمف-حسيبة بف بوعميد القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة يحػد  الذي 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .أعضاء الحكومة والمتضّمف تعييف
يوليػػو سػػنة  23الموافػػق   1422جمػػادى األولػػى عػػاـ  2المػػؤرخ فػػي  209-01وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 المتّمـ.المعّدؿ و  والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.ذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتال 2003
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
د القائمػػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي يحػػػدّ  الػػذي 2017أفريػػل  17المػػؤّرخ فػػي  441وبموجػػب القػػرار رقػػـ   -

 الشمف، المعّدؿ. -حسيبة بف بوعميلجامعة 
 .2019مارس  31المؤرخ في  15ف رقـ الشم -وبناء  عمى إرساؿ جامعة حسيبة بف بوعمي -

 

 رر ػػػػػيػق
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 -بف بوعمي المجمس العممي لجامعة حسيبةييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء  المادة األولى:
 الشمف.

الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق  -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة حسيبة بف بوعمي :2المادة 
 بيذا القرار.

خصو، الشمف، كل فيما ي -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ؿ القرار رقـ  2019ماي  09 مؤرخ فيال 682 رقػـممحػػق بالقػرار   2017أفريل  17المؤر خ في  441الذي يعد 
 الشمف-حسيبة بف بوعميمقائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة لد حػد  الم

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ة، رئيس المجمس العممي لمجامعةمدير الجامع شكري عمي 1
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل  عكوش كماؿ 2

 والشيادات والتكويف العالي في التدرج 
لعممي نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث ا حساني حسيف 3

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج 
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية مخموؼ عمي 4
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو عايمي رضواف 5
 عميدة كمية التكنولوجيا  فارس شييناز 6
 عميد كمية اليندسة المدنية والمعمارية عمرقسوؿ  7
 عميد كمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي بوجمعة عبد العالي 8
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة سعيدي جماؿ 9

 عميد كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بوفميح نبيل 10
 نبيةعميد كمية المغات األج دحماف نور الديف 11
 عميد كمية اآلداب والفنوف  ىاروف مجيد 12
 عميد كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بوقشور دمحم الصالح 13
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية عماري ابراىيـ 14
 مدير معيد التربية البدنية والرياضية  يحياوي دمحم 15
 التكنولوجيا رئيس المجمس العممي لكمية  زقاوي عبد هللا 16
 رئيس المجمس العممي لكمية اليندسة المدنية والمعمارية  دلة نور الديف 17
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي طاىر عباس منير 18
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير  زيداف دمحم 19
 رئيس المجمس العممي لكمية المغات األجنبية ند امقرافآيت جيدة مح 20
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والفنوف  توزاف عبد القادر 21
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة طاىرتي مراد 22
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 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية تكراف جياللي 23
 رئيس المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية ة رابحبورزام 24
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية  حاج بف عمي دمحم 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيا طالب رشيد 26
 كنولوجيا ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الت منداس دمحم 27
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اليندسة المدنية والمعمارية  غريسي دمحم 28
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اليندسة المدنية والمعمارية  برانسي الطيب 29
 عالـ اآلليممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة واإل راشد حبيب 30
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة  بوطيبة عبد القادر 31
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة  صبايحية دمحم 32
 والتجارية وعمـو التسييرممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية  أنساعد رضواف 33
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير قوريف حاج قويدر 34
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية المغات األجنبية قيطارني دمحم 35
 ف كمية اآلداب والفنوف ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية ع زغودة إسماعيل 36
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والفنوف  بوقمرة عمر 37
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية ديممي عبد العزيز 38
 ية واالجتماعيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسان زياف دمحم 39
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية شايب الذراع بف يمينة 40
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية  سي عمي أحمد 41
 ية البدنية والرياضيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد الترب حفصاوي بف يوسف 42
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد التربية البدنية والرياضية سبع بوعبد هللا 43
 ممّثل عف األساتذة المساعديف داللي دمحم 44
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف ختو فايزة 45
 متتيسمسي -أستاذ بالمركز الجامعي الونشريسي بوكرديد عبد القادر 46
 غميزاف  -أستاذ بالمركز الجامعي أحمد زبانة زواوي الحبيب 47
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ؿ القرار رقـ 2019ماي  09 مؤرخ في 683رقػػػـ  قػػرار ي يحدد الذ 2017سبتمبر  23المؤر خ في  895، يعد 

 الشمف-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بف بوعمي
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .كومةتعييف أعضاء الح والمتضّمف
يوليػػو سػػنة  23الموافػػق   1422جمػػادى األولػػى عػػاـ  2المػػؤرخ فػػي  209-01وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.ياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتالذي يحّدد م 2003



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   418

 

 2013 ينػاير سػنة 30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

الػػذي يحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي  2017سػػبتمبر  23المػػؤّرخ فػػي  895وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -
 الشمف. -ية بجامعة حسيبة بف بوعميلكمية العمـو اإلنسانية واالجتماع

 .2019أفريل  08المؤّرخ في  19رقـ الشمف  -وبناء  عمى إرساؿ جامعة حسيبة بف بوعمي -
 

 رر ػػػػػيػق
 

 سمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانيةييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة اال المادة األولى:
 الشمف. -واالجتماعية بجامعة حسيبة بف بوعمي

العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بف  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بوعمي

الشمف، كل فيما يخصو،  -ف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمييكمّ  :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ؿ القرار رقـ  2019ماي  09 مؤرخ في 683رقـ  رارػػق بالقػػػممح د 2017سبتمبر  23المؤر خ في  895الذي يعد   المحد 
 الشمف-عممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بف بوعميلمقائمة االسمية ألعضاء المجمس ال

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية تكراف جياللي  1
 عميد الكمية بوقشور دمحم الصالح 2
 العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب  شارفي عبد القادر 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بوبكر جياللي 4
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية زبير رشيد 5
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية ديممي عبد العزيز 6
 جنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانيةرئيس الم غربي بغداد 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية يخمف رفيقة 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية بمبولة مصطفى 9

 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية  قندؿ جماؿ 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف خنوش عبد القادر 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف جموؿ خدة معمر 12
 مدير مخبر بحث تقية دمحم الميدي حساف 13
 مسؤولة المكتبة صادوؽ خضرة 14

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ؿ القرار رقـ 2019ماي  09 مؤرخ في 684رقػػـ  قػػرار  الذي يحدد  2017فيفري  25المؤر خ في  249، يعد 
 الشمف-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة حسيبة بف بوعمي

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليػػو سػػنة  23الموافػػق   1422جمػػادى األولػػى عػػاـ  2المػػؤرخ فػػي  209-01وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424ثانيػػة عػػاـ جمػػادى ال 24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ممي.والبحث العالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي 
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2017فيفري  25المؤّرخ في  249وبموجب القرار رقـ  -

 الشمف.-ية بجامعة حسيبة بف بوعميالحقوؽ والعموـ السياس
 .2019مارس  27المؤّرخ في  13رقـ  الشمف -وبناء  عمى إرساؿ جامعة حسيبة بف بوعمي -

 

 رر ػػػػػيػق
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية  ألولى:المادة ا
 الشمف.-بجامعة حسيبة بف بوعمي

-الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة حسيبة بف بوعمي تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 محق بيذا القرار.الشمف، وفقا لمجدوؿ الم

الشمف، كل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 
 ميوزير التعميـ العالي والبحث العم

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ؿ القرار رقـ  2019ماي  09 مؤرخ فيال 684رقـ  رارػػق بالقػػػممح  2017فيفري  25المؤر خ في  249الذي يعد 
د ل  الشمف-مقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة حسيبة بف بوعميالمحد 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف الخاص  حاج بف عمي دمحم  1
 عميد الكمية عماري ابراىيـ 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عبابسة حمزة 3
 رئيس قسـ القانوف العاـ  بممديوني دمحم 4
 رئيس قسـ القانوف الخاص ىواري زياف 5
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 رئيس قسـ العمـو السياسية بمخيرة دمحم 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص داللي جياللي 7
 يسة المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ رئ بوقرط ربيعة 8
 رئيسة المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية  ركاش جييدة 9

 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ زروؽ العربي 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ بوزانة بمقاسـ 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف الخاص  بوعالـ خميل 12
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية شايب الذراع بف يمينة 13
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية بوضياؼ مميكة 14
 ساعديفممّثل عف األساتذة الم مزياف عبد القادر 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف لعشاشي دمحم 16
 مدير مخبر بحث سي عمي أحمد 17
 مدير مخبر بحث رباحي أحمد 18
 مسؤوؿ المكتبة لعالوي الحاج 19

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السمية ألعضاء المجمس العممييحدد القائمة ا، 2019ماي  09 مؤرخ في 685ـ ػػرق قػػرار

 المسيمة-العميا لؤلساتذة ببوسعادةمدرسة لم
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الػذي  2013يناير سػنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يـ العالي والبحث العممي.يحدد صالحيات وزير التعم
 2015يوليػو سػػنة  16الموافػػق  1436رمضػػاف عػاـ  29المػػؤرخ فػي  187-15وبمقتضػى المرسػـو التنفيػػذي رقػـ  -

 المسيمة. -عميا لألساتذة ببوسعادةوالمتضّمف إنشاء مدرسة 
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذي يحدد القانوف 
المسػيمة المػػؤرخ  -وبنػاء  عمػى محضػر انتخػػاب ممّثمػي األسػاتذة بػػالمجمس العممػي لممدرسػة العميػا لألسػػاتذة ببوسػعادة -

 .2019فيفري  05في 
 

 رر ػػػػػيػق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 مسيمة.ال-المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة
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المسيمة، وفقا لمجدوؿ  -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

المسيمة، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة :3المادة 
 ق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبي

 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميالذي  2019ماي  09 مؤرخ فيال 685 ممحق بالقرار رقـ
 المسيمة-العميا لؤلساتذة ببوسعادةمدرسة لم

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة الدىيمي والي 1
 دير مساعد مّكمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل م لميف بف قويدر 2
 مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار وترقية المقاوالتية حسيف بمواضح 3
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية إبراىيـ زياف 4
 رئيس قسـ المغة العربية شارؼ الطاىر 5
 رئيس قسـ المغة الفرنسية عبد الوحيد منادي 6
 رئيس قسـ العمـو الدقيقة عيسى بمبوؿ 7
 أستاذ عمي بولنوار 8
 أستاذ رابح بمواضح  9

 أستاذ محاضر قسـ "أ" موسى بمبوؿ 10
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عمر جعيجع 11
 ب"أستاذ محاضر قسـ " عاشور توامة 12
 أستاذ مساعد قسـ "أ" الطيب بف دقفل 13
 أستاذ مساعد قسـ "ب" جماؿ حميدي 14
 المسيمة -أستاذ بجامعة دمحم بوضياؼ لعطي أحميدة 15
 المسيمة -أستاذ بجامعة دمحم بوضياؼ بمقريشي عمار 16
 مسؤولة المكتبة الخامسة بوقستور 17
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  09 مؤرخ في 686رقػػـ  قػػرار  ، يحد 
 2الجزائر -الم غػة العربيػة وآدابيا والم غات الشرقيػة بجامعة أبو القاسـ سعد هللا بكم ية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2009أكتػػوبر سػػنة  22الموافػػق  1430ذي القعػػدة  03المػػؤرخ فػػي  340-09وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 ، المعّدؿ والمتّمـ.2معة الجزائر المتضمف إنشاء جا

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ر التعميـ العالي والبحث العممي.يالذي يحدد صالحيات وز 

الػذي يحػّدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجمػس العممػي  2016اكتػوبر  04المػؤّرخ فػي  1557وبموجب القػرار رقػـ  -
 ، المعّدؿ.2الجزائر-اسـ سعد هللالكّمية المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة ابو ق

بػالمجمس العممػي لكميػة المغػة العربيػة وآدابيػا والمغػات الشػرقية بجامعػة  وبناء  عمى محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة -
 .2018سبتمبر  25ي المؤّرخ ف 2الجزائر-ابو القاسـ سعد هللا

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة ابو 
 . 2الجزائر-القاسـ سعد هللا

مغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة ابو ال تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. 2الجزائر-القاسـ سعد هللا

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء  2016اكتوبر  04المؤّرخ في  1557تمغى احكاـ القرار رقـ  :3المادة 
 .، المعّدؿ2الجزائر-شرقية بجامعة ابو القاسـ سعد هللاالمجمس العممي لكّمية المغة العربية وآدابيا والمغات ال

، كل فيما يخصو، 2الجزائر-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير ابو القاسـ سعد هللا :4المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القا 2019ماي  09 مؤرخ فيال 686رقػػـ  رارػػق بالقػػػممح  ئمة االسمية ألعضاء المجمس العمميالذي يحد 
 2الجزائر -بجامعة ابو القاسـ سعد هللا لكم ية الم غة العربية وآدابيا والم غات الشرقية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّمغة العربية وآدابيا وحيد بف بوعزيز 1
 عميد الكمية حميد عالوي  2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بورنيسة عمي 3
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية نادية غزايمي 4
 رئيس قسـ الّمغة العربية وآدابيا بوزكري صبيحة 5
 ـو الّمسافرئيس قسـ عم عبد المجيد سالمي 6
 رئيس قسـ الّمغة التركية والروسية شكيب بف حفري  7
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الّمغة العربية وآدابيا عالؿ سنقوقة 8
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 رئيسة الّمجنة العممية لقسـ عمـو المساف فتيحة لعالوي  9
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ المغة التركية والروسية الوافي عبيد 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّمغة العربية وآدابيا يمةالطاىر م 11
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المساف مصطفى حركات 12
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المساف عبد الرزاؽ عبيد 13
 تاذية عف قسـ الّمغة التركية والروسيةمّثل األساتذة ذوي مصّف األس محمود ميمود رشيد 14
 مّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّمغة التركية والروسية ليمى خيراني 15
 ممّثمة األساتذة المساعديف شفيقة بف داود 16
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف المية بمعوجة 17
 مديرة مخبر بحث خولة طالب اإلبراىيمي 18
 مدير مخبر بحث دمحم بوعياد دباغ سيدي 19
 مدير مخبر بحث عبد القادر بوزيدة 20
 مدير مخبر بحث عزي بوخالفة 21
 مدير مخبر بحث فاتح عالؽ 22
 مسؤولة المكتبة حميمة فراد 23
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية لقسـ الم غة العربية  ،2019ماي  09 مؤرخ في 687رقػػـ  قػػرار يحد 

 2الجزائر-وآدابيا بكمية المغة العربية وآدابيا والم غات الشرقية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31موافػػػق ال 1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

  .الحكومة والمتضّمف تعييف أعضاء
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009أكتػػوبر سػػنة  22 الموافػػق 1430 ذي القعػػدة 03المػػؤرخ فػػي  340-09وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ، المعّدؿ والمتّمـ.2معة الجزائرالمتضمف إنشاء جا
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الػػذي يحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ  2016فيفػػري  01المػػؤّرخ فػػي  69بموجػػب القػػرار رقػػـ و  -

 .2الجزائر-عموـ الّمساف لكّمية المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة ابو قاسـ سعد هللا
ة العربيػة وآدابيػا لكّميػة المغػة العربيػة وآدابيػا وبناء  عمػى محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ المغػ -

 .2018سبتمبر  25المؤّرخ في  2الجزائر-والمغات الشرقية بجامعة ابو قاسـ سعد هللا
 

 رر ػػػػػيػق
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003سنة  غشت 23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا لكّمية المغة العربية وآدابيا والمغات 
 .2الجزائر-الشرقية بجامعة ابو قاسـ سعد هللا

مجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا لكّمية المغة العربية وآدابيا والمغات تحدد القائمة االسمية ألعضاء ال :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2الجزائر-الشرقية بجامعة ابو قاسـ سعد هللا

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2016فيفري  01المؤّرخ في  69تمغى احكاـ القرار رقـ  :3المادة 
-ممية لقسـ المغة العربية وآدابيا كّمية المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة ابو قاسـ سعد هللاالع

 ،المعّدؿ. 2الجزائر
، كل فيما 2الجزائر-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابو القاسـ سعد هللا :4المادة 

 ذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار ال يخصو، بتطبيق
 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية 2019ماي  09 مؤرخ فيال 687 رقػـممحػػق بالقػرار   الذي يحد 

 2الجزائر-لقسـ الم غة العربية وآدابيا بكمية الم غة العربية وآدابيا والم غات الشرقية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ عالؿ سنقوقة 1
 رئيسة القسـ صبيحة بوزكري  2
 أستاذة  حبيبة بوتمجت 3
 أستاذ  مميكة بف بوزة 4
 أستاذ  حياة أـ السعد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" انشراح سعدي 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ميدني طيبة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحم أوزغمة 8
 ذة مساعدة قسـ "أ"أستا سعاد عريبي 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية لقسـ2019ماي  09 مؤرخ في 688رقػػـ  قػػرار  ، يحد 

 2جزائرال-عمـو الم ساف بكمية المغة العربية وآدابيا والم غات الشرقية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .ف تعييف أعضاء الحكومةوالمتضمّ 
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24 المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2009أكتػػوبر سػػنة  22 الموافػػق 1430 ذي القعػػدة 03المػػؤرخ فػػي  340-09وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 ، المعّدؿ والمتّمـ.2معة الجزائرالمتضمف إنشاء جا

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18خ فػي المؤر  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ عمػوـ الّمسػاف لكّميػة المغػة العربيػة وآدابيػا والمغػات  -
 .2018سبتمبر  25في المؤّرخ  2رالجزائ-الشرقية بجامعة ابو قاسـ سعد هللا

 

 يػقػػػػػرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424

المجنة العممية لقسـ عموـ الّمساف لكّمية المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية  القائمة االسمية ألعضاء
 .2الجزائر-بجامعة ابو قاسـ سعد هللا

 تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ الّمساف لكّمية المغة العربية وآدابيا والمغات :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2لجزائرا-الشرقية بجامعة ابو قاسـ سعد هللا

، كل فيما 2الجزائر-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابو القاسـ سعد هللا :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019 ماي 09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسم 2019ماي  09 مؤرخ فيال 688 رقػـبالقػرار  ممحػػق  ية ألعضاء الم جنة العمميةالذي يحد 
 2الجزائر-لقسـ عمـو الم ساف بكمية الم غة العربية وآدابيا والم غات الشرقية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ فتيحة لعالوي  1
 رئيس القسـ عبد المجيد سالمي 2
 أستاذ   الحباسدمحم 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"  حفصة فيقاص 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عمي بوعزوني 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" فاطمة الزىراء زيبوش 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" تسعديت حاوش 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" سمية بويجرة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حفناوي بالي 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د ا2019ماي  09 مؤرخ في 689رقػػـ  قػػرار  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحد 
 الجزائر -المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة لقسـ اليندسة الميكانيكية بال

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19ئاسػػػي رقػػػـ بمقتضػػػى المرسػػػـو الر  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008يوليػػػػػو  14الموافػػػػػق  1429رجػػػػػب عػػػػػاـ  11المػػػػػؤرخ فػػػػػي  215-08وبمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 المعّدؿ.ى مدرسة خارج الجامعة، والمتضّمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إل
الػذي  2013يناير سػنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.وف الذي يحدد القان
المتعػػددة وبنػاء  عمػى محضػػر انتخػاب ممّثمػػي األسػاتذة بالمجنػػة العمميػة لقسػـ اليندسػػة الميكانيكيػة بالمدرسػػة الوطنيػة  -

 .2019أفريل  14الجزائر المؤرخ في  -التقنيات
 رر ػػػػػيػق

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16رقـ مف المرسـو التنفيذي  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 .الجزائر -المتعددة التقنياتالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية 
المتعددة لقسـ اليندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية  جنة العمميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء الم :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.الجزائر -التقنيات
، كل فيما الجزائر -المتعددة التقنياتيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية  :3المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي س
 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د ا 2019ماي  09 مؤرخ فيال 689ممحق بالقرار رقـ   المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحد 

 الجزائر -المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة بال لقسـ اليندسة الميكانيكية
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ دمحم بوعزيز 1
 س القسـرئي رشاؽ سعيد 2
 أستاذ صالح العربي 3
 أستاذ أرزقي سماعيمي 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عقبة حمري  5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ياسيف بمقاسمي 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جماؿ سعيدي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حسف بمحناش 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحم تازي  9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د ا2019ماي  09 مؤرخ في 690رقـ  قػػرار  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحد 
 الجزائر -المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة لقسـ ىندسػة البيػئة بال

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008يوليػػػػػو  14الموافػػػػػق  1429رجػػػػػب عػػػػػاـ  11المػػػػػؤرخ فػػػػػي  215-08وبمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 ى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ.والمتضّمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إل
الػذي  2013يناير سػنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13تنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صالحيات وز 
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ -

 العميا. األساسي النموذجي لممدرسةالذي يحدد القانوف 
المتعػػػػددة وبنػػػاء  عمػػػػى محضػػػر انتخػػػػاب ممّثمػػػػي األسػػػاتذة بالمجنػػػػة العمميػػػػة لقسػػػـ ىندسػػػػة البيػػػػػئة بالمدرسػػػة الوطنيػػػػة  -

 .2019أفريل  23الجزائر المؤرخ في  -التقنيات
 رر ػػػػػيػق

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 .الجزائر -المتعددة التقنياتالمجنة العممية لقسـ ىندسة البيػئة بالمدرسة الوطنية 
 -المتعددة التقنياتالوطنية  لقسـ ىندسة البيػئة بالمدرسة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.الجزائر
، كل فيما الجزائر -المتعددة التقنياتيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية  :3المادة 

 العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث 
 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د ا 2019ماي  09 مؤرخ فيال 690ممحق بالقرار رقـ   المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحد 

 الجزائر-المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة بال لقسـ ىندسػة البيػئة
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ بمحناش نعيمة 1
 رئيسة القسـ عرار جازية 2
 أستاذة ديداوي لندة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ادرنعماف عبد الق 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عروة سجية 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مزيغي أحمد 6
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" بودراىـ نسيمة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2019مػاي  09مؤرخ في  14رقـ  قػػرار
 لدى المدرسػة العميا في العمػـو التطبيقية بالجزائر 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػػػػػو سػػػػنة  15الموافػػػػػق  1427جمػػػػادى الثانيػػػػػة عػػػػاـ  19المػػػػؤرخ فػػػػي  03-06األمػػػػر رقػػػػـ  بمقتضػػػػى -

 األساسي العاـ لموظيفة العمومية.المتضمف القانػوف 
االجتماعيػػػة وكيفيػة  ، المحدد لمحتوى الخدمػػات1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 تمويػػميا.
سػػػػبتمبر سػػػػنة  11الموافػػػػق  1402ذي القعػػػػدة عػػػػاـ  23المػػػػؤرخ فػػػػي  303-82الرئاسػػػػي رقػػػػـ بمقتضػػػػى المرسػػػػـو  -

 بتسييػر الخدمات االجتماعية.، المتعمػق 1982
، 2019مػارس سػػنة  31الموافػػق لػػ  1440رجػب عػاـ  24المػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػى المرسػـو الرئاسػػي رقػـ  -

 ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.يت
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13لتنفيذي رقـ بمقتضى المرسوـ ا -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصالحيات وز 
ة ػدرسػػػػمال تحػويػػػػلف ػ، المتضمػػػ2017سػػػنة  أكتوبػػػػر 22ؤرخ فػػػي ػالمػػػ 303-17ذي رقػػػـ ػالمرسػػػـو التنفيػػػبمقتضػػػى  -

 العميا في العمـو التطبيقية.بالجزائر، إلى المدرسة ة في العمـو والتقنيات ػريػتحضيال
، المتضػػػمف إعػػػالف نتػػػائج إنتخػػػاب أعضػػػاء لجنػػػة الخػػػدمات 2019أفريػػػل سػػػنة  14نظػػػػػػػػػر ا لممحضػػػر المػػػؤرخ فػػػي  -

 العمـو التطبيقية بالجزائر.العميا في مدرسة اإلجتماعية مف أساتذة وعماؿ لدى ال
 

 يػقػػػػػرر
 

 كيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة العميا في العمـو التطبيقية بالجزائر.تجدد تش المػادة األولى:
 :اآلتية أسماؤىـ تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء :2المػادة 

 األعضاء الدائموف: 
 يونسي إسماعيف، -03 خرفي حمزة، -02 بوشاقور كريـ، -01
 ب مسعود،شيي -06 زبيش سارة، -05 موسى سفياف، -04
 برغيت عامر، -07

 

 األعضاء اإلضافيوف : 
 شميخ إسماعيل، -03 شقاؿ جوىر، -02 مجراب يزيد، -01

 داء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.( سنوات إبت03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػادة 
زائر، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة     الجب يكمف السيػد مديػر المدرسة العميا في العمـو التطبيقية: 4المػادة 

 الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 2019ماي  09 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/
 األميف العاـ

 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 في المؤرخ 222يعدؿ ممحق القرار الوزاري رقـ ، 2019ماي  12 مؤرخ في 691رقـ  قػػرار
 المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات مف أجل االلتحاؽ برتبة 2019مارس  11

 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" المعدؿ والمتمـ 
 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 

 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19مرسػػػـو الرئػػػػاسي رقػػػـ بمقتضػػػى ال -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة

مػػػايو سػػػنة  03الموافػػػق  1429ربيػػػع الثػػػاني عػػػاـ  27المػػػؤرخ فػػػي  129-08وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 .ائي الجامعيستاذ الباحث االستشف، المتضمف القانوف األساسي الخاص باأل2008

المتضػمف فػتح مسػابقة عمػى أسػاس اإلختبػارات  2019مػارس  11المػؤرخ فػي  222عمى القرار الوزاري رقػـ  وبناء   -
 مف أجل االلتحاؽ برتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" المعدؿ والمتمـ.

صالح المستشفيات. -  وبعد التشاور مع وزارة الصحة والسكاف وا 
 

 رر ػػػػػيػق
 

 المعدؿ 2019مارس  11المؤرخ في  222ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار الوزاري رقـ  األولى: المادة
 والمتمـ المذكور أعاله.

 المعدؿ والمتمـ كما يأتي: 2019مارس  11المؤرخ في  222يعدؿ ممحق القرار الوزاري رقـ  :2المادة 
 باشا: المركز اإلستشفائي الجامعي مصطفى                  

"  CCBيحوؿ المنصب المفتوح في تخصص التخذير واإلنعاش مف مصمحة الجراحة العامة " -
   . عيادة الجراحة التخذير واإلنعاش إلى مصمحة

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
 2019 ماي 12 فيحرر بالجزائر 

 العممي وزير التعميـ العالي والبحث
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السنة الجامعيةيتضم ػػف تأىيل ماستػػر مفتػػوح بعنػػواف  ،2019ماي  14 مؤرخ في 723رقـ  قػػرار

 عمى سبيل التسوية معمـو والتكنولوجيا،وىراف ل بجامعة ،2017-2018
 

 عميـ العالي والبحث العممي،إف وزير الت
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذي الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .المتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ و 
 2019 مػارس سػنة 31الموافػق 1440رجػب عػاـ  24 المػؤرخ فػي111  - 19وبمقتضػى المرسػـو الرئاسػي رقػـ -

 .أعضاء الحكومة تعييف والمتضمف
المتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤّرخ في  212-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .ولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـبتنظيـ جامعة وىراف لمعمـو والتكن
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 2008غشػػت سػػنة  19وافػػق الم 1429شػػعباف عػػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 .وشيادة الدكتوراه الماسترشيادة والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس و 

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

ىيػػػل وتشػػػكيمتيا والمتضػػػّمف إنشػػػاء المجنػػػة الوطنيػػػة لمتأ 2015أبريػػػل  13المػػػؤّرخ فػػػي  167قتضػػػى القػػػرار رقػػػـ وبم -
 .وصالحياتيا وسيرىا

 .2017ماي  23نية لمػتأىيل بتاريخ عمى محضر اجتماع المجنة الوط بناء   -
 

 رر ػػػػػيػق
 

 بجامعة ،2018-2017بعنػػواف الّسنػػة الجػامعيػػة ييدؼ ىذا القرار إلى  تأىيل الماستػػر المفتػػوح  األولػى:المػادة 
 عمى سبيل التسوية، طبقا لمجدوؿ أدناه. وىراف لمعموـ والتكنولوجيا،

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميداف 
ىندسة معمارية، 

 عمراف وميف المدينة
 ىندسة معمارية

 أ ىندسة معمارية ومشروع حضري 
 أ ىندسة معمارية، سكف و نوعية المحيط

 عمـو وتكنولوجيا

 تعديف
 أ تكنولوجبا األنابيب

 أ مواد وتعديف

 ىندسة بحرية
 أ تسيير أنظمة الدفع البحري 

 أ بناء السفف والمنشآت البحرية: تركيب وىياكل بحرية
 أ بناء السفف والمنشآت البحرية: ىندسة اليياكل البحرية

 ري 

 أ ىندسة المياه
 أ الحضريةتسيير ومعالجة المياه 
 أ تقنيات الماء والبيئة
 أ تسيير الموارد المائية

 

في السنة األولى بجامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا  يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف :2المػادة 
 .2019-2018و 2018-2017بعنواف كل مف الّسنػػة الجامعية 

وىراف لمعموـ والتكنولوجيا، كّل فيما يخّصو  لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةيكّمف المدير العاـ  :3المػادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 ماي 14في حرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مفتػػوح بعنػػواففرع ذو تسجيل وطني تأىيل ماستػػر ، يتضم ف 2019ماي  14 مؤرخ في 724رقـ  قػػرار
نػػ  في ميداف "عمـو الطبيعة والحياة"، عمى سبيل التسوية  مستغانـبجػامعػة ، 2018-2017ة الجػامعيػػ ةالس 

 لي والبحث العممي،إف وزير التعميـ العا
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذي الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .المتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ و 
 2019 مػارس سػنة 31الموافػق 1440رجػب عػاـ  24 المػؤرخ فػي111 - 19وبمقتضػى المرسػـو الرئاسػي رقػـ -

 أعضاء الحكومة، تعييف والمتضمف
 1998يوليػو سػنة  7الموافػق  1419ربيػع األوؿ عػاـ  13المؤّرخ فػي  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

   .والمتضّمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ
 2008غشػػت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماسترشيادة والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس و 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
والمتضػػػّمف إنشػػػاء المجنػػػة الوطنيػػػة لمتأىيػػػل وتشػػػكيمتيا  2015أبريػػػل  13لمػػػؤّرخ فػػػي ا 167وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 .وصالحياتيا وسيرىا
 .2017ماي  23نية لمػتأىيل بتاريخ عمى محضر اجتماع المجنة الوط بناء   -

 

 رر ػػػػػيػق
 

 الّسنػػة الجػامعيػػة ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل ماستػػر فرع ذو تسجيل وطني مفتػػوح بعنػػواف :األولػى المػادة
 .طبقا لمجدوؿ أدناه في ميداف "عمـو الطبيعة والحياة"، عمى سبيل التسوية، بجػامعػة مستغانـ 2017-2018 

 طبيعة تخصص الشعبة الميداف

 عموـ فبلحية عموـ الطبيعة والحياة

 أ بيوتكنولوجيا  غذائية
 أ عمـ الوراثة والتكاثر الحيواني

 أ حماية المحاصيل
 أ تحسيف اإلنتاج الفالحي

 أ تسيير وحفع مياه التربة والبيئة   
 أ مراقبة نوعية الغذاء

يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى  الطمبة المسجميف في السنة األولى بجامعة مستغانـ، بعنواف الّسنػػة : 2 المػادة
 .2019-2018و 2018-2017الجامعية  

ـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مستغانـ، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار يكّمف المدير العا :3 المػادة
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 ماي 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مفتػػوح بعنػػواففرع ذو تسجيل وطني  تأىيل ماستػػر، يتضم ف 2019ماي  14 مؤرخ في 725رقـ  قػػرار
نػػ  يا" عمى سبيل التسويةفي ميداف "عمـو وتكنولوج 2باتنةبجػامعػة   2018-2017 ةالجػامعيػػ ةالس 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذي الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لم
 2019 مػارس سػنة 31الموافػق 1440اـ رجػب عػ 24 المػؤرخ فػي111 - 19وبمقتضػى المرسػـو الرئاسػي رقػـ -

 .أعضاء الحكومة تعييف والمتضمف
 2008غشػػت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13ذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2015يوليػو سػػنة  11الموافػػق  1436رمضػػاف عػاـ  24المػػؤّرخ فػي  180-15وبمقتضػى المرسػـو التنفيػػذي رقػـ  -

 .2والمتضّمف إنشاء جامعة باتنة
والمتضػّمف إنشػاء المجنػة الوطنيػة لمتأىيػل وتشػكيمتيا  2015أبريػل سػنة  13المؤّرخ في  167القرار رقـ وبمقتضى  -

 .وصالحياتيا وسيرىا
 .2017ماي  23نية لمػتأىيل بتاريخ عمى محضر اجتماع المجنة الوط بناء   -

 

 رر ػػػػػيػق
 

 طني مفتػػوح بعنػػواف الّسنػػتيف الجػامعيػػتيفييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل ماستػػر فرع ذو تسجيل و  األولػى: المػادة
 ، عمى سبيل التسوية، طبقا لمجػدوؿ أدناه.2بجػامعػة باتنة  2018-2019/  2017-2018 

 طبيعة تخصص الشعبة الميداف 

 نظافة وأمف صناعي عمـو وتكنولوجيا

 أ إدارة الوقاية، الصحة واألمف في العمل
 أ ىندسة بيئة وتنمية مستدامة

 أ التحكـ في األخطار الصناعية
 ـ األمف الداخمي لممؤسسة

 أ التسيير المدمج لمنوعية، األمف والبيئة
، بعنواف الّسنػػة 2في السنة األولى بجامعة باتنة يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف :2المػػادة 

 .2018/2019و 2017/2018الجامعة 
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 2المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنةيكّمف : 3المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019 ماي 14 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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نة الجامعية، 2019ماي  14مؤرخ في  726رقـ  قػػرار  يتضم ف تأىيل الميسانس المفتػػوحة بعنواف الس 
 سبيل التسوية ، في ميداف "آداب ولغات أجنبية" عمى2بجػامعػة الجزائر 2016-2017

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذي الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .عميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لمت
 2019 مػارس سػنة 31الموافػق 1440رجػب عػاـ  24 المػؤرخ فػي111 - 19وبمقتضػى المرسػـو الرئاسػي رقػـ -

 .أعضاء الحكومة تعييف والمتضمف
 2008غشػػت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
أكتػػػوبر سػػػنة  22الموافػػػق  1430ذي القعػػػدة عػػػاـ  03المػػػؤّرخ فػػػي  340-09وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة بوزريعة 2009
 2010يوليػػػو سػػػنة  14الموافػػػق  1431شػػػعباف عػػػاـ  2المػػػؤّرخ فػػػي  184-10وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تغيير تسمية جامعة بوزريعة
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
والمتضػػػّمف إنشػػػاء المجنػػػة الوطنيػػػة لمتأىيػػػل وتشػػػكيمتيا  2015أبريػػػل  13المػػػؤّرخ فػػػي  167وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 .وصالحياتيا وسيرىا
 .2015جويمية  26المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ عمى محضر اجتماع  بناء   -

 

 رر ػػػػػيػق
 

بجػامعػة  2017-2016 ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل الميسانس المفتػػوحة بعنواف السنة الجامعية األولػى: المػادة
 ، في ميداف "آداب ولغات أجنبية"، عمى سبيل التسوية، طبقا لمجدوؿ أدناه.2الجزائر 

 

 طبيعة تخصص ةالشعب الميداف
 أ لغة تركية لغة تركية آداب ولغات أجنبية

 

يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى في االختصاص المذكور أعاله، بعنواف  :2المػػادة 
 .2019-2018و 2018-2017، 2017-2016الّسنػوات الجػامعيػػة 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 2لتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائريكّمف المدير العاـ لمتعميـ وا :3المػػادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 ماي 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2015أكتوبر 13 في  المؤر خ 1047 يعدؿ ممحق القرار رقـ، 2019ماي  14مؤرخ في  727رقـ  قػػرار
 ة الشمفبجامع 2016-2015تأىيل ليسانس فرع ذو تسجيل وطني المفتوحة بعنواف السنة الجامعية والمتضمف 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذي الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -
 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل

 2019 مػػارس سػػنة 31افػػقالمو  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 111 -19وبمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة

سػػنة  يوليػػو 23الموافػػق  1422عػػاـ  جمػػادي األولػػى 2المػػؤّرخ فػػي  209-01وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ الشمف،والمتضّمف إّنشاء جامعة  2001

 2008أوت سػػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػػػاـ  17المػػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػػذي رقػػـ  -
 .شيادة الماستر وشيادة الدكتوراهنظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس و  والمتضمف

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .يير التعميـ العالي والبحث العممالذي يحدد صالحيات وز 

وتشػػػكيمتيا  لمتأىيػػػل والمتضػػػّمف إنشػػػاء المجنػػة الوطنيػػػة 2015 أبريػػػل 13المػػػؤرخ فػػي  167وبمقتضػػى القػػػرار رقػػػـ   -
 .وسيرىا صالحياتياو 
تأىيػل ليسػانس الفػروع ذات تسػجيل وطنػي والمتضػمف  2015أكتوبر 13 في  المؤّرخ 1047 وبمقتضى القرار رقـ -

 امعة الشمف.بج 2016-2015المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 
 .2015ديسمبر  26بتاريخ  لمتأىيلعمى محضر المجنة الوطنية  بناء   -

 

 رر ػػػػػيػق
 

والمتضمف  2015أكتوبر 13 في  المؤّرخ 1047 يدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـي المادة األولى:
، جامعة الشمفب 2016-2015تأىيل ليسانس فرع ذو تسجيل وطني المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 طبقا لمجػدوؿ أدناه.
 طبيعة التخصص الشعبة الميداف

 أ يةغذتعمـو ال عمـو الغذاء عمـو الطبيعة والحياة
 

، كّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الشمفيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2المادة 
 العالي والبحث العممي. الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ

 2019 ماي 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2015أكتوبر 13 في  المؤر خ 1099 يعدؿ ممحق القرار رقـ، 2019ماي  14مؤرخ في  728رقـ  قػػرار
 "عمـو الطبيعة والحياة"في ميداف ،1بعنواف جامعة باتنة والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذي الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل
 2019 مػارس سػنة 31 الموافػق 1440رجػب عػاـ  24 المػؤرخ فػي 111-19وبمقتضػى المرسػـو الرئاسػي رقػـ  -

 .كومةوالمتضمف تعييف أعضاء الح
 2008أوت سػنة  19الموافػػق  1429اف عػػاـ شػعب 17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػـ  -

 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهالذي يحدد نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
 1989غشػت سػنة  1الموافػق  1409عاـ  ذي الحجة 29المؤّرخ في  136-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .اء جامعة باتنة المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف إّنش
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
والمتضػػّمف إنشػػاء المجنػػة البيداغوجيػػة الوطنيػػة لمميػػداف  2012مػػارس  26المػػؤرخ فػػي  75وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ   -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م
والمتضػمف مطابقػة التكوينػات فػي الميسػانس المؤىمػة  2015 أكتػوبر 13 فػي  المػؤّرخ 1099وبمقتضى القرار رقػـ  -

 .في ميداف "عمـو الطبيعة والحياة"، 1بعنواف جامعة باتنة
 2018ديسػػػػمبر  11بتػػػػاريخ  عمػػػػى محضػػػػر المجنػػػػة البيداغوجيػػػػة الوطنيػػػػة لميػػػػداف "عمػػػػـو الطبيعػػػػة والحيػػػػاة"  بنػػػػاء   -

 في ميداف "عمـو الطبيعة والحياة"، 1التخصصات في الميسانس المفتوحة بجامعة باتنة والمتضّمف قائمة
 

 رر ػػػػػيػق
 

والمتضمف مطابقة  2015أكتوبر  13 المؤّرخ في 1099يدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق رقـ ي المادة األولى:
 ، في ميداف "عمـو الطبيعة والحياة"، طبقا لمجػدوؿ أدناه.1بعنواف جامعة باتنةالتكوينات في الميسانس المؤىمة 

 طبيعة التخصص الشعبة الميداف

 عموـ الطبيعة والحياة
 عموـ فبلحية

 أ عمـ الغابات
 أ إنتاج حيواني
 أ إنتاج نباتي

 أ حماية النباتات
 أ تربة وماء

 أ زراعة وبيئة بيئة ومحيط
 أ تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية غذاءعموـ ال

، كّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار 1يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة :2المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 ماي 14 فيحرر بالجزائر 
 ي والبحث العمميوزير التعميـ العال

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2015أكتوبر  13المؤر خ في  1100يعدؿ ممحق القرار رقـ  ،2019ماي  14مؤرخ في  729رقـ  قػػرار
 "عمـو الطبيعة والحياة"في ميداف ، 2مف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة باتنةوالمتض

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذي الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ متعميـ العالي،القانوف التوجييي ل
 2019 مػػارس سػػنة 31الموافػػق1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19وبمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008أوت سػػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػػػاـ  17المػػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػػذي رقػػـ  -

 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهشيادة الميسانس  الذي يحدد نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
 2015يوليػو سػػنة  11الموافػػق  1436ـ رمضػػاف عػا 24المػػؤّرخ فػي  180-15وبمقتضػى المرسػـو التنفيػػذي رقػـ  -

 .2جامعة باتنة والمتضّمف إنشاء
والمتضػػػّمف إنشػػػاء المجنػػػة الوطنيػػػة لمتأىيػػػل وتشػػػكيمتيا  2015أبريػػػل  13المػػػؤّرخ فػػػي  167وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 .وصالحياتيا وسيرىا
ميسانس المؤىمة بعنواف والمتضمّف مطابقة التكوينات في ال 2015أوت  05المؤرخ في  747وبمقتضى القرار رقـ  -

 .عموـ الطبيعة والحياة"، المعّدؿفي ميداف " 2جامعة باتنة
والمتضػػمف مطابقػػة التكوينػػات فػػي الميسػػانس المؤىمػػة  2015أكتػػوبر  13المػػؤّرخ فػػي  1100وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -

 .في ميداف "عمـو الطبيعة والحياة"، 2بعنواف جامعة باتنة
 .2015جويمية  26الوطنية لمػتأىيل بتاريخ عمى محضر اجتماع المجنة  بناء   -

 

 رر ػػػػػيػق
 

والمتضمف مطابقة  2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1100ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق رقـ  المادة األولى:
، في ميداف "عموـ الطبيعة والحياة"، طبقا لمجػدوؿ 2التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة باتنة

 دناه.المذكور أ
 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 عموـ الطبيعة والحياة
 عموـ بيولوجية

 أ بيوكيمياء
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
 أ بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية

 أ بيولوجيا جزيئية
 أ عمـ األحياء الدقيقة

 أ بيئة ومحيط بيئة ومحيط
 أ نباتيةبيوتكنولوجيا و جينات  بيوتكنولوجيا
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والمتضّمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة  2015أوت  05المؤرخ في  747يمغى القرار رقـ : 2المادة 
 .المعّدؿ في ميداف "عمـو الطبيعة والحياة"، 2باتنة جامعة بعنواف

يخّصو، بتطبيق ىذا القرار ، كّل فيما 2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة : 3المادة
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 ماي 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2015أكتوبر  13المؤر خ في  1044يعدؿ ممحق القرار رقـ ، 2019اي م 14مؤرخ في  730رقـ  قػػرار
نة الجامعية    2016-2015والمتضمف تأىيل ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني المفتوحة بعنواف الس 

 1بميدةالبجامعة 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذي الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل
، 2019 مػػارس سػػنة 31الموافػػق1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 111 -19وبمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 .أعضاء الحكومة تعييف والمتضمف
 1989الموافق أوؿ غشت سنة  1409ي الحجة عاـ ذ 29المؤّرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .جامعة البميدة، المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف إنشاء 
 2008غشػػت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .توراهوشيادة الدك الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 ىيػل وتشػكيمتياوالمتضػّمف إنشػاء المجنػة الوطنيػة لمتأ 2015أبريػل سػنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقـ  -

 .وصالحياتيا وسيرىا
والمتضمف تأىيل  ليسانس الفروع ذات تسػجيل وطنػي  2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1044وبمقتضى القرار رقـ  -

 .1بميدةالبجامعة  2016-2015جامعية المفتوحة بعنواف الّسنة ال
 ،2015جويمية  26عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  بناء   -
المتعمػػق  2015مػػايو سػػنة  03ىػػػ الموافػػق 1436رجػػب عػػاـ  14مػػؤرخ فػػي  01نشػػور الػػوزاري رقػػـ عمػػى الم بنػػاء   -

 .2016-2015بالتسجيل األولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا بعنواف السنة الجامعية 
 

 رر ػػػػػيػق
والمتضمف  2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1044ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:

بجامعة  2016-2015تأىيل ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية 
 ، طبقا لمجدوؿ أدناه.1بميدةال
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 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 عمـ الطيراف عمـو وتكنولوجيا

 أ اتصاالت سمكية وال سمكية فضائية
 أ استغالؿ الطيراف
 أ عمميات جوية

 أ تركيبات
 أ دفع الطائرة

 أ دفع الفضائي
 أ الطيراف

 أ تركيب الطائرة
 

ة  ، كّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار 1بميدةاليكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2الماد 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 ماي 14 فيجزائر حرر بال
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2015أكتوبر  13المؤر خ في  1071يعدؿ ممحق القرار رقـ ، 2019ماي  14مؤرخ في  731رقـ  قػػرار
نة الجامعية والمتضمف تأىيل ماستر الفروع ذا   2016-2015ت تسجيل وطني المفتوحة بعنواف الس 

 1بميدةالبجامعة 
 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذي الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -
 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل

، 2019 مػػارس سػػنة 31الموافػػق1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 111 -19قتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ وبم -
 .أعضاء الحكومة تعييف والمتضمف

 1989الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .جامعة البميدة، المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف إنشاء 

 2008غشػػت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08مقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ وب -
 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 

 2013سػنة  ينػاير 30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

ىيػل وتشػكيمتيا والمتضػّمف إنشػاء المجنػة الوطنيػة لمتأ 2015أبريػل سػنة  13المؤّرخ في  167وبمقتضى القرار رقـ  -
 .وصالحياتيا وسيرىا

فػروع ذات تسػجيل وطنػػي والمتضػمف تأىيػل ماسػػتر ال 2015أكتػػوبر  13المػؤّرخ فػي  1071وبمقتضػى القػرار رقػػـ  -
 .1بميدةالبجامعة  2016-2015المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية 
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 .2015جويمية  26لمػتأىيل بتاريخ  عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية بناء   -
المتعمػػػق  2015مػػػايو سػػػنة  03ػػػػ الموافػػػق 1436رجػػػب عػػػاـ  14مػػػؤرخ فػػػي  01عمػػػى المنشػػػور الػػػوزاري رقػػػـ  بنػػػاء   -

 .2016-2015توجيو حاممي شيادة البكالوريا بعنواف السنة الجامعية بالتسجيل األولي و 
 

 رر ػػػػػيػق
 

والمتضمف تأىيل  2015أكتوبر  13المؤّرخ في  1071: ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ المادة األولى
، طبقا 1بميدةلا بجامعة 2016-2015ماستر الفروع ذات تسجيل وطني المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية 

 لمجدوؿ أدناه.
 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 عمـو وتكنولوجيا

 عمـ الطيراف

 أ طيراف 
 أ استغالؿ الطيراف

 أ تسيير الحركة الجوية
 أ عمميات جوية

 أ دفع الطائرة تركيبات
 أ ىياكل الطيراف

 أ اتصاالت سمكية وال سمكية فضائية

 طاقات متجددة
 أ ات متجددة وسكف بيومناخيطاق

 أ تحويل كيروضوئي
 أ تحويل حراري 

ة  ، كّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار 1بميدةال يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :2الماد 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 يما 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2016جويمية  26المؤرخ في  772القرار رقـ  يعدؿ ، 2019ماي  14مؤرخ في  732رقـ  قػػرار
 لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر الحياة"المتضم ف تحديد مدونة الفروع لميداف "عمـو الطبعة و 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذي الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111 -19وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليػػػو سػػػنة  23الموافػػػق  1422جمػػػادي األولػػػى عػػاـ  2المػػؤرخ فػػػي  208-01وبمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .لجيوية والندوة الوطنية لمجامعاتالمحدد لمياـ وسير اليياكل ا 2001
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غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادي الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03التنفيػػذي رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو  -
 .والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىاالمحدد لمياـ الجامعة  2003

 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 .الخاصة بتنظيمو وسيره ي والقواعدالمحدد لمياـ المركز الجامع

 2008غشػػت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434عػاـ ربيػع األّوؿ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 .األساسي النموذجي لممدرسة العمياالذي يحدد القانوف 

والمتضػّمف تحديػد مدونػة الفػروع لميػداف "عمػوـ الطبيعػة  2016جويميػة  26خ فػي المػؤر  772وبمقتضى القرار رقػـ  -
 والحياة" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر.

 رر ػػػػػيػق
 

والمتضّمف تحديد مدونة  2016جويمية  26المؤرخ في  772ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القرار رقـ المادة األولى: 
 ة والحياة" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر. الفروع لميداف "عمـو الطبيع

 تعدؿ مدونة الفروع لميداف "عمـو الطبيعة والحياة" عمى النحو اآلتي: : 2المادة 
 ةيعموـ فبلح. 
 عموـ بيولوجية. 
 عمـ األحياء المائية البحرية والقارية. 
 عموـ التمريض. 
 بيوتكنولوجيا. 
 بيئة ومحيط. 
 عموـ الغذاء. 

ف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ورؤساء الندوات الجيوية لمجامعات ورؤساء مؤسسات التعميـ يكم: 3المادة 
والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 

 والبحث العممي.
 2019 ماي 14 فيحرر بالجزائر 

 بحث العمميوزير التعميـ العالي وال
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2019ماي  14مؤرخ في  733رقـ  قػػرار
 1باتنة جامعة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24ؤرخ فػػػي المػػػ 111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
الموافػػػق أوؿ غشػػػت سػػػنة  1409ذي الحجػػػة عػػػاـ  29المػػػؤرخ فػػػي  136-89وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .منو 3،المعدؿ ،ال سيما المادة  1 والمتضمف إنشاء جامعة باتنة ،1989
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي  -

 .منو 12يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  ي، الذ2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لي والبحث العممي.االذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
 

 

 رر ػػػػػيػق
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  12 ألحكاـ المادةتطبيقا  المادة األولى:

يد أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحد ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .1باتنة القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. 1باتنة تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2019ماي  14 فيحرر بالجزائر 
 ـ العالي والبحث العمميوزير التعمي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة باتنة
 ف:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة  االسـ والمقب
 والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس اية أحمدبوطرف  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو ميمودي جماؿ  -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو فراحتة ساعد   -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو سماعيمي حاج  -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عضو جماؿبمقاضي   -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو غزالي عبد العالي  -
 والتنمية الريفية والصيد البحري  ممثل الوزير المكمف بالفالحة عضو سمير حمزة   -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو خيدري ابراىيـ   -
 مكمف بالسكف والعمراف والمدينةممثل الوزير ال عضو الحلعرـو ص  -
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 لمكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼممثل الوزير ا عضو بوستة مدني   -
 زيرة المكمفة بالصناعة والمناجـممثل الو  عضو بوسعدة جماؿ الديف   -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو شويط دمحم أميف  -
 مكمفة بالثقافةممثل الوزيرة ال عضو كبور عمور  -
 ممثل الوالي عضو محمودي ىاني  -

 

 ف:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة اإلسـ والمقب

 صف األستاذية لكمية عمـو المادة،ممثل منتخب عف األساتذة ذوي م عضو بوسناف زوبير -
 تماعية،ة العمـو اإلنسانية واإلجممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمي عضو أمزياف وناس -
 ألستاذية لكمية العمـو اإلسالميةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف ا عضو مقالتي صحراوي  -
 التسيير ممثل  منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو عضو حناشي لعمى -
 والعمـو السياسية مية الحقوؽ ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لك عضو قادري حسيف -
 مية المغة واألدب العربي والفنوف ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لك عضو بوروبة الشريف -
 معيد اليندسة المعمارية والعمرافممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية ل عضو عساسي عبد الحميـ -
 لعمـو البيطرية والعمـو الفالحيةساتذة ذوي مصف األستاذية لمعيد اممثل منتخب عف األ عضو عبد السالـ صالح -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو حمادي عياش -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو ىماش ساعد -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو خمري عبد اليادي -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو مد زىيردغامنة أح -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو عبد الصمد دمحم صالح -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بوليدية رضواف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، 2017جانفي  03 مؤرخ فيال 2دؿ القرار رقـ ، يع2019ماي  14 مؤرخ في 734رقـ  قػػرار

  بجاية ألعضاء مجمس إدارة جامعة يحدد القائمة االسميةالذي 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
، 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218–98قتضى المرسـو التنفيذي رقـ وبم -

 .منو 3المتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة ي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد، الذ2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي.
جامعة  ألعضاء مجمس إدارة يحدد القائمة االسمية، الذي 2017جانفي  03 مؤرخ فيال 2القرار رقـ  وبمقتضى -

 المعدؿ.بجاية، 
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 ررػػػػػػػيػق
 

كما ىو ، المعدؿ والمذكور أعاله، 2017جانفي  3المؤرخ في  2يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ : المادة األولى
 .يذا القراربالجدوؿ الممحق محدد في 

 شر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: ين2المادة 
 2019ماي  14 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس اإلدارة جامعة بجاية

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس تاسة أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو مسعدية مراد -
 المينييف ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ عضو منزو صميحة -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو مراح دمحم -
 لوزيرة المكمفة بالتربية الوطنيةممثل ا عضو بادر إبراىيـ -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو سعاوي إسماعيل -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو أشروؼ جعفر -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو  لخضر تريعة -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة عضو رغاؿ عمر -
 الوزير المكمف بالصناعة والمناجـممثل  عضو حجاج عمر -
 والتنمية الريفية والصيد البحري  ممثل الوزير المكمف بالفالحة عضو حدادي رشيد -
 اقةممثل الوزير المكمف بالط عضو شاوش دمحم -
 مكمفة بالبيئة والطاقات المتجددةممثمة الوزيرة ال عضو ش فطيمةيطو عبم -
 الوزير المكمف بالموارد المائية ممثل عضو مساحمي سعيد -
 ممثل الوالي عضو بوسوفة عثماف -

 

 األعضاء المنتخبوف: -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 لتكنولوجيالكمية اذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة  عضو بوزيدي عثماف -
 لكمية العمـو الطبيعة والحياة ذوي مصف األستاذية ممثمة منتخبة عف األساتذة عضو ماعوش نادية -
 لكمية الطبذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة  عضو لخضاري نور الديف -
 ة واالجتماعيةية العمـو اإلنسانيلكمذوي مصف األستاذية   ممثل منتخب عف األساتذة عضو أوعثماني ستار -
 لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ذوي مصف األستاذية ممثل  منتخب عف األساتذة عضو حداد زىير -
 لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية ذوي مصف األستاذيةممثمة منتخبة عف األساتذة   عضو صايش عبد المالؾ -
 لكمية العمـو الدقيقةوي مصف األستاذية ذممثل منتخب عف األساتذة  عضو بوحميمة فاتح -
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 لكمية اآلداب والمغات ذوي مصف األستاذية ممثل  منتخب عف األساتذة عضو لنصر صوفياف -
 نتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديفممثمة م عضو بودراىـ ليمة -
 ديفممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساع عضو مختاري عبد الكريـ -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل وعض حماموش عبد المالؾ -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو دحماني فريد -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو بف معمر بوعالـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بوعباس موسى -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2018 ماي 14المؤرخ في  461يعدؿ القرار رقـ ، 2019ماي  14 مؤرخ في 735رقـ  قػػرار

 ورقمة جامعةيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  الذي
 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
يونيو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في   210-01بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .منو 3ؿ والمتمـ، السيما المادة والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعد 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24ؤرخ في الم 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، 2003
، 2013ينػاير سػنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لي والبحث العممياصالحيات وزير التعميـ الع الذي يحدد
ألعضػاء مجمػس إدارة جامعػة  اإلسػميةالذي يحدد القائمة  ،2018 ماي 14المؤرخ في  461وبمقتضى القرار رقـ  -

 ورقمة.
 رر ػػػػػيػق

 

محدد  ىو كما ،، والمذكػور أعاله2018 ماي 14المؤرخ في  461قـ ر يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  المادة األولى:
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019ماي  14 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ورقمة قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة
 ف:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس فرحاتي عمر -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بوحفص يوسف -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو اسي عمي حو  -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية،  عضو رياح رابح -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو الحاج عيسى صالح -
 اعي،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتم عضو دكي بوعمامة -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالصناعة والمناجـ،  عضو تمطيط جماؿ الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو بف زاوي سميـ -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية، عضو  حميداتو نور الديف -
 العمومية والنقل، ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ عضو عبدي عبد الرحماف -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو حجاج دمحم عبد الوىاب -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو معمري نبيل -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات الرقمنة، عضو حماديف بمقاسـ -
صالح المستشفيات، عضو  مصدؽ فاضل -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوالي. عضو     بوتسونة الطاىر -

 

 ف:واألعضاء المنتخب -2
 

 الييئة الصفة اإلسـ والمقب
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية الرياضيات وعمـو المادة، عضو بوغالي سميماف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية الطب، عضو برادعي لياس -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو التطبيقية، عضو صخري لخضر -
 ،ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية المحروقات والطاقات المتجددة وعمـو األرض والكوف  عضو حسينػػػػي مسعود -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واإلتصاؿ، عضو ريشي أحمدق -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية عمـو الطبيعة والحياة، عضو عظامو عبد القادر -
 ة الحقوؽ والعمـو السياسية،ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمي عضو بف دمحم دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية، عضو بف زاىي منصور -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير، عضو زرقوف دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية اآلداب والمغات،   وعض البار عبد القادر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، عضو برقوؽ عبد القادر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لمعيد التكنولوجيا، عضو عطية العربي  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو صالحي عبد الرحماف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو بف منيف جماؿ -
  ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو زرقوف خيرة -
 يف وعماؿ الخدمات،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقني عضو كاوجة دمحم الطاىر -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو شيحة حذيفة -
 ممثمة منتخب عف الطمبة. عضو قرماش ىبة -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2019ماي  14مؤرخ في  736رقػػـ  قػػرار
 المركز الجامعي بالنعامة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019مػػارس سػػنة  31الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة. فوالمتضم
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 منو. 10سيره، السيما المادة المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو و  الذي يحدد مياـ
 2010سػبتمبر سػنة  9الموافػق  1431رمضػاف عػاـ  30المػؤرخ فػي  205-10وبمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  -

 منو. 2دؿ والمتمـ، السيما المادة والمتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة، المع
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذي -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 رر ػػػػػيػق
 

 6241رجب عاـ  66المؤرخ في  444-10مف المرسـو التنفيذي رقـ  61تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ،4110غشت سنة  61الموافق 

 مجمس إدارة المركز الجامعي بالنعامة.
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالنعامة، في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.: 2المادة 
 ـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعمي :3المادة 

 2019ماي  14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مركز الجامعي بالنعامةقائمة أعضاء مجمس إدارة ال

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا تبوف فتح هللا وىبي -

 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو ديحي مداني -
 ممثل الوزير  المكمف بالتربية الوطنية، عضو أوبمعيد عبد القادر -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو طيب زواوي  -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو طعاف دمحم لطفي -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو كساؿ دمحم عبد الحكيـ -
 ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ، عضو حاجي ليمى -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو رحماني مراد -
 ممثل الوالي. عضو بورقبة رشيد -
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 األعضاء المنتخبوف: -2
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية، عضو سمغوني زكريا -

 ات،ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد اآلداب والمغ عضو رخروخ عبدالمجيد -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو والتكنولوجيا، عضو عويسات ميمود -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو بوعمامة فريد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو عادؿ مصطفى  -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو سعيدي جمعة -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو طرشي مختار -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو سرجي دمحم -
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو بوفرح دمحم -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 دد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، الذي يح2019ماي  14مؤرخ في  737رقـ  قػػرار

 المدرسة العميا في العمـو التطبيقية بالجزائر
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019مػػارس سػػنة  31الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة. فوالمتضم
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13نفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 منو. 24يما المادة الس رسة العميا،القانوف األساسي النموذجي لممد دالذي يحد
 2017أكتوبر سنة  22الموافػػػػػػػػػق  1439صفر عاـ  18المؤرخ في  303-17بمقتضى المرسػػػػػوـ التنفيػػػػػػػػذي رقـو  -

التطبيقيػة، السػيما  والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بالجزائر، إلى مدرسة عميا في العموـ
 منو. 4 المادة

 رر ػػػػػيػق
 6242رمضاف عاـ  4المؤرخ في  621-61مف المرسـو التنفيذي رقـ  42تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  4161يونيو سنة  62الموافق 
 الجزائر.مجمس إدارة المدرسة العميا في العمـو التطبيقية ب

تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس المدرسة  العميا في العموـ التطبيقية بالجزائر، طبقا لمجدوؿ الممحق  :2المادة 
 بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
 2019ماي  14 فيحرر بالجزائر 

 حث العمميوزير التعميـ العالي والب
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في العموـ التطبيقية بالجزائر
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع فةالص االسـ والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا سعيدي دمحم  -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية، عضو جرماف صبيحة  -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عضو بوعزة بوبكر الصديق  -
  ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو بالر كريـ طاىر  -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري. عضو بف ساسي قدور  -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالصناعة والمناجـ، عضو لوصفاف خالد  -
 ممثمة الوزير المكمف بالطاقة، عضو حباش فتيحة  -
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالبيئة والطاقات المتجددة، عضو بري افريقيا  -
 ممثل عف الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة، عضو عبد الكريـتودرت   -
 ممثمة عف الشركة الجزائرية لمكيرباء والغاز،  عضو صالحي وسيمة  -
 ممثل عف شركة المياه والتطيير بالجزائر. عضو مييوبي لياس  -
 

 األعضاء المنتخبوف: -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 عف سمؾ األساتذة ، ممثل منتخب عضو بوترع عبدالقادر  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب"، عضو عيسيو دمحم  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب"، عضو يونسي اسماعيف  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "ا"، عضو بمفوؿ بالؿ   -
 اتذة المساعديف قسـ "ا"،ممثل منتخب عف سمؾ األس عضو خميفي دمحم زعيـ  -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو بوشاقور كريـ  -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو شيبيب مسعودة  -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو مخيمف أيمف عبد المنعـ  -
 تخب عف الطمبة.ممثل من عضو زروالي نبيل  -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس2019ماي  15مؤرخ في  738رقـ  قػػرار
 معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى المركز الجامعي بتيسمسيمت

 

 عممي،إف وزير التعميـ العالي والبحث ال
، 2019مػػارس سػػنة  31الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة. فوالمتضم
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 منو. 33نظيمو و سيره، السيما المادة الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بت
 2008يوليو سنة  9 الموافق 1429رجب عاـ  6المؤرخ في  203-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 اء مركز جامعي بتسمسيمت، المتمـ.والمتضمف إنش
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، والمتضػػػػمف إنشػػػػاء األقسػػػػاـ المكونػػػػة لمعيػػػػد العمػػػػػـو 2012فيفػػػػػري  19المػػػػؤرخ فػػػػي  49وبمقتضػػػػى القػػػػرار رقػػػػـ  -
 االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدي المركز الجامعي بتيسمسيمت. 

 

 رر ػػػػػيػق
 

 6241رجب عاـ  66المؤرخ في  444-10مف المرسـو التنفيذي رقـ  44المادة تطبيقا ألحكاـ  :المادة األولى
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 4110غشت سنة  61الموافق 

 مجمس معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى المركز الجامعي بتيسمسيمت.
قائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى المركز تحدد ال :2 المادة

 الجامعي بتيسمسيمت طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2019ماي  15 فيحرر بالجزائر 
 والبحث العمميوزير التعميـ العالي 

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لدى المركز الجامعي بتيسمسيمت قائمة أعضاء مجمس معيد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
 الصفة ـ والمقباالس
 مدير المعيد، رئيسا، بوساحة دمحم لخضر  -
 رئيس المجمس العممي لممعيد، لعيداني الياس  -
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية، الرحماف الشيخ عبد بف  -
 رئيس قسـ العمـو التجارية وعمـو التسيير، مداني الطيب  -
 ية المستدامة،مدير مخبر االقتصاد الحديث والتنم محي الديف محمود عمر  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، معزوز فتح هللا  -
 ممثل منتخب عف الطمبة، رويشد حبيب شوقي   -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات. عودة دالؿ  -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد اآلداب والمغات2019ماي  15مؤرخ في  739ـ رق قػػرار
 لدى المركز الجامعي بتيسمسيمت 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019مػػارس سػػنة  31الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 الحكومة.تعييف أعضاء  فوالمتضم
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 منو. 33الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 
 2008نة يوليػػػػو سػػػػ 9الموافػػػػق 1429رجػػػػب عػػػػاـ  6المػػػػؤرخ فػػػػي  203-08وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 عي بتسمسيمت، المتمـ.والمتضمف إنشاء مركز جام
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

نشػػػػاء األقسػػػػاـ المكونػػػػة لمعيػػػػد اآلداب ، والمتضػػػػمف إ2012مػػػػارس  28المػػػػؤرخ فػػػػي  132وبمقتضػػػػى القػػػػرار رقػػػػـ  -
 والمغات لدي المركز الجامعي بتيسمسيمت. 

 رر ػػػػػيػق
 

 6241رجب عاـ  66المؤرخ في  444-10مف المرسـو التنفيذي رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
االسمية ألعضاء ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة 4110غشت سنة  61الموافق 

 مجمس معيد اآلداب والمغات لدى المركز الجامعي بتيسمسيمت.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد اآلداب والمغات لدى المركز الجامعي بتيسمسيمت طبقا  :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 بحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وال: 3المادة 

 2019ماي  15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لدى المركز الجامعي بتيسمسيمتقائمة أعضاء مجمس معيد اآلداب والمغات 
 

 الصفة االسـ والمقب
 مدير المعيد، رئيسا، عيساني ادمحم -
 رئيس المجمس العممي لممعيد، دردار بشير  -
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي، تواتي خالد -
 رئيس قسـ المغة واألدب الفرنسي، قرداف الميمود -
 مدير مخبر، خمف هللا بف عمي -
 ة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ المغة واألدب الفرنسي،ممثم اديب ياسميف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ المغة واألدب الفرنسي، بوركبة بختة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  لقسـ المغة واألدب العربي، فتح هللا دمحم -
 ب عف سمؾ األساتذة المساعديف،ممثل منتخ حالس مو الشيخ -
 ممثل منتخب عف الطمبة، زابور دمحم -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات.  برودي خالد -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ألعضاء مجمسيحدد القائمة االسمية ، 2019ماي  16مؤرخ في  740رقـ  قػػرار
 2وىراف لدى جامعةالحقوؽ والعمـو السياسية كمية  

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440عػػاـ  رجػػب 24المػػؤرخ فػػي  111-19المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  ىبمقتضػػ -

  والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24خ في المؤر  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

  .منو 39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميي يحدد صالحيات وز الذ

سػػنة  سػػبتمبر 22الموافػػق  1435عػػاـ  ذي القعػػدة 27المػػؤرخ فػػي  261 -14وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
  .2وىراف ، والمتضمف إنشاء جامعة2014

لكميػة الحقػوؽ والعمػوـ ، والمتضػمف إنشػاء األقسػاـ المكونػة 2015أكتػوبر  6المؤرخ في  964وبمقتضى القرار رقـ  -
 .2السياسية لدى جامعة وىراف

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  42المؤرخ في  424-14مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 4114غشت سنة  44الموافق  6242
 .4كمية الحقوؽ والعموـ السياسية لدى جامعة وىراف االسمية ألعضاء مجمس القائمة

في الجدوؿ ، 4كمية الحقوؽ والعمـو السياسية لدى جامعة وىرافتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2المادة 
 الممحق ليذا القرار.

 عممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ال :3المادة 
 2019ماي  16 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2ية لدى جامعة وىرافكمية الحقوؽ والعمـو السياسقائمة أعضاء مجمس 

 

 الصفة المقب واالسـ
 عميد الكمية، رئيسا حداد دمحم  -
 رئيس المجمس العممي  زىدور سيمي  -
 رئيس قسـ القانوف العاـ بابا حامد نسيـ  -
 رئيس قسـ القانوف الخاص زواري عبد القادر  -
 رئيس قسـ العمـو السياسية محوز عمر  -
 اتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ الحقوؽ ممثمة منتخبة عف األس زىدور أشواؽ  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ الحقوؽ  برابح دمحم  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ العمـو السياسية بف سدات نصر الديف  -
 العمـو السياسية ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ طيبي بمياشمي دمحم األميف   -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف واضح إلياس   -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف طويل مناؿ  -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ الحقوؽ  موساوي العربي   -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ العمـو السياسية صبار يوسف  -
 ف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف المستخدمي بوناب خديجة  -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بف دمحم مموكة  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2019ماي  16مؤرخ في  741رقـ  قػػرار
 خميس مميانة جامعة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  21الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد2003
، 2012يونيػػػو سػػػنة  4الموافػػػق  1433رجػػػب عػػػاـ  14المػػػؤرخ فػػػي  247-12مرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ وبمقتضػػػى ال -

 .منو 2ميس مميانة، السيما المادة المتضمف إنشاء جامعة خ
، 2013ينػاير سػنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعمي
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 دارة جامعة خميس مميانة .القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إ
 تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة خميس مميانة في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2019ماي  16 فيحرر بالجزائر 
 يوزير التعميـ العالي والبحث العمم

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة خميس مميانة
 ف:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، ممثل رئيس بمقوماف برزوؽ  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو دريسي دمحم عبد الصمد  -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو بف طيب جودي -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عضو تبوف دمحم فوزي  -
 لمكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،ممثل الوزير ا عضو مكي عبد القادر -
 ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو مساح عبد الوىاب -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو مسعودي مراد -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو داودي ىاروف  -
 المناجـ،ممثل الوزيرة المكمفة الصناعة و  عضو بف بادة بشير -
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة، عضو زميرلي عمي - -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو ىاشمي مخطار -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو بوعبدلي مختار -
 ممثل الوالي. عضو سكاؿ دمحم -
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 ف:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة اإلسـ والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو والتكنولوجيا،  عضو محي الديف عمي -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية عمـو الطبيعة وعمـو األرض،  عضو عوف عمر -
 األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو اإلجتماعية واإلنسانية،ممثل منتخب عف  عضو بويحي نصر الديف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية، عضو رواب جماؿ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية عضو مداني دمحم -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،  عضو قة إبراىيـبت -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو تونسي عبد الرحمف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو دريوش عبد الرحماف -
 عماؿ الخدمات،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف و  عضو مزايني خالد -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو دوبة صييب -
 ممثل منتخب عف  الطمبة. عضو خدة سيد عمي -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف تعييف أعضاء مجمس توجيو، 2019ماي  16مؤرخ في  742 رقـ قػػرار

 جامعة التكويف المتواصل
 

 يـ العالي والبحث العممي،إف وزير التعم
 2019سػػػنة مػػػارس  21الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
، 1990مػايو سػنة  26الموافػق  1410ذي القعػدة عػاـ  2المػؤرخ فػي  149–90وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .منو 11المادة  تكويف المتواصل وتنظيميا وعمميا، السيماوالمتضمف إنشاء جامعة ال
، 2013ينػاير سػنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 

 رر ػػػػػيػق
 

 1410ذي القعدة عاـ  2المؤرخ في  149-90المرسوـ التنفيذي رقـ  مف 11تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
 ،  تحدد تشكيمة مجمس توجيو جامعة التكويف المتواصل كما يأتي:1990مايو سنة  26الموافق 

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، بداري كماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، مميط عبد الرؤوؼ -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية، حمادو كماؿ -
 ممثمة عف السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري، زيبرة زىرة -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عيوني زينب -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالصناعة والمناجـ، زازوف دمحم -
 الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل،ممثمة  مميكشي صبرينة -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، مومف سمير -
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة ، بميل بوعالـ -



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   454

 

 ،1مدير جامعة الجزائر بف تميس عبد الحكيـ -
 ،2مدير جامعة قسنطينة  لطرش دمحم اليادي -
 ،1مدير جامعة وىراف  بف زياف عبد الباقي -
 ممثمة عف الوكالة الوطنية لمتشغيل، شعباف كيينة -
 ممثل منتخب عف األساتذة الدائميف، شاكي عبد القادر -
 ممثل منتخب عف األساتذة المشاركيف، رجراج دمحم -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح". بوخممة حبيبة -

 

 ر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينش :2المادة 
 2019 ماي 16 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لمدرسة العميا لؤلساتذة بالقبةا، يتضم ف تأىيل 2019ماي  16مؤرخ في  743رقـ  قػػرار

كتوراه وتنظيػـ الت أىيػل الجامعػي ومنحػو  لمت كويف لمحصوؿ عمى شيادة الد 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  21الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشػػػت سػػػنة  17الموافػػػق  1419ربيػػع الثػػاني سػػنة  24المػػؤرخ فػػي  254-98بمقتضػػى المرسػػوـ التػػػنفيذي رقػػػـ و  -

والمتعمػػق بالتػػػكويف فػػي الػػدكتوراه ومػػا بعػػد التػػدرج المتخصػػص والتأىيػػل الجامػػػعي، المعػػّدؿ والمػػتّمـ، السػػيما  1998
 منو. 113و 9المادتيف 

 2008يوليػػػػو سنػػػػػػة  14الموافػػػػق  1429رجػػػػب عػػػػاـ  11فػػػػػي المػػػػؤرخ  209-08وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي  -
 والمتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة بالقبة إلى مدرسة خارج الجامعة.

 2013ينايػػر سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -
 بحث العممي.يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والذي والّ 

والذي  2016يونيو سنػة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  09المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -
 يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.

 يػقػػػػػر ر
 

شت سػنة غ 17المؤرخ في  254-98مف المرسػوـ التنفيذي رقػـ  113و 9تطبيقا ألحكػاـ المادتيف  المادة األولى:
المدرسة العميا لألساتذة بالقبة  ، ييػدؼ ىػذا القػرار إلى تػأىيله، المعدؿ والمتمـ، المذكور أعال1998

 .لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتػنظيـ التأىيل الجامعي ومنحػو
 تحػّدد قػائػمة الّتخصصات المفػتوحة لمّتأىيل في ممحق ىذا القرار.   :2المادة 
( سنوات ابتداء  مف تػاريخ إمضائو 04يبقى الّتأىيل الممنوح بموجػب ىذا القرار ساري المفعوؿ لمدة أربع ) :3المادة 

 1998أوت  17المؤرخ في  254-98مػف المرسوـ التنفيذي رقـ  115و 12مع الػتقيد بأحكاـ المادتيف 
 المذكور أعاله.              
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، كّل فيػما المدرسة العميا لألساتذة بالقبةير لمتعميـ والتكويف العالييف ومدالمدير العاـ كل مف يكّمػف  :4المادة 
 يخصو، بتنفيذ ىػذا القرار.                        

 يػنشر ىػذا الػقػرار في النػشرة الرسػمية لمتعػميـ العالي والبحث العممي. :5المادة 
 2019ماي  16 فيحرر بالجزائر 

 بحث العمميوزير التعميـ العالي وال
 الدكتور: بوزيد الطيب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 ة بالقبةتأىيل المدرسة العميا لؤلساتذوالمتضمف ، 2019ماي  16مؤرخ في ال 743رقـ ممحق بالقرار 

كتوراه وتنظيػـ الت أىيػل الجامعػي ومنحػو  في التخصصات التالية: لمت كويف لمحصوؿ عمى شيادة الد 
 

 .كيمياء 
 .فيزياء 
 .رياضيات 
 عمـ البيولوجيا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ة لجنة الخدمات اإلجتماعيةيتضمف تجديد تشكيم 2019مػاي  16مؤرخ في  15رقـ  قػػرار

 لدى مديرية الخدمات الجامعية الػػػوادي 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػػػػػو سػػػػنة  15الموافػػػػػق  1427جمػػػػادى الثانيػػػػػة عػػػػاـ  19المػػػػؤرخ فػػػػي  03-06بمقتضػػػػى األمػػػػر رقػػػػـ  -

 األساسي العاـ لموظيفة العمومية.المتضمف القانػػوف 
الجتماعيػػػة وكيفيػة ، المحدد لمحتوى الخدمػػات ا1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82ـ رقـ بمقتضى المرسو  -

 تمويػػمػيا.
، 1982سػػػػبتمبر سػػػػنة  11الموافػػػػق  1402ذي القعػػػػدة عػػػػاـ  23المػػػػؤرخ فػػػػي  303-82بمقتضػػػػى المرسػػػػـو رقػػػػـ  -

  .بتسييػر الخدمات االجتماعية.المتعمق 
، 2019مػارس سػػنة  31الموافػػق لػػ  1440رجػب عػاـ  24لمػؤرخ فػػي ا 111-19بمقتضػى المرسػـو الرئاسػػي رقػـ  -

 ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.يت
المتضػػمف إنشػػاء الػػديواف الػػوطني  ،2010سػػنة  جػػانفي 12ؤرخ فػػي ػالمػػ 15-10ذي رقػػـ ػالمرسػػـو التنفيػػبمقتضػػى  -

سبتمبر سػنة  14المؤرخ في  312-03لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ 
2003. 

، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصالحيات وز 

لػوزاري المشػترؾ المػؤرخ ، يعػدؿ ويػتمـ القػرار ا2016فيفػري سػنة  17بمقتضى القرار الػوزاري المشػترؾ المػؤرخ فػي  -
، المتضػػػػمف إنشػػػػاء مػػػػديريات الخػػػػدمات الجامعيػػػػة وتحديػػػػد مقرىػػػػا وقائمػػػػة اإلقامػػػػات 2004ديسػػػػمبر سػػػػنة  22فػػػػي 

 الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا.
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، المتضػػػمف تزكيػػػة أعضػػػاء لجنػػػة الخػػػدمات اإلجتماعيػػػة لػػػدى 2019أفريػػػل سػػػنة  30نظػػػػػػػػػر ا لممحضػػػر المػػػؤرخ فػػػي  -
 الجامعية الوادي. مديرية الخدمات

، المتضػػػمف تشػػكيمة أعضػػػاء لجنػػة الخػػػدمات اإلجتماعيػػة لػػػدى 2019مػػػاي سػػنة  05فػػي نظػػػػػػػػر ا لممحضػػر المػػػؤرخ  -
 مديرية الخدمات الجامعية الوادي.

 يػقػػػػػرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية الوادي. المػادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المػػادة 

 

 األعضاء الدائموف:                  
 

 عازب الشيخ عبد الكامل، -03 شوشاني دمحم المولدي، -02 لوصيف نصر الديف، -01
 بوقطاية فاطمة الزىرة، -06 كنيوة بوبكر، -05 قعر المثرد راضية، -04
       يوسفي سالـ، -07

 األعضاء اإلضافيوف:                                
 مناعي سيف اإلسالـ، -02 طرية صابرينة، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ): 3المػػادة 
 الرسمية ذا القرار، الذي سينشر في النشريكمف السيػد مديػر مديرية الخدمات الجامعية الوادي، بتنفيذ ى :4المػػادة 

                   لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 2019ماي  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/

 األميف العاـ
 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2019مػاي  16مؤرخ في  16رقـ  قػػرار

 لدى مديرية الخدمات الجامعية سيدي بمعباس وسط 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػػػػو سػػػػنة  15الموافػػػػق  1427جمػػػػادى الثانيػػػػة عػػػػاـ  19المػػػػؤرخ فػػػػي  03-06بمقتضػػػػى األمػػػػر رقػػػػـ  -

 األساسي العاـ لموظيفة العمومية. تضمف القانوف الم
االجتماعيػػػة وكيفيػة ، المحدد لمحتوى الخدمػػات 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 تمويػػميا.
، 1982سػػػػبتمبر سػػػػنة  11الموافػػػػق  1402ذي القعػػػػدة عػػػػاـ  23المػػػػؤرخ فػػػػي  303-82بمقتضػػػػى المرسػػػػـو رقػػػػـ  -

  االجتماعية.ر الخدمات المتعمق   بتسييػ
، 2019مػارس سػػنة  31الموافػػق لػػ  1440رجػب عػاـ  24المػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػى المرسػـو الرئاسػػي رقػـ  -

 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
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المتضػػمف إنشػػاء الػػديواف الػػوطني  ،2010سػػنة  جػػانفي 12ؤرخ فػػي ػالمػػ 15-10ذي رقػػـ ػالمرسػػـو التنفيػػبمقتضػػى  -
سبتمبر سػنة  14المؤرخ في  312-03ة وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ لمخدمات الجامعي

2003. 
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، يعػدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ المػؤرخ 2016فيفػري سػنة  17ي المشػترؾ المػؤرخ فػي بمقتضى القرار الػوزار  -

، المتضػػػػمف إنشػػػػاء مػػػػديريات الخػػػػدمات الجامعيػػػػة وتحديػػػػد مقرىػػػػا وقائمػػػػة اإلقامػػػػات 2004ديسػػػػمبر سػػػػنة  22فػػػػي 
 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا

ضػػمف تشػػكيمة أعضػػاء لجنػػة الخػػدمات اإلجتماعيػػة لػػدى ، المت2019أفريػػل سػػنة  15نظػػػػػػػػر ا لممحضػػر المػػؤرخ فػػي  -
 مديرية الخدمات الجامعية سيدي بمعباس وسط.

 رر ػػػػػيػق
 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية سيدي بمعباس وسط. المػادة األولى:

 ؤىـ :تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسما :2المادة 
 األعضاء الدائموف:                  

 توىامي مػحمد، -03 عمري مػحمد، -02 شناف عمر، -01
          بمروؿ أحمد، -05 بف خدة بمعباس، -04

 األعضاء اإلضافيوف:                                
 دالج سميرة، -02 شعيب عبد القادر، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03لمدة ثالث )تسري عيدة ىذه المجنة : 3المادة 
يكمف السيػد مديػر مديرية الخدمات الجامعية سيدي بمعباس وسط ، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في  :4المادة 

 النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 2019ماي  16 فيحرر بالجزائر 

 لعالي والبحث العمميوزير التعميـ اع/
 األميف العاـ

 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2019مػاي  19مؤرخ في  17رقـ  قػػرار
 لدى كمية الطب بجامعة باجي مختار عنابة  

 

 ـ العالي والبحث العممي،إف وزير التعمي
، 2006يوليػػػػو سػػػػنة  15الموافػػػػق  1427جمػػػػادى الثانيػػػػة عػػػػاـ  19المػػػػؤرخ فػػػػي  03-06بمقتضػػػػى األمػػػػر رقػػػػـ  -

 األساسي العاـ لموظيفة العمومية. المتضمف القانوف 
االجتماعيػػػة وكيفيػة  ، المحدد لمحتوى الخدمػػات1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 تمويػػميا.
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، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
   االجتماعية.المتعمق بتسييػرالخدمات 

، 2019مػارس سػػنة  31الموافػػق لػػ  1440رجػب عػاـ  24المػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػى المرسػـو الرئاسػػي رقػـ  -
 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿيت

-84، يعػػدؿ المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ 2004سػػنة  أوت 29المػػؤرخ فػػي  246-04المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ بمقتضػػى  -
 ؿ والمتتـ.المتعمق بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا، المعد، 1984سنة  أوت 18المؤرخ في  214

، 2013ير سػنة ينػا 30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصالحيات وز 

، المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي الموظفيف اإلدارييف 2019أفريل سنة  10نظػػػػػػر ا لممحضر المؤرخ في  -
لػدى كميػة الطػب  والتقنييف وأعواف المصالح واألعواف المتعاقػديف، وممثمػي األسػاتذة فػي لجنػػة الخػدمات اإلجتماعيػة

 باجي مختارعنابة.جامعػة ب
، المتضمػػػػػف التشػػػػكيمة النيائيػػػػػة ألعضػػػػاء لجنػػػػػة الخدمػػػػػات 2019أفريػػػػل سػػػػنة  17نظػػػػػػػػػػػرا لممحضػػػػر المػػػػػؤرخ فػػػػي  -

 بجامعػة باجي مختارعنابة.اإلجتماعيػة  لػدى كمية الطب 
 

 يػقػػػػػرر
 

 باجي مختارعنابة،جامعػة لدى كمية الطب ب تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية المػادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:: 2المػادة 

 األعضاء الدائموف: 
 مريش حساف، -03 بودربالة سياـ، -02 عمارة كربة مرواف فاتح،  -01
 معوش سيف الديف، -06 شابور مػحمد الشريف، -05 مشري ريـ، -04
 بوبكر نبيل، -09 نغرة عبد الناصر، -08 مي ميدي،بمي -07

 

 األعضاء اإلضافيوف: 
  قبمة عبد الغاني. -02 رفيف لويزة، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػادة 
فيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية باجي مختارعنابة ، بتنجامعػة يكمف عميد كمية الطب ب: 4المػادة 

 لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي.
 2019ماي  19 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/
 األميف العاـ

 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمف حل لجنة الخدمات اإلجتماعية 2019مػاي  19مؤرخ في  18رقـ  قػػرار
 آفمو –لدى المركز الجامعي  

 

 والبحث العممي،إف وزير التعميـ العالي 
اسػػي العػػػػاـ لموظيػػػفة ، المتضػػمف القانػػػوف األس2006جويميػػػػة سػػنة  15المػػؤرخ فػػي  03-06بمقتضػػى األمػػػػػر رقػػػـ  -

 العموميػػة.
مات اإلجتماعيػة وكيفيػة ، المحدد لمحتػػوى الخد1982مػاي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقػـ  -

 تمويميا.
 بتسييػر الخدمػػات اإلجتماعيػػػة.، المتعمق 1982سبتمبػػر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقػـ  -
، 2019مػػػارس سػنة  31الموافػػق لػػ  1440رجػب عػاـ  24المػؤرخ فػي  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقػـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة. يتضمػػف
التعميـ  ، المحدد لصالحيات وزير2013ة جانفي سن 30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العالي والبحث العممي.
مركػػز جػػامعي ، المتضػػمف إنشػػاء 2016سػػبتمبر سػػنة  01المػػؤرخ فػػي  230-16بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 بأفمو والية األغواط .
بػأفمو، المتضػمنة  ، الصػادرة عػف مػدير المركػز الجػامعي 2019مػاي سػنة  02المؤرخ في  61نظػػػػػ را  لمرسالة رقـ  -

 الجامعي بأفمو.طمب الترخيص بإعادة تشكيل لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المركز 
  .( أعضاء مف تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية04نظػػػػػ را  لإلستقالة الكتابية ألربعة ) -

 

 يػقػػػػػرر
 

إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى ىذا  عي بأفمو،تحل لجنة الخدمػػػػات اإلجتماعيػػة لدى المركز الجامالمػادة األولى: 
 .القرار

يكمف السيػد مديػر المركز الجامعي بأفمو، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ  :2المػادة 
 .العالي والبحث العممي

 2019ماي  19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/

 العاـ األميف
 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2019مػاي  19مؤرخ في  19رقـ  قػػرار

 أحمد بف بمة  - 1لدى جامعة وىراف 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

، 2006يوليػػػػػو سػػػػنة  15الموافػػػػػق  1427جمػػػػادى الثانيػػػػػة عػػػػاـ  19المػػػػؤرخ فػػػػي  03-06ألمػػػػر رقػػػػـ بمقتضػػػػى ا -
 األساسي العاـ لموظيفة العمومية. المتضمف القانػوف 

االجتماعيػػػة وكيفيػة  ، المحدد لمحتوى الخدمػػات1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 تمويػػميا.



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   460

 

سػػػػبتمبر سػػػػنة  11الموافػػػػق  1402ذي القعػػػػدة عػػػػاـ  23المػػػػؤرخ فػػػػي  303-82رئاسػػػػي رقػػػػـ بمقتضػػػػى المرسػػػػـو ال -
 بتسييػر الخدمات االجتماعية.، المتعمػق 1982

، 2019مػارس سػػنة  31الموافػػق لػػ  1440رجػب عػاـ  24المػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػى المرسػـو الرئاسػػي رقػـ  -
 ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.يت

، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13نفيذي رقـ بمقتضى المرسوـ الت -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصالحيات وز 

المػؤرخ  211-84، يػتمـ المرسػـو رقػـ 2017فيفري سنة  15المؤرخ في  77-17المرسوـ التنفيذي رقـ بمقتضى  -
 .وسيرىا 1جامعػة وىراف، المتعمق بتنظيـ 1984أوت سنة  18في 

ت اإلجتماعيػػػة لػػػػدى ، المتضػػػمف تجديػػػد تشػػػكيمة لجنػػػة الخػػػدما2016سػػػنة  فيفػػػري  02المػػػؤرخ فػػػي  القػػػرار بمقتضػػػى -
 .1جامعة وىراف

، المتضػمف تزكيػة تشػكيمة ممثمػي العمػاؿ فػي  لجنػػة الخدمػػات 2019سػنة  مارس  19المؤرخ في  لممحضر نظػػػػػػرا -
نقػػػابي)إ.ع.ع.ج( والفػػػرع النقػػػابي )ف.و.ـ.ـ.ا.ع( لػػػدى المصػػػالح المركزيػػػة بجامعػػػة اإلجتماعيػػػػة مػػػف طػػػرؼ الفػػػرع ال

 .1وىراف
 يػقػػػػػرر

 

 .1تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة وىراف المػادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المػادة 

 

 األعضاء الدائموف: 
 قبايمي نور الديف، -03 ثابتي ىواري، -02 يف مػحمد،عج -01
   بوزبوجة عمر، -05 خطيب اسماعيل، -04

 

 األعضاء اإلضافيوف : 
 

   بف ساعد فاطمة. -02 ىواري محمي، -01
 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ): 3المػادة 
، بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ العالي 1ير جامعة وىرافيكمف مد :4المػادة 

 والبحث العممي.
 2019ماي  19 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/
 األميف العاـ

 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2019مػاي  19مؤرخ في  20رقـ  قػػرار
 لدى جامعػة التكويف المتواصل 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػػػػو سػػػػنة  15الموافػػػػق  1427جمػػػػادى الثانيػػػػة عػػػػاـ  19المػػػػؤرخ فػػػػي  03-06بمقتضػػػػى األمػػػػر رقػػػػـ  -

 لعاـ لموظيفة العمومية.األساسي ا القانوف  المتضمف
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كيفيػة ، المحدد لمحتوى الخدمػػات االجتماعيػػػة و 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 تمويػػميا.

، 1982سػػػػبتمبر سػػػػنة  11الموافػػػػق  1402ذي القعػػػػدة عػػػػاـ  23المػػػػؤرخ فػػػػي  303-82بمقتضػػػػى المرسػػػػـو رقػػػػـ  -
 مات االجتماعية. بتسييػر الخدالمتعمق 

، 2019مػارس سػػنة  31الموافػػق لػػ  1440رجػب عػاـ  24المػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػى المرسػـو الرئاسػػي رقػـ  -
 ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.يت

تكػػويف ال، المتضػػمف إنشػػاء جامعػػػة 1990سػػنة مػػاي  26المػػؤرخ فػػي  149-90المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ بمقتضػػى  -
 ا.المتواصل، وتنظيميا وعممي

، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصالحيات وز 

، المتضمػػنة فػرز األصػوات 2019أفريػل سػنة  09نظػػػػػػػرا لممحاضر الجزئية المفرقة حسب المنػاطق والمػػؤرخة فػي  -
 التكويف المتواصل.جامعػة لجنة الخدمػات اإلجتماعيػة لػدى  لعضوية

، المتضمػػػػػف التشػػػػكيمة النيائيػػػػػة ألعضػػػػاء لجنػػػػػة الخدمػػػػػات 2019مػػػػاي سػػػػنة  15نظػػػػػػػػػػػرا لممحضػػػػر المػػػػػؤرخ فػػػػي  -
 التكويف المتواصل.جامعػة اإلجتماعيػة لػدى 

 يػقػػػػػرر
 

 عية لدى جامعػة التكويف المتواصل.تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتما المػادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المػادة 

 األعضاء الدائموف: 
 قوجاتي نعيمة، -03 حكار العيد، -02 غموسي فيصل، -01
 عزوزي دمحم، -06 فنيش دمحم، -05 ماموف نور الديف، -04
 ضيف عمي، -09 ماف،مصنوعة سمي -08 بف طيبة سميـ، -07

 

 األعضاء اإلضافيوف: 
 صامت نور الديف، -03 وناس الحاج، -02 بف جعفر سميـ، -01

 

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ): 3المػادة 
ي سينشػر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ يكمف مديػر جامعػة التكويف المتواصل، بتنفيذ ىػذا القػرار، الذ :4المػادة 

 العالي والبحث العممي.
 2019ماي  19حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األميف العاـ

 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجمس العمميألعضػاء ، يحدد القائمة االسمية 2019ماي  22مؤرخ في  746رقـ  قػػرار
 لمعيد العمػـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بالمركز الجامعي لتامنغست

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .ضّمف تعييف أعضاء الحكومةالمتو 
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.الذي يحدد مياـ المركز الجامع
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  301-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 امعي بتامنغست، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشاء مركز ج
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممػي لمعيػد الذي يحدّ  2016أفريل  03مؤرخ في  197وبموجب القرار رقـ  -

 لتسيير بالمركز الجامعي لتامنغست.العمػـو االقتصادية والتجارية وعمـو ا
وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لمعيػػد العمػػػوـ االقتصػػادية والتجاريػػة وعمػػوـ التسػػيير  -

 .2019فيفري  07في بالمركز الجامعي لتامنغست المؤّرخ 
 

 رر ػػػػػيػق
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 ارية وعمـو التسيير بالمركز الجامعي لتامنغست.المجمس العممي لمعيد العمػـو االقتصادية والتج
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمػوـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بالمركز  :2المادة 

 الجامعي لتامنغست، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ف ومدير المركز الجامعي لتامنغست، كل فيما يخصو، بتطبيق يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العاليي: 3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019ماي  22 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العمميألعضػاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2019ماي  22مؤرخ في ال 746ممحق بالقرار رقـ 

 لمعيد العمػوـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بالمركز الجامعي لتامنغست
 الصفػة قػباالسـ والم الرقـ

 أستاذ، رئيس المجمس العممي لممعيد سالمي رشيد 1
 مدير المعيد إيدابير أحمد 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج حدادي عبد المطيف 3
 مدير مساعد مكّمف لما بعد التدّرج والبحث العممي صويمحي نور الديف 4
 رئيس قسـ عمـو التسيير منصوري حاج موسى 5
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 رئيس قسـ العمـو االقتصادية مالكي عمار 6
 أستاذ عمراني عبد المجيد 7
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قرقب مبارؾ  8
 أستاذ محاضر قسـ "أ" البحري عبد هللا 9
 أستاذ محاضر قسـ "ا" حطاب موراد 10
 أستاذ محاضر قسـ "ا" سائحي يوسف 11
 أستاذ محاضر قسـ "ب" تمي سيف الديف 12
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد الباسط  عزاوي  13
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" عميوش قربوع ابتساـ 14
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فرحات عبد الرزاؽ 15

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عممي المجمس الألعضػاء يحدد القائمة االسمية ، 2019ماي  22مؤرخ في  747رقـ  قػػرار

 لمعيد العمػـو والتكنولوجيا بالمركز الجامعي لتامنغست
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11فػػي المػػؤرخ  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 سيره.الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو و 
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  301-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 امعي بتامنغست، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشاء مركز ج
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13سوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المر  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممػي لمعيػد  2016أفريل  03مؤرخ في  199وبموجب القرار رقـ  -

 لمركز الجامعي لتامنغست.ولوجيا باالعمػـو والتكن
وبنػػػػاء  عمػػػػى محضػػػػر انتخػػػػاب ممّثمػػػػي األسػػػػاتذة بػػػػالمجمس العممػػػػي لمعيػػػػد العمػػػػػوـ والتكنولوجيػػػػا بػػػػالمركز الجػػػػامعي  -

 .2019أفريل  15امنغست المؤّرخ في لت
 رر ػػػػػيػق

 

 1426اـ رجب ع 11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 المجمس العممي لمعيد العمػـو والتكنولوجيا بالمركز الجامعي لتامنغست.
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معي لتامنغست، تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمػوـ والتكنولوجيا بالمركز الجا :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لتامنغست، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019ماي  22 فيحرر بالجزائر 
 لتعميـ العالي والبحث العمميوزير ا

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممي المجمسألعضػاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2019ماي  22مؤرخ في ال 747ممحق بالقرار رقـ 
 لمعيد العمػـو والتكنولوجيا بالمركز الجامعي لتامنغست

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجمس العممي لممعيد مموكي موالي عبد الرحماف 1
 مدير المعيد بف أتا هللا دمحم 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج عزيزي يسيف 3
 ر مساعد مكّمف لما بعد التدّرج والبحث العمميمدي قيدـو أرصالف شعيب 4
 رئيس قسـ العمـو والتكنولوجيا بكار العسكر 5
 رئيس قسـ عمـو المادة بيطاـ عادؿ 6
 رئيس قسـ الجيولوجيا بوسنة فاتح 7
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي عزيزي طارؽ  8
 رئيس قسـ البيولوجيا بالشيخ نور الديف 9
 أستاذ  سالمي دمحم 10
 أستاذ  باألخضر خميل 11
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نفيس مولود 12
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ديب ناصر 13
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رحالي نور الديف 14
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عماري الجياللي 15
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف سعدة أحمد 16
 "ب"أستاذ مساعد قسـ  لمصادفة سيد عمار 17
 مديرة مخبر بحث دريسي حبيبة 18

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العمميألعضػاء ، يحدد القائمة االسمية 2019ماي  22مؤرخ في  748رقـ  قػػرار

 لمعيد العمػـو اإلنسانية واالجتماعية بالمركز الجامعي لتامنغست
 

 لعالي والبحث العممي،إف وزير التعميـ ا

 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 قواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.ي والالذي يحدد مياـ المركز الجامع
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 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  301-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 امعي بتامنغست، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشاء مركز ج

 2013 ينػاير سػنة 30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممػي لمعيػد  2016أفريل  03مؤرخ في  198وبموجب القرار رقـ  -
 الجامعي لتامنغست.العمػـو اإلنسانية واالجتماعية بالمركز 

جمس العممي لمعيد العمػـو اإلنسانية واالجتماعية بالمركز الجامعي وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالم -
 .2019جانفي  14امنغست المؤّرخ في لت

 رر ػػػػػيػق
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا 2005غشت سنة  16الموافق 

 المجمس العممي لمعيد العمػـو اإلنسانية واالجتماعية بالمركز الجامعي لتامنغست.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمػوـ اإلنسانية واالجتماعية بالمركز الجامعي  :2المادة 

 قرار.لتامنغست، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا ال
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لتامنغست، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019ماي  22 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 يد الطيبالدكتور: بوز 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العمميألعضػاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2019ماي  22مؤرخ في ال 748ممحق بالقرار رقـ 

 عية بالمركز الجامعي لتامنغستلمعيد العمػوـ اإلنسانية واالجتما
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذ، رئيس المجمس العممي لممعيد زقار رضواف 1
 مدير المعيد زندي عبد النبي 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج مزراؽ دمحم 3
 مدير مساعد مكّمف لما بعد التدّرج والبحث العممي بووشة اليادي 4
 رئيس قسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا ة الصديقتياق 5
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية كديدة دمحم مبارؾ 6
 رئيس قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطفونيا كرزيكة عمي 7
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمخير دمحم 8
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ىقاري دمحم 9
 أستاذ محاضر قسـ "ب" فقيو خواجة 10
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف بية طارؽ  11
 أستاذ محاضر قسـ "ب" كاكي دمحم 12
 أستاذ مساعد قسـ "أ" برادي عبد الرحمف 13
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" رقاني فاطمة 14
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوعبزة أحمد 15
 مدير مخبر بحث حينوني رمضاف 16
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 المجمس العمميألعضػاء ، يحدد القائمة االسمية 2019ماي  22مؤرخ في  749رقـ  قػػرار
 لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي لتامنغست

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.الذي يحدد مياـ المركز الجامع
 2005غشػػت سػػنة  16ق الموافػػ 1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  301-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 امعي بتامنغست، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشاء مركز ج
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممػي لمعيػد  2016ل أفري 03مؤرخ في  200وبموجب القرار رقـ  -

 المغات بالمركز الجامعي لتامنغست.اآلداب و 
امنغسػت وبناء  عمى محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بػالمجمس العممػي لمعيػد اآلداب والمغػات بػالمركز الجػامعي لت -

 .2019فيفري  19المؤّرخ في 
 رر ػػػػػيػق

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  38بيقا ألحكاـ المادة تط المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي لتامنغست.
سمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي لتامنغست، وفقا تحدد القائمة اال :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لتامنغست، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3المادة 

 يـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعم
 2019ماي  22 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العمميألعضػاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2019ماي  22ؤرخ في مال 749لحق بالقرار رقـ ـ

 لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي لتامنغست
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذ، رئيس المجمس العممي لممعيد بوشميحة عبد الوىاب 1
 مدير المعيد عماري عبد هللا 2
 مكّمف بالّدراسات في التدّرجمدير مساعد  كنتاوي نور الديف 3
 مدير مساعد مكّمف لما بعد التدّرج والبحث العممي بموافي دمحم 4
 رئيس قسـ المغة العربية وآدابيا حفيدي أحمد 5
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 رئيس قسـ المغات واآلداب األجنبية بساطي سمير 6
 أستاذ حينوني رمضاف 7
 أستاذ  شتوح كنية 8
 "أ"أستاذة محاضرة قسـ  دخير فايزة 9
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" درارس فاطمة 10
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رضواف جنيدي  11
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بكادي دمحم 12
 أستاذ مساعد قسـ "أ" باطير بومديف 13
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بف زياف دمحم نبيل 14
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بوعافية أحمد 15

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العمميألعضػاء ، يحدد القائمة االسمية 2019ماي  22مؤرخ في  750رقـ  قػػرار

 لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية بالمركز الجامعي لتامنغست
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.الذي يحدد مياـ المركز الجامع
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11ؤرخ فػػي المػػ 301-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 معّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتامنغست، ال
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممػي لمعيػد  2016أفريل  03مؤرخ في  196لقرار رقـ وبموجب ا -

 سياسية بالمركز الجامعي لتامنغست.الحقوؽ والعموـ ال
وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لمعيػػد الحقػػوؽ والعمػػوـ السياسػػية بػػالمركز الجػػامعي  -

 .2019فيفري  10في  امنغست المؤّرخلت
 رر ػػػػػيػق

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 سية بالمركز الجامعي لتامنغست.المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعموـ السيا
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعموـ السياسية بالمركز الجامعي  :2المادة 

 لتامنغست، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ل فيما يخصو، بتطبيق يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لتامنغست، ك :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019ماي  22 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب
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 المجمس العمميألعضػاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2019ماي  22مؤرخ في ال 750ممحق بالقرار رقـ 
 بالمركز الجامعي لتامنغست لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 س العممي لممعيدأستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجم سدي عمر 1
 مدير المعيد قتاؿ جماؿ 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج مموؾ صالح 3
 مدير مساعد مكّمف لما بعد التدّرج والبحث العممي منصوري المبروؾ 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  جياللي بف الطيب جياللي 5
 رئيس قسـ العمـو السياسية العربي دمحم الدمي 6
 أستاذة ىرةكيسي ز  7
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عودة دمحم األميف 8
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مرسمي عبد الحق 9
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قاسمي السعيد 10
 أستاذ محاضر قسـ "أ" برادي أحمد 11
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أقاري سالـ 12
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مغزي شاعة ىشاـ 13
 تاذ مساعد قسـ "أ"أس كراوة مصطفى 14
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف راحمة عبد الكريـ 15

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحػدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي، 2019ماي  22مؤرخ في  751رقػـ  قػػرار

 لتامنغست لممركز الجامعي
 

 لبحث العممي،إف وزير التعميـ العالي وا
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 وسيرهخاصة بتنظيمو الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد ال
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  301-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 امعي بتامنغست، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشاء مركز ج
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.ي يحدد صالحيات وز الذ
العممي لممركز  الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس 2016أفريل  03مؤرخ في  201وبموجب القرار رقـ  -

 الجامعي لتامنغست.
مػػاي  05لتامنغسػػت المػػؤّرخ فػػي وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لممركػػز الجػػامعي  -

2019. 
 رر ػػػػػيػق
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 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299- 05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  18تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ،2005غشت سنة  16الموافق 

 المجمس العممي لممركز الجامعي لتامنغست.
وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي لتامنغست،: 2ة الماد

 القرار.
يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لتامنغست، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3المادة 

 يـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعم
 2019ماي  22 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العمميالذي  2019ماي  22مؤرخ في لا 751قػرار رقػـ ممحق بال

 لتامنغست لممركز الجامعي
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 مدير المركز الجامعي، رئيس المجمس العممي لممركز الجامعي شوشة عبد الغني 1
 لمتواصل والشياداتمدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدّرج والّتكويف ا بناني أحمد 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في ما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية باألخضر خميل 3
 مدير مساعد مكّمف بالتنمية واالستشراؼ قرماط عبد القادر 4
 مدير معيد العمـو والتكنولوجيا بف أتا هللا دمحم 5
 إلنسانية واالجتماعيةمدير معيد العمـو ا زندي عبد النبي 6
 مدير معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير إيدابير أحمد 7
 مدير معيد الحقوؽ والعمـو السياسية قتاؿ جماؿ 8
 مدير معيد اآلداب والمغات عماري عبد هللا 9

 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو والتكنولوجيا مموكي موالي عبد الرحماف 10
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية زقار رضواف 11
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير سالمي رشيد 12
 رئيس المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية سدي عمر 13
 اآلداب والمغاترئيس المجمس العممي لمعيد  بوشميحة عبد الوىاب 14
 ممّثل أساتذة معيد العمـو والتكنولوجيا بف موسات عبد الرحيـ 15
 ممّثل أساتذة معيد العمـو والتكنولوجيا سالمي دمحم 16
 ممّثل أساتذة معيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية تياقة الصديق 17
 ةممّثل أساتذة معيد العمـو اإلنسانية واالجتماعي بوشمة اليادي 18
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير سائحي يوسف 19
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير قرقب مبارؾ 20
 ممّثل أساتذة معيد الحقوؽ والعمـو السياسية برادي أحمد 21
 عمـو السياسيةممّثل أساتذة معيد الحقوؽ وال مرسمي عبد الحق 22
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 ممّثل أساتذة معيد اآلداب والمغات بموافي دمحم 23
 ممّثل أساتذة معيد اآلداب والمغات جنيدي رضواف 24
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بالة عبد الرحماف 25
 1الجزائر -أستاذ بجامعة بف يوسف بف خدة بوكرا ادريس 26
 األغواط -أستاذ بجامعة عمار ثميجي ماحي الجياللي 27
 مسؤوؿ المكتبة المركزية شريف عبد هللا  28

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العمميألعضػاء ، يحدد القائمة االسمية 2019ماي  22مؤرخ في  752رقـ  قػػرار

 امةالنع -لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية بالمركز الجامعي صالحي أحمد
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.ياـ المركز الجامعالذي يحدد م
 2010سػبتمبر سػنة  9الموافػق  1431رمضػاف عػاـ  30المػؤرخ فػي  205-10وبمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. والمتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة، المعّدؿ
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434 ربيػع األوؿ عػاـ 18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لمعيػػد الحقػػوؽ والعمػػوـ السياسػػية بػػالمركز الجػػامعي  -

 .2019ماي  05نعامة المؤّرخ في ال -صالحي أحمد
 

 رر ػػػػػيػق
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 النعامة. -المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعموـ السياسية بالمركز الجامعي صالحي أحمد
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعموـ السياسية بالمركز الجامعي صالحي  :2ادة الم

 النعامة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -أحمد
النعامة، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي صالحي أحمد :3المادة 

 ، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو
 2019ماي  22 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   471

 

 المجمس العمميألعضػاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2019ماي  22مؤرخ في ال 752ممحق بالقرار رقـ 
 النعامة -بالمركز الجامعي صالحي أحمد لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 يس المجمس العممي لممعيدأستاذ محاضر قسـ "أ"، رئ دمحمي بدر الديف 1
 مدير المعيد عمراني كماؿ الديف 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج سمغوني زكرياء 3
 مدير مساعد مكّمف لما بعد التدّرج والبحث العممي خميفي دمحم 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  حشيفة مجذوب 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مفتاح العيد 6
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" براىيمي سياـ 7
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جدوي سيدي دمحم أميف 8
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوفمجة عبد الرحمف 9
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حادي شفيق 10
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شريفي شريف 11
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" عبدلي مباركة 12
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رافعي ربيع 13
 أستاذ مساعد قسـ "أ" اري نور الديفعم 14
 مسؤوؿ مكتبة المعيد لعمو عبد الرحمف 15

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحػدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي ، 2019ماي  22مؤرخ في  753رقػـ  قػػرار

 النعامة -صالحي أحمد لممركز الجامعي
 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي، إف
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.ركز الجامعالذي يحدد مياـ الم
 2010سػبتمبر سػنة  9الموافػق  1431رمضػاف عػاـ  30المػؤرخ فػي  205-10وبمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  -

 والمتّمـ. والمتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة، المعّدؿ
 2013ينػاير سػنة  30لموافػق ا 1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الػػذي يحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي  2015سػػبتمبر  17مػػؤرخ فػػي  857وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -

 النعامة، المعّدؿ. -عي صالحي أحمدلممركز الجام
نعامػة المػؤّرخ فػي ال -المجمس العممي لممركز الجػامعي صػالحي أحمػدوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة ب -

 .2019ماي  05
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 رر ػػػػػيػق
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299- 05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  18تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
االسمية ألعضاء  والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة ،2005غشت سنة  16الموافق 

 النعامة.-المجمس العممي لممركز الجامعي صالحي أحمد
وفقا لمجدوؿ  النعامة، -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي صالحي أحمد: 2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
النعامة، كل فيما  -امعي صالحي أحمديكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الج :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019ماي  22 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العمميالذي  2019ماي  22مؤرخ في ال 753قػرار رقػـ ممحق بال

 النعامة -صالحي أحمد لممركز الجامعي
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
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 المجمس العمميألعضػاء ، يحدد القائمة االسمية 2019ماي  22مؤرخ في  754رقـ  قػػرار
 تيسمسيمت-آلداب والمغات بالمركز الجامعي أحمد بف يحي الونشريسيلمعيد ا

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.الذي يحدد مياـ المركز الجامع
 2008يوليػػػػو سػػػػنة  9الموافػػػػق  1429رجػػػػب عػػػػاـ  6المػػػػؤرخ فػػػػي  203-08وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 مركز جامعي بتيسمسيمت، المتّمـ. والمتضمف إنشاء
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13سوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المر  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الػػػذي يحػػػّدد القائمػػػة االسػػػمية ألعضػػػاء المجمػػػس العممػػػي  2016فيفػػػري  01المػػػؤّرخ فػػػي  73وبموجػػػب القػػػرار رقػػػـ  -

 المعّدؿ. تيسمسيمت، -معي أحمد بف يحي الونشريسياآلداب والمغات بالمركز الجا
أحمػػد بػػف  وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لمعيػػد اآلداب والمغػػات بػػالمركز الجػػامعي -

 .2019أفريل  16سمسيمت المؤّرخ في تي -يحي الونشريسي
 

 رر ػػػػػيػق
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05ـ التنفيذي رقـ مف المرسو  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 تيسمسيمت. -المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي أحمد بف يحي الونشريسي
أحمد بف يحي  ضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعيتحدد القائمة االسمية ألع :2المادة 

 تيسمسيمت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الونشريسي
 -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي أحمد بف يحي الونشريسي :3المادة 

رار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث تيسمسيمت، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا الق
 العممي.

 2019ماي  22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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 المجمس العمميألعضػاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2019ماي  22مؤرخ في ال 754ممحق بالقرار رقـ 
 تيسمسيمت -بالمركز الجامعي أحمد بف يحي الونشريسي لمعيد اآلداب والمغات

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 معيدأستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجمس العممي لم مرسي رشيد 1
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 رئيس قسـ المغة واألدب العربي تواتي خالد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" يونسي دمحم 6
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 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  22مؤرخ في  755رقـ  قػػرار

 بشار -عمـو الطبيعة والحياة بجامعة طاىري دمحم لقسـ البيولوجيا بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19رقػػػـ  بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 لمتّمـ.نظيميا وسيرىا، المعّدؿ واالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009ينػػػػاير سػػػػنة  04الموافػػػػق  1430محػػػػـر عػػػػاـ  7المػػػػؤرخ فػػػػي  07-09وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 اء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنش
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 التعميـ العالي والبحث العممي.ير الذي يحدد صالحيات وز 
عمػػـو الطبيعػة والحيػاة بجامعػػة  وبنػاء  عمػى محاضػر انتخػػاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة العمميػػة لقسػـ البيولوجيػا بكميػة -

 .2019أفريل  09و 08ر المؤّرخة في بشا -طاىري دمحم
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ مف المرسوـ التنفيذي  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

عمـو الطبيعة والحياة بجامعة طاىري  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية
 بشار. -دمحم

عموـ الطبيعة والحياة بجامعة طاىري  ائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكميةتحدد الق :2المادة 
 بشار، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -دمحم

 بشار، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة طاىري دمحم :3المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي 
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 يةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمم 2019ماي  22مؤرخ في ال 755رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 بشار -بجامعة طاىري دمحم عموـ الطبيعة والحياة لقسـ البيولوجيا بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ نحاؿ بوضربة نورة 1
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  22مؤرخ في  756رقـ  قػػرار

 بشار -عمـو الطبيعة والحياة بجامعة طاىري دمحملكمية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424ثانيػػة عػػاـ جمػػادى ال 24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009ينػػػػاير سػػػػنة  04الموافػػػػق  1430محػػػػـر عػػػػاـ  7المػػػػؤرخ فػػػػي  07-09وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 اء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنش
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13رسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى الم -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي لكميػة  2016أفريل  10المؤرخ في  224وموجب القرار رقـ  -

 بشار. -بجامعة طاىري دمحموالحياة عمـو الطبيعة 
 -وبنػاء  عمػػى محاضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لكميػػة عمػػوـ الطبيعػػة والحيػػاة بجامعػػة طػػاىري دمحم -

 .2019أفريل  18و 08ر المؤّرخة في بشا
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية  24في  المؤرخ 279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة طاىري دمحم
 بشار. 

بشار،  -عمـو الطبيعة والحياة بجامعة طاىري دمحم لكمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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بشار، كل فيما يخصو، بتطبيق  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة طاىري دمحم :3المادة 
 مي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العم

 2019ماي  22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  22مؤرخ في ال 756رقـ  رارػػق بالقػػػممح
 بشار -بجامعة طاىري دمحم لكمية عموـ الطبيعة والحياة

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا بف ميدي حسيف 1
 عميد الكمية  مخموفي أحمد 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة سوار ناصربو  3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية يعقوبي أحمد 4
 رئيس قسـ البيولوجيا بولنوار عمي 5
 رئيس قسـ العمـو الفالحية بف العربي العربي 6
 نة العممية لقسـ البيولوجيارئيسة المج نحاؿ بوضربة نورة 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا مالطي فاطمة الزىراء 8
 ممّثل عف األساتذة المساعديف طرفاية بوزياف 9

 ممّثل عف األساتذة المساعديف قناية عبد القادر 10
 مدير مخبر بحث موساوي عبد هللا 11
 تبةمسؤولة المك باقي يمينة 12

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ؿ القرار رقـ 2019ماي  22مؤرخ في  757رقـ  قػػرار  الذي يحدد  2018فيفري  21المؤر خ في  176، يعد 

 جيجل -يالقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بف يح
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليػػو سػػنة  22الموافػػق  1424جمػػادى األولػػى عػػاـ  22المػػؤرخ فػػي  258-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 اء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنش 2003
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18مؤرخ في ال 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزير 
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2018فيفري  21المؤّرخ في  176وبموجب القرار رقـ  -

 جيجل. -صديق بف يحيجامعة دمحم الالعمـو اإلنسانية واالجتماعية ب
 .2019ماي  13خ في المؤرّ  233جيجل رقـ  -وبناء  عمى إرساؿ جامعة دمحم الصديق بف يحي -
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 رر ػػػػػيػق
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية  المادة األولى:
 جيجل. -واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بف يحي

العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بف يحي

 جيجل، كل فيما يخصو،-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019ماي  22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ؿ القرار رقـ  2019ماي  22مؤرخ في ال 757رقـ  رارػػق بالقػػػممح د 2018فيفري  21المؤر خ في  176الذي يعد   المحد 
 جيجل-لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الصديق بف يحي

 الصفػة ػباالسـ والمق الرقـ
رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس  صيفور سميـ 1

 وعمـو التربية واألرطفونيا
 عميد الكمية  شكور السعيد شوقي 2
 نائبة العميد مكّمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة سيساوي فضيمة 3
 د مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العمي حيرش جماؿ 4
 رئيس قسـ عمـ االجتماع بوقمموف داود 5
 رئيسة قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطفونيا بشتة حناف 6
 رئيس قسـ اإلعالـ االتصاؿ بوسعدية مسعود 7
 ةرئيس قسـ عمـو وتقنيات النشاطات البدينة والرياضي شييب عادؿ 8
 رئيس قسـ التعميـ األساسي لمعمـو اإلنسانية بوربيع جماؿ 9

 رئيس قسـ التعميـ األساسي لمعمـو االجتماعية كواىي الربيع 10
 رئيسة المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع حديداف صبرينة 11
 رئيسة المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطفونيا بكيري نجيبة 12
 رئيسة المجنة العممية لقسـ اإلعالـ االتصاؿ عزوز ىند 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع لعوبي يونس 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع بواب رضواف 15
 وعمـو التربية واألرطفونياممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس  حديد يوسف 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ واالتصاؿ لعرج سمير 17
 ممّثل عف األساتذة المساعديف فراش الربيع 18
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شرباؿ مصطفى 19
 مسؤولة المكتبة لكحل وسيمة 20

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ؿ القرار رقـ 2019ماي  22مؤرخ في  758رقـ  قػػرار   2018فيفري  26المؤر خ في  185، يعد 
د ا  العميا لؤلساتذة بوىرافمدرسة لقسـ المغة العربية بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحد 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19ـ الرئاسػػػي رقػػػـ بمقتضػػػى المرسػػػو  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الػذي  2013يناير سػنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2014غشػػت سػػنة  25الموافػػق  1435شػػواؿ عػػاـ  29المػػؤرخ فػػي  230-14مرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ وبمقتضػػى ال -

 .والمتضّمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بوىراف
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ -

 .مياالذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة الع
لقسػـ  المجنػة العمميػة لقائمػة االسػمية ألعضػاءالػذي يحػّدد ا 2018فيفري  26المؤّرخ في  185وبموجب القرار رقـ  -

 .العميا لألساتذة بوىرافمدرسة المغة العربية بال
 .2019ماي  08المؤرخ في  04وبناء  عمى إرساؿ المدرسة العميا لألساتذة بوىراف رقـ  -

 

 رر ػػػػػيػق
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية بالمدرسة  ى:المادة األول
 العميا لألساتذة بوىراف.

لقسـ المغة العربية بالمدرسة العميا لألساتذة بوىراف، وفقا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة بوىراف، كل فيما يخصو،  :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019ماي  22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 زيد الطيبالدكتور: بو 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ؿ القرار رقـ  2019ماي  22مؤرخ في ال 758ممحق بالقرار رقـ   2018فيفري  26المؤر خ في  185الذي يعد 
د ل  العميا لؤلساتذة بوىرافمدرسة لقسـ المغة العربية بال المجنة العمميةاء مقائمة االسمية ألعضالمحد 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ بوسالح فايزة 1
 رئيس القسـ مصرني أميف 2
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" شيخ عمر ىوارية 3
 قسـ "ب" أستاذة محاضرة لوالسي ىوارية 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" مساىل فاطمة  5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" أمزياف سمية 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" عبد ربي نواؿ 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2017جانفي  12المؤرخ في  22، يعدؿ و يتمـ القرار رقـ 2019ماي  23مؤرخ في  759رقـ  قػػرار
 غرداية  لدى جامعةالعمـو والتكنولوجيا القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  الذي يحدد

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440عػػاـ  رجػػب 24المػػؤرخ فػػي  111-19المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  ىبمقتضػػ -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03ى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ وبمقتضػػ -

 39و 37تػاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما الماد2003
 .منو

، 2012يونيػػػو سػػػنة  4وافػػػق الم 1433رجػػػب عػػػاـ  14المػػػؤرخ فػػػي  248-12بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 .، المعدؿ والمتمـوالمتضمف  إنشاء جامعة غرداية

، 2013ينػاير سػنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

، والمتضػػػمف إنشػػػػاء األقسػػػاـ المكونػػػػة لكميػػػة العمػػػػـو 2012مبر دسػػػي 16المػػػؤرخ فػػػػي  469وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػػـ  -
 دى جامعة غرداية،المعدؿ والمتمـ.والتكنولوجيا ل

 ، والمتضػػػػػمف إنشػػػػػاء األقسػػػػػاـ المكونػػػػػة لكميػػػػػة العمػػػػػوـ2017جػػػػػانفي  12المػػػػػؤرخ فػػػػػي  22وبمقتضػػػػػى القػػػػػرار رقػػػػػـ  -
 والتكنولوجيا لدى جامعة غرداية.

 رر ػػػػػيػق
، والمذكور أعاله، كما ىو 2017جانفي  12المؤرخ في  22رقـ مـ الجدوؿ الممحق بالقرار يعدؿ ويت المادة األولى:

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

 2019ماي  23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 ور: بوزيد الطيبالدكت
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كمية العمـو والتكنولوجيا لدى جامعة غردايةقائمة أعضاء مجمس 
 الصفة المقب واإلسـ 

 عميد الكمية، رئيسا بوعرعور كماؿ -
 رئيس المجمس العممي  اتي قدورقرب -
 رئيس قسـ العمـو والتكنولوجيا عريف دمحم  -
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي  كينة دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو والتكنولوجيا داودي بأحمد -
 قسـ العمـو والتكنولوجياممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف  حاج عيسى دمحم -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي حموش حدة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عكرمي فوزي  -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف حاللي نعيمة -
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 واليندسة المدنية  ممثل منتخب عف طمبة قسـ الري  لخضاري زيف الديف  -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ اآللية والكيروميكانيؾ دادي بيوف نذير  -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي ديف دمحم رضا -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ ىندسة الطرائق الداغور عبد الرؤوؼ -
 وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف  عوؼ جابر  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات نواصر بمقاسـ -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2017جانفي  12المؤرخ في  23يعدؿ القرار رقـ ، 2019ماي  23مؤرخ في  760رقـ  قػػرار
 غرداية لدى جامعةعمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض ألعضاء مجمس كمية القائمة االسمية  يحدد الذي

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440عػػاـ  رجػػب 24المػػؤرخ فػػي  111-19المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  ىبمقتضػػ -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومةوالمت
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتػاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت2003
 .منو

، 2012يونيػػػو سػػػنة  4الموافػػػق  1433رجػػػب عػػػاـ  14المػػػؤرخ فػػػي  248-12وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 .، المعدؿ والمتمـتضمف  إنشاء جامعة غردايةوالم

، 2013ينػاير سػنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

قساـ المكونة لكمية عمػـو الطبيعػة ، والمتضمف إنشاء األ2012دسيمبر  16المؤرخ في  473وبمقتضى القرار رقـ  -
 ة وعمـو األرض لدى جامعة غرداية.والحيا

، والمتضػػمف إنشػػاء األقسػػاـ المكونػػة لكميػػة عمػػـو الطبيعػػة 2017جػػانفي  12المػػؤرخ فػػي  23وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 معة غرداية.والحياة وعمـو األرض لدى جا

 

 رر ػػػػػيػق
 

، والمذكور أعاله، كما ىو محدد 2017جانفي  12المؤرخ في  23رقـ قرار يعدؿ الجدوؿ الممحق بال المادة األولى:
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019ماي  23 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 كمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض لدى جامعة غردايةقائمة أعضاء مجمس 
 الصفة  واالسـ المقب

 عميد الكمية، رئيسا خف بشير  -
 ئيس قسـ البيولوجيار  بف سموف يوسف -
 رئيس قسـ العمـو الفالحية  عميوة يوسف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو الفالحية مياني مني -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو الفالحية سديف صالح الديف -
 ذوي مصف األستاذية عف قسـ البيولوجياممثل منتخب عف األساتذة  عوادي عبد الحفيع -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ البيولوجيا حميد أوجنة عائشة -
 ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ العمـو الفالحية زيطاري شروؽ  -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ البيولوجيا بوعروة أحمد -
 اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ممثل منتخب عف المستخدميف موالي عمار عمي -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات لبشؾ محفوظ -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ، 2019ماي  23مؤرخ في  761رقـ  قػػرار
 مستغانـ لدى جامعةصادية والتجارية وعمـو التسيير العمـو االقتكمية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440عػػاـ  رجػػب 24المػػؤرخ فػػي  111-19المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  ىبمقتضػػ -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998سػنة  يوليو 7الموافق  1419عاـ  ؿيع األو رب 13المؤرخ في  220 -98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعدؿ والمتمـمستغانـوالمتضمف إنشاء جامعة 
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 39و 37يما المادتػاف ، ال س، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ2003
 .منو

، 2013ينػاير سػنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

لكمية العموـ االقتصادية ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة 2012ماي  16المؤرخ في  160وبمقتضى القرار رقـ  -
 مستغانـ. لدى جامعةوالتجارية وعمـو التسيير 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  األولى:المادة 
ر إلى تحديد ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرا2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .مستغانـ لدى جامعةكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير  القائمة االسمية ألعضاء مجمس



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   482

 

 لدى جامعةكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2المادة 
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. مستغانـ

 شر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ين :3المادة 
 2019ماي  23 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة مستغانـقائمة أعضاء مجمس 

 الصفة  واالسـ المقب
 عميد الكمية، رئيسا شاعة عبد القادر -
 رئيس المجمس العممي  العيد دمحم -
 رئيس قسـ عمـو التسيير بوزياف العربي -
 جاريةرئيس قسـ العمـو الت بوظراؼ الجياللي -
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية وىراني مجدوب -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية رمضاني دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية وداف بوعبد هللا -
 صف األستاذية عف قسـ العمـو التجاريةممثل منتخب عف األساتذة ذوي م بف شني عبد القادر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية بف حمو عصمت دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو التسيير عدالة العجاؿ -
 العمـو التسيير ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ بمقاسـ أدمحم -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف  بوطغاف دمحم الرزاؽ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف قوار الحبيب سعيد -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ العمـو االقتصادية محرز دواجي -
 ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ العمـو التجارية بمخوجة نصيرة -
 نتخبة عف طمبة قسـ عمـو التسييرممثمة م سعيد فضيمة -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بف ناصر سيد أحمد -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بوعمود جميمة -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمف تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2019مػاي  23مؤرخ في  21 رقـ قػػرار
 لدى المركز الجامعي تامنغست 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػػػػو سػػػػنة  15الموافػػػػق  1427جمػػػػادى الثانيػػػػة عػػػػاـ  19المػػػػؤرخ فػػػػي  03-06بمقتضػػػػى األمػػػػر رقػػػػـ  -

 مومية.األساسي العاـ لموظيفة الع المتضمف القانوف 
االجتماعيػػػة وكيفيػة ، المحدد لمحتوى الخدمػػات 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 تمويػػميا.
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، 1982سػػػػبتمبر سػػػػنة  11الموافػػػػق  1402ذي القعػػػػدة عػػػػاـ  23المػػػػؤرخ فػػػػي  303-82بمقتضػػػػى المرسػػػػـو رقػػػػـ  -
 .المتعمق بتسييػرالخدمات االجتماعية

، 2019مػارس سػػنة  31الموافػػق لػػ  1440رجػب عػاـ  24المػؤرخ فػػي  111-19اسػػي رقػـ بمقتضػى المرسػـو الرئ -
 ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.يت

يعػػدؿ ويػػتمـ المرسػػـو التنفيػػذي ، 2012سػػنة  ديسػػمبر 01المػػؤرخ فػػي  402 -12المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ بمقتضػػى  -
 جامعي بتامنغست. متضمف إنشاء مركزال 2005أوت سنة  16المؤرخ في  301  -05رقـ 

، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصالحيات وز 

طػػرؼ  ، المتعمػػق بتزكيػػة ممثمػػي العمػػاؿ، وممثمػػي األسػػاتذة مػػف2019سػػنة  أفريػػل 22المػػؤرخ فػػي  نظػػػػػػػػرا لممحضػػر -
وميػػػة فػػػي لجنػػػة الفػػػرع النقػػػابي لإلتحػػػاد العػػػاـ لمعمػػػاؿ الجزائػػػرييف، والنقابػػػة الوطنيػػػة المسػػػتقمة لمسػػػتخدمي اإلدارة العم

 الخدمات االجتماعية.
، المتضػػمف تشػػكيمة أعضػػاء لجنػػة الخػػدمات اإلجتماعيػػة لػػدى 2019أفريػػل سػػنة  22نظػػػػػػػػر ا لممحضػػر المػػؤرخ فػػي  -

 المركز الجامعي بتامنغست.
 قػػػػػرريػ

 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المركز الجامعي بتامنغست. المػادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المػادة 

 

 األعضاء الدائموف : 
 العزاوي أحمد، -03 إيدابير أحمد، -02 حامي سيدي خميفة، -01
 دحماني سيدي دمحم،  -06 كرزيكة عمي، -05 ىاب،حفياف عبد الو  -04
     بف يوفل صالح، -07

 

 األعضاء اإلضافيوف: 
 بف قويدر أحمد.   -03 لضفار مختار، -02 نعماف مختار، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػادة 
لمركز الجامعي بتامنغست، بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ يكمف مدير ا: 4المػادة 

 العالي والبحث العممي.
 2019ماي  23 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/
 األميف العاـ

 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 اعيةيتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتم 2019مػاي  23مؤرخ في  22رقـ  قػػرار
 لدى مديرية الخدمات الجامعية تنػدوؼ 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػػػػػو سػػػػنة  15الموافػػػػػق  1427جمػػػػادى الثانيػػػػػة عػػػػاـ  19المػػػػؤرخ فػػػػي  03-06بمقتضػػػػى األمػػػػر رقػػػػـ  -

 األساسي العاـ لموظيفة العمومية.المتضمف القانػػوف 
الجتماعيػػػة وكيفيػة ، المحدد لمحتوى الخدمػػات ا1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 تمويػػمػيا.
، 2019مػارس سػػنة  31الموافػػق لػػ  1440رجػب عػاـ  24المػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػى المرسػـو الرئاسػػي رقػـ  -

 أعضاء الحكومة، المعدؿ.يتضمف تعييف 
، 1982سػػػػبتمبر سػػػػنة  11لموافػػػػق ا 1402ذي القعػػػػدة عػػػػاـ  23المػػػػؤرخ فػػػػي  303-82بمقتضػػػػى المرسػػػػـو رقػػػػـ  -

 بتسييػرالخدمات االجتماعية.   المتعمق
المتضػػمف إنشػػاء الػػديواف الػػوطني  ،2010سػػنة  جػػانفي 12ؤرخ فػػي ػالمػػ 15-10ذي رقػػـ ػالمرسػػـو التنفيػػبمقتضػػى  -

ة سػبتمبر سػن 14المػؤرخ فػي  03/312لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسـو التنفيذي رقػـ 
2003. 

، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصالحيات وز 

، يعػدؿ ويػتمـ القػرار الػوزاري المشػترؾ المػؤرخ 2016فيفػري سػنة  17بمقتضى القرار الػوزاري المشػترؾ المػؤرخ فػي  -
، المتضػػػمف إنشػػػاء مػػػديريات الخػػػدمات الجامعيػػػة وتحديػػػد مقرىػػػا وقائمػػػة اإلقامػػػات 2004ديسػػػمبر سػػػنة   22فػػػي 

 الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا.
، المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي الموظفيف اإلداريػيف 2019مارس سنة 12 نظػػػػػػر ا لممحضر المؤرخ في -

مديريػػة الخػػدمات الجامعيػػة  المتعاقػػديف فػػي لجنػػة الخػػدمات االجتماعيػػة  لػػدى والتقنيػػيف وأعػػواف المصػػالح واألعػػواف
 تنػدوؼ.

، المتضػػػمف تشػػػكيمة أعضػػػاء لجنػػػة الخػػػدمات االجتماعيػػػة لػػػدى 2019مػػػارس سػػػنة 18نظػػػػػػػػػر ا لممحضػػػر المػػػؤرخ فػػػي -
 مديرية الخدمات الجامعية تنػدوؼ.

 يػقػػػػػرر
 

 إلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية تنػدوؼ.تجدد تشكيمة لجنة الخدمات ا المػادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المػادة 

 

 األعضاء الدائموف:   
 

 تواقيف أسماء، -03 مكرودي بوجمعة، -02 بوصبيع دمحم مولود، -01
 عميف أحمد، -05 مباركي لحسف، -04
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 األعضاء اإلضافيوف:
 باليل نسيمة، -02 جبيري مصطفى، -01

 

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػادة 
يكمف السيػد مديػر مديرية الخدمات الجامعية تنػدوؼ، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشر الرسمية   :4المػادة 

                   والبحث العممي. لوزارة التعميـ العالي

 2019ماي  23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/

 األميف العاـ
 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ة ألعضاء المجنة العممية لقسػـ ، يحدد القائمة االسمي2019ماي  26مؤرخ في  762رقـ  قػػرار

 تممساف-عمـو الفبلحة بكم يػة عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف بجامعة أبو بكر بمقايد 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضّمف
الموافػػػق أّوؿ غشػػػت سػػػنة  1409ذي الحجػػػة عػػػاـ  29المػػػؤرخ فػػػي  138-89وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 جامعة تممساف، المعّدؿ والمتّمـ. ، والمتضمف إنشاء1989
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الذي يحّدد القائمة االسػمية ألعضػاء المجنػة  العمميػة لقسػـ  2017أفريل  05في المؤّرخ  400وبموجب القرار رقـ  -

 تممساف.-وف بجامعة أبو بكر بمقايدعموـ الفالحة لكّمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والك
والحيػاة وعمػـو وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمػوـ الفالحػة بكّميػػة عمػوـ الطبيعػة  -

 .2017سبتمبر  28ممساف المؤّرخ في األرض والكوف بجامعة ت
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
لقرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا ا2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ الفالحة بكّميػة عمـو الطبيعة والحياة وعموـ األرض 
 تممساف.-والكوف بجامعة أبو بكر بمقايد

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ الفالحة بكّميػة عموـ الطبيعة والحياة وعمـو  :2المادة 
 تممساف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-األرض والكوف بجامعة أبو بكر بمقايد
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الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2017أفريل  05المؤّرخ في  400تمغى احكاـ القرار رقـ  :3المادة 
 تممساف، العممية لقسـ عموـ الفالحة لكّمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف بجامعة

تممساف، كل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد :4المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019ماي  26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 تور: بوزيد الطيبالدك
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  26مؤرخ في ال 762رقـ رار ػػق بالقػػممح
 تممساف -كم يػة عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف بجامعة أبو بكر بمقايدلقسػـ عموـ الفبلحة ب

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ حيتـو أحمد 1
 رئيس القسـ بف يوب نور الديف 2
 أستاذ  عمراني سيدي دمحم 3
 "أستاذ محاضر قسـ "أ طيبي أحمد 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" غزالوي بياء الديف 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قايد سميماف لطفي 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عزي نور الديف 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عممية لقسػـ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ال2019ماي  26مؤرخ في  763رقـ  قػػرار

 تممساف-الثػروة الغابػية بكم يػة عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف بجامعة أبو بكر بمقايد 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 حكومة،والمتضّمف تعييف أعضاء ال
الموافػػػق أّوؿ غشػػػت سػػػنة  1409ذي الحجػػػة عػػػاـ  29المػػػؤرخ فػػػي  138-89وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 جامعة تممساف، المعّدؿ والمتّمـ. ، والمتضمف إنشاء1989
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.اـ الجامعة والقواعد الخاصة بتالذي يحّدد مي 2003
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزير ا
الذي يحّدد القائمة االسػمية ألعضػاء المجنػة  العمميػة لقسػـ  2017أفريل  05المؤّرخ في  397وبموجب القرار رقـ  -

 تممساف.-وف بجامعة أبو بكر بمقايدعموـ الفالحة لكّمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والك
 وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسػـ الثػروة الغابيػة بكّميػػة عمػوـ الطبيعػة والحيػاة وعمػوـ -

 .2017سبتمبر  28ممساف المؤّرخ في األرض والكوف بجامعة ت
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 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
د ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحدي2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الثروة الغابية بكّميػة عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض 
 تممساف.-والكوف بجامعة أبو بكر بمقايد

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الثروة الغابية بكّميػة عموـ الطبيعة والحياة وعمـو  :2المادة 
 تممساف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-وف بجامعة أبو بكر بمقايداألرض والك

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2017أفريل  05المؤّرخ في  397تمغى احكاـ القرار رقـ  :3المادة 
 العممية لقسـ الثروة الغابية لكّمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف بجامعة تممساف،

تممساف، كل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد :4المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019ماي  26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 يد الطيبالدكتور: بوز 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  26مؤرخ في ال 763رقـ رار ػػق بالقػػممح
 تممساف -ػة عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف بجامعة أبو بكر بمقايدلقسػـ الثػروة الغابػية بكم ي

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ بوىراوة رشيد طارؽ  1
 رئيس القسـ حدوش دريس 2
 أستاذ  بف محيوؿ بف عمر 3
 أستاذ  مصطفاي نور الديف 4
 حاضر قسـ "أ"أستاذ م بف شريف قادة 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بوشعور جابر صبيحة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بميفة دمحم 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بوعبد هللا قرصو لمياء 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ألعضاء المجنة العممية ، يحدد القائمة االسمية2019ماي  26مؤرخ في  764رقـ  قػػرار

 تممساف-لقسػـ الطب بكم يػة الطب بجامعة أبو بكر بمقايد 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
الموافػػػق أّوؿ غشػػػت سػػػنة  1409ذي الحجػػػة عػػػاـ  29المػػػؤرخ فػػػي  138-89ذي رقػػػـ وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػ -

 جامعة تممساف، المعّدؿ والمتّمـ. ، والمتضمف إنشاء1989
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 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 والمتّمـ. نظيميا وسيرىا، المعّدؿالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

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

ألعضػاء المجنػة  العمميػة لقسػـ الذي يحّدد القائمة االسػمية  2017أفريل  05المؤّرخ في  383وبموجب القرار رقـ  -
 تممساف.-طب بجامعة أبو بكر بمقايدالطب لكّمية ال

تممسػاف المػؤّرخ فػي وبناء  عمػى محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ الطػب بكّميػػة الطػب بجامعػة  -
 .2019فيفري  07

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03لتنفيذي رقـ مف المرسوـ ا 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 تممساف.-القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكّميػة الطب بجامعة أبو بكر بمقايد
تممساف، -سمية ألعضاء المجنة لقسـ العممية الطب بكّميػة الطب بجامعة أبو بكر بمقايدتحدد القائمة اال: 2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2017أفريل  05المؤّرخ في  383تمغى احكاـ القرار رقـ  :3المادة 

 ساف،العممية لقسـ الطب بكّميػة الطب بجامعة تمم
تممساف، كل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد :4المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019ماي  26 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 بوزيد الطيب الدكتور:

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  26مؤرخ في ال 764رقـ رار ػػق بالقػػممح

 تممساف-بجامعة أبو بكر بمقايد  ػ بلقسػـ الط ػب بكم يػة الط
 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ بمعربي بومديف 1
 رئيسة القسـ خميل نور اليدى 2
 أستاذ  بوجالؿ نور الديف 3
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" مصمي سماعيف نبيل 4
 استشفائي جامعي قسـ "أ"أستاذة محاضر  حاج صافي لمياء 5
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي  غماري سيدي دمحم 6
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي ديب سعد الديف 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، 2019ماي  26مؤرخ في  765رقـ  قػػرار
 معسكر -مية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة مصطفى اسطمبوليلك

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24يالمػػؤرخ فػػ 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمت 2003
 2009ينػػػػػاير سػػػػػنة  4الموافػػػػػق  1430محػػػػػّرـ عػػػػػاـ  7المػػػػػؤرخ فػػػػػي  12-09وبمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 ـ.ء جامعة معسكر، المعّدؿ والمتمّ والمتضمف إنشا
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزير ا
وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لكميػػة الحقػػوؽ والعمػػوـ السياسػػية بجامعػػة مصػػطفى  -

 .2019فيفري  28معسكر المؤّرخ في -اسطمبولي
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة مصطفى  تحديد القائمة االسمية
 معسكر. -اسطمبولي

الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة مصطفى  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 معسكر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.- اسطمبولي

معسكر، كل فيما -تعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولييكمف المدير العاـ لم :3المادة 
 يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019ماي  26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2019ماي  26مؤرخ في ال 765رقـ   رارػػق بالقػػػحمم
 معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  دحو مختار 1
 عميد الكمية مسعودي رشيد 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة صور لطفي 3
 تدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد ال عمري رشيد 4
 رئيسة قسـ الحقوؽ  يحياوي سعاد 5
 رئيسة قسـ العمـو السياسية بف ناصر فتيحة 6



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   490

 

 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  رصاع موسى 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  دالي بشير 8
 عديفممّثل عف األساتذة المسا سالـ دمحم 9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف كراش دحو 10
 مدير مخبر بحث حجاري دمحم 11
 مسؤوؿ المكتبة دعنوف ابراىيـ 12

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  26مؤرخ في  766رقـ  قػػرار

 معسكر -الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة مصطفى اسطمبولي حقوؽ بكميةلقسـ ال
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24لمػػؤرخ فػػيا 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009ينػػػػػاير سػػػػػنة  4الموافػػػػػق  1430محػػػػػّرـ عػػػػػاـ  7المػػػػػؤرخ فػػػػػي  12-09وبمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 والمتّمـ.ء جامعة معسكر، المعّدؿ والمتضمف إنشا
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
امعػة الحقػوؽ والعمػوـ السياسػية بج وبناء  عمى محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ الحقػوؽ بكميػة -

 .2018فيفري  28معسكر المؤّرخ في -مصطفى اسطمبولي
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة مصطفى  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية
 معسكر.-اسطمبولي

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية :2المادة 
 القرار. معسكر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا-مصطفى اسطمبولي

معسكر، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019ماي  26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  26مؤرخ في ال 766رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 معسكر -الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة مصطفى اسطمبولي ةلقسـ الحقوؽ بكمي

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ رصاع موسى 1
 رئيسة القسـ يحياوي سعاد 2
 أستاذة محاضر قسـ "أ" بودالي خديجة 3
 أستاذة محاضر قسـ "ب" حمحاؿ مختارية 4
 قسـ "أ"أستاذ مساعد  مكاوي دمحم 5
 أستاذ مساعد قسـ "ب" حيرش نور الديف 6

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ؿ القرار رقـ 2019ماي  26مؤرخ في  767رقـ  قػػرار د 2018ماي  28المؤرخ في  530، يعد   المحد 

 معسكر -جامعة مصطفى اسطمبوليلمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والم غات ب
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 لحكومة.والمتضّمف تعييف أعضاء ا
 غشػػت سػػنة 23موافػػق ال 1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009ينػػػػػاير سػػػػػنة  4الموافػػػػػق  1430محػػػػػّرـ عػػػػػاـ  7المػػػػػؤرخ فػػػػػي  12-09وبمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 ء جامعة معسكر، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشا
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
-وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكميػة اآلداب والمغػات بجامعػة مصػطفى اسػطمبولي -

 .2019جانفي  23معسكر المؤّرخ في 
 رر ػػػػػيػق

 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة  المادة األولى:
 معسكر. -مصطفى اسطمبولي

-اآلداب والمغات بجامعة مصطفى اسطمبولي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 بيذا القرار.معسكر، وفقا لمجدوؿ الممحق 

معسكر، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي :3المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019ماي  26 فيحرر بالجزائر 
 مميوزير التعميـ العالي والبحث الع

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ؿ القرار رقـ  2019ماي  26مؤرخ في ال 767رقـ  رارػػق بالقػػػحمم  2018ماي  28المؤرخ في  530الذي يعد 
د لمق  معسكر -ائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والم غات بجامعة مصطفى اسطمبوليالمحد 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيسة المجمس العممي لمكمية، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب اإلنجميزي  مبيتل نواؿ 1
 عميد الكمية صدار نور الديف 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة ري عبد الرحمفمنصو  3
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية كازي ثاني ليندة 4
 رئيسة قسـ المغة واألدب العربي جرموني رقية 5
 رئيس قسـ المغة واألدب الفرنسي منازلي حسيف 6
 رئيس قسـ المغة واألدب اإلنجميزي  تح هللابمبية ف 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي زحاؼ حبيب 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب الفرنسي بومديني بمقاسـ 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب اإلنجميزي  ديب دمحم 10
 وي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربيممّثل األساتذة ذ قيداري قويدر 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب الفرنسي شويرؼ مصطفى 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب اإلنجميزي  بركة عبد هللا 13
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوسمياـ جماؿ 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف يب دمحملص 15
 مديرة مخبر بحث صباف مونية عائشة 16
 مدير مخبر بحث بوزوادة حبيب 17
 مسؤوؿ المكتبة سمطاني بف عومر 18
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية2019ماي  26مؤرخ في  768رقـ  قػػرار  ألعضاء المجنة العممية لقسػـ ، يحد 
 مستغانـ-القانوف الخاص بكم يػة الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة عبد الحميد ابف باديس 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .اء الحكومةوالمتضّمف تعييف أعض
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي 2003
يوليػػػػػو سػػػػػنة  7فػػػػػق الموا 1419عػػػػػاـ  ربيػػػػػع األوؿ13المػػػػػؤرخ فػػػػػي  220-98وبمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشاء  1998
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 عميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزير الت
الذي يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  2017مارس  26المؤرخ في  305وبموجب القرار رقـ  -

 عة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ.القانوف الخاص بكّميػة الحقوؽ والعموـ السياسية بجام
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وبناء  عمى محضر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ القػانوف الخػاص بكّميػػة الحقػوؽ والعمػوـ السياسػية  -
 .2018أكتوبر  25غانـ المؤّرخ في تبجامعة مس

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

اء المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكّمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة القائمة االسمية ألعض
 عبد الحميد ابف باديس مستغانـ.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكّميػة الحقوؽ والعموـ السياسية  :2المادة 
 ؿ الممحق بيذا القرار.بجامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ، وفقا لمجدو 

الذي يحّدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  2017مارس  26المؤرخ في  305تمغى احكاـ القرار رقـ  :3المادة  
 العممية لقسـ القانوف الخاص بكّميػة الحقوؽ والعموـ السياسية.

ميد ابف باديس مستغانـ ، كل فيما يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الح :4المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019ماي  26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  26مؤرخ في ال 768رقـ رار ػػق بالقػػممح
 مستغانـ-لقسـ القانوف الخاص بكم يػة الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة عبد الحميد ابف باديس 

 الصفػة السـ والمقػبا الرقـ
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـذ، أستا مزياف دمحم أميف 1
 رئيس القسـ مشرفي عبد القادر 2
  ةأستاذ قماري بف ددوش نضرة 3
 أستاذ  بف عزوز صابر 4
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  بمعبدوف عواد 5
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  حيتالة معمر 6
 قسـ "ب"محاضر  ةأستاذ لعيمش غزالة 7
 مساعدة قسـ "أ" ةأستاذ لطروش أمينة 8
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  بوزيد خالد 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ2019ماي  26مؤرخ في  769رقـ  قػػرار  ، يحد 

 مستغانـ-وؽ والعمـو السياسية بجامعة عبد الحميد ابف باديس العمـو السياسية بكم يػة الحق
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24فػػي المػػؤرخ  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي 2003

يوليػػػػػو سػػػػػنة  7الموافػػػػػق  1419عػػػػػاـ  ربيػػػػػع األوؿ13المػػػػػؤرخ فػػػػػي  220-98وبمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -
 ؿ والمتّمـ.جامعة مستغانـ، المعدّ والمتضمف إنشاء  1998

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

ـ الذي يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػ 2017مارس  26المؤرخ في  308وبموجب القرار رقـ  -
 عة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ.العموـ السياسية بكّميػة الحقوؽ والعموـ السياسية بجام

وبناء  عمى محضر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ العمػوـ السياسػية بكّميػػة الحقػوؽ والعمػوـ السياسػية  -
 .2018أكتوبر  25تغانـ المؤّرخ في بجامعة مس

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  األولى:المادة 
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ؽ والعموـ السياسية بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكّمية الحقو 
 عبد الحميد ابف باديس مستغانـ.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكّميػة الحقوؽ والعموـ السياسية  :2المادة 
 بجامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

الذي يحّدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  2017مارس  26المؤرخ في  308رار رقـ تمغى احكاـ الق :3المادة  
 العممية لقسـ العموـ السياسية بكّميػة الحقوؽ والعموـ السياسية.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ، كل فيما  :4المادة 
 ذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ى يخصو، بتطبيق

 2019ماي  26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  26مؤرخ في ال 769رقـ رار ػػق بالقػػممح
 مستغانـ-لقسـ العمـو السياسية بكم يػة الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة عبد الحميد ابف باديس 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـر قسـ "أ"، ذ محاضأستا بوعالـ حمو 1
 رئيس القسـ عباسي عبد القادر 2
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  بمغيث عبد هللا 3
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  قوجيمي سيد أحمد 4
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  ظريف شاكر 5
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  بوغازي عبد القادر  6
 محاضرة قسـ "ب" ةأستاذ معاوي وفاء 7
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  أبصير أحمد طالب 8
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  بمعربي عمي 9
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د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ2019ماي  26مؤرخ في  770رقـ  قػػرار  ، يحد 
 مستغانـ-ـ السياسية بجامعة عبد الحميد ابف باديس القانوف العاـ بكم يػة الحقوؽ والعمو 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424دى الثانيػػة عػػاـ جمػػا 24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي 2003
يوليػػػػػو سػػػػػنة  7الموافػػػػػق  1419عػػػػػاـ  ربيػػػػػع األوؿ13المػػػػػؤرخ فػػػػػي  220-98وبمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 ـ.جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتمّ والمتضمف إنشاء  1998
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الذي يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  2017مارس  26المؤرخ في  307وبموجب القرار رقـ  -

 عة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ.العاـ بكّميػة الحقوؽ والعموـ السياسية بجام القانوف 
وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ القػػانوف العػػاـ بكّميػػػة الحقػػوؽ والعمػػوـ السياسػػية  -

 .2018أكتوبر  25تغانـ المؤّرخ في بجامعة مس
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48ا ألحكاـ المادة تطبيق   المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

سية بجامعة عبد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكّمية الحقوؽ والعموـ السيا
 الحميد ابف باديس مستغانـ.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكّميػة الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  :2المادة 
 عبد الحميد ابف باديس مستغانـ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

الذي يحّدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  2017مارس  26خ في المؤر  307تمغى احكاـ القرار رقـ  :3المادة  
 العممية لقسـ القانوف العاـ بكّميػة الحقوؽ والعموـ السياسية.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ ، كل فيما  :4المادة 
 شر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سين يخصو، بتطبيق

 2019ماي  26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  26مؤرخ في ال 770رقـ رار ػػق بالقػػممح
 مستغانـ-لقسـ القانوف العاـ بكم يػة الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة عبد الحميد ابف باديس 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 سـرئيس الّمجنة العممية لمقذ، أستا عالـ ساجي 1
 رئيس القسـ بف عبو عفيف 2
 أستاذ  بقنيش عثماف 3
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  بمحنافي فاطمة 4
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  حيدرة دمحم 5
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  يحي عبد الحميد 6
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  مزيود بصيفي 7
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  درعي العربي 8
 قسـ "أ"مساعد أستاذ  حسايف دمحم 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  26مؤرخ في  771رقػـ  قػػرار  ، يحد 

 مستغانػػـ-لكم يػػة الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة عبد الحميد بف باديس 
 

 مي،إف وزير التعميـ العالي والبحث العم
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليػػػػو سػػػػنة  7الموافػػػػق  1419عػػػػاـ  ربيػػػػع األوؿ 13المػػػػؤرخ فػػػػي  220-98وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 لمتّمـ.جامعة مستغانـ، المعّدؿ واوالمتضّمف إنشاء  1998
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وز 
ة ػلكّميػالذي يحّدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي  2017مارس 26المؤرخ في  306وبموجب القرار رقـ  -

 مستغانـ. -ة عبد الحميد ابف باديسالحقوؽ والعموـ السياسية بجامع
الحقػوؽ والعمػوـ السياسػية بجامعػة عبػد الحميػد ة ػلكّميػممّثمػي األسػاتذة بػالمجمس العممػي وبناء  عمى محضر انتخاب  -

 .2018 أكتوبر 25مستغانـ المؤّرخ في  -ابف باديس
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  44و 43المادة األولى: تطبيق ا ألحكاـ المادتيف 
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23افق المو  1424عاـ 

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة عبد الحميد ابف ة ػلكّميتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 
 مستغانـ. -باديس
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والعموـ السياسية بجامعة عبد الحميد ابف الحقوؽ ة ػلكّميتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 
 وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. مستغانـ، -باديس

الذي يحّدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس  2017مارس 26المؤرخ في  306تمغى احكاـ القرار رقـ  :3المادة 
 الحقوؽ والعمـو السياسية.ة ػلكّميالعممي 

مستغانـ، كّل فيما  -لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديسيكّمف المدير العاـ  :4المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019ماي  26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  26مؤرخ في ال 771رقـ رار ػػق بالقػػممح  الذي يحد 
 مستغانػػـ-د بف باديس بجامعة عبد الحمي لكم يػػة الحقوؽ والعمـو السياسية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 عف قسـ القانوف الخاص األساتذة ذوي مصّف األستاذية،ممّثل يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  حيتالة معمر 1
 يةعميد الكمّ  عباسة طاىر 2
 راسات والمسائل المرتبطة بالطمبةدّ مكّمف بال نائب العميد دمحم كريـ نور الديف 3
 بعد التدرج والبحت العممي والعالقات الخارجية امكّمفة بم العميد ةنائب يدي فاطمةحم 4
 القانوف العاـرئيس قسـ  بف عبو عفيف 5
 القانوف الخاص رئيس قسـ مشرفي عبد القادر 6
 العمـو السياسية رئيس قسـ عباسي عبد القادر 7
 الّمجنة العممية لقسـ القانوف العاـ رئيس عالـ ساجي 8
 الّمجنة العممية لقسـ القانوف الخاص رئيس مزياف دمحم األميف 9
 عف قسـ العمـو السياسية األساتذة ذوي مصّف األستاذية ممّثل بوعالـ حمو 10
 عف قسـ القانوف العاـ األساتذة ذوي مصّف األستاذية ممّثل عبد الالوي جواد 11
 عف قسـ القانوف العاـ تاذيةاألساتذة ذوي مصّف األس ممّثل يحي عبد الحميد 12
 عف قسـ القانوف الخاص األساتذة ذوي مصّف األستاذية ممّثل فنينخ عبد القادر 13
 عف قسـ العمـو السياسية األساتذة ذوي مصّف األستاذية ممّثل بمغيث عبد هللا 14
 عف قسـ العمـو السياسية األساتذة ذوي مصّف األستاذية ممّثل ظريف شاكر 15
 ممثل األساتذة المساعديف ماني دمحمعث 16
 ممثل األساتذة المساعديف بافضل دمحم بمخير 17
 مدير مخبر بحث بقنيش عثماف 18
 مدير مخبر بحث بف عزوز بف صابر 19
 مديرة مخبر بحث عباسة درباؿ صورية 20
 مسؤولة المكتبة عثماني منصورية 21

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ2019ماي  26مؤرخ في  772رقـ  قػػرار  ، يحد 
 مستغانـ-اليندسة الميكانيكية بكم يػة العمـو والتكنولوجيا بجامعة عبد الحميد ابف باديس 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ّمـ.نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتيحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي 2003
يوليػػػػػو سػػػػػنة  7الموافػػػػػق  1419عػػػػػاـ  ربيػػػػػع األوؿ13المػػػػػؤرخ فػػػػػي  220-98وبمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 ّمـ.والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمت 1998
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.ت وز الذي يحدد صالحيا
الػذي يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  2017فيفري  12المؤرخ في  181وبموجب القرار رقـ  -

 عة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ.اليندسة الميكانيكية بكّميػة العموـ والتكنولوجيا بجام
تذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ اليندسػػة الميكانيكيػػة بكّميػػػة العمػػوـ والتكنولوجيػػا وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػا -

 .2018سبتمبر  18تغانـ المؤّرخ في بجامعة مس
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكّميػة العموـ والتكنولوجيا بجامعة عبد 
 الحميد ابف باديس مستغانـ.

كانيكية بكّميػة العموـ والتكنولوجيا بجامعة عبد تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية اليندسة المي :2المادة 
 الحميد ابف باديس مستغانـ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

الذي يحّدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  2017فيفري  12المؤرخ في  181تمغى احكاـ القرار رقـ  :3المادة  
 التكنولوجيا.العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكّميػة العموـ و 

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ ، كل فيما  :4المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 
 2019ماي  26 فيحرر بالجزائر 

 العممي وزير التعميـ العالي والبحث
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  26مؤرخ في ال 772رقـ رار ػػق بالقػػممح
 مستغانـ-بجامعة عبد الحميد ابف باديس  ندسة الميكانيكية بكم يػة العمـو والتكنولوجيالقسـ الي

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـذ، أستا وناس جماؿ 1
 رئيس القسـ ولد سعيد بمقاسـ 2
 أستاذ  حوات سمير 3
 أستاذ  زناسني رمضاف 4
 أستاذ  رطيل نو الديف 5
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  بف دوخة دمحم 6
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  مجاىد بف ديدة 7
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  بف عيسى دمحم 8
 مساعدة قسـ "أ" ةأستاذ شنيف حميمة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة ا2019ماي  26مؤرخ في  773رقـ  قػػرار  السمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ، يحد 

 مستغانـ-اليندسة المدنية والمعمارية بكم يػة العمـو التكنولوجيا بجامعة عبد الحميد ابف باديس 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .ضّمف تعييف أعضاء الحكومةوالمت
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي 2003
يوليػػػػو سػػػػنة  7الموافػػػػق  1419عػػػػاـ  ربيػػػػع األوؿ 13 المػػػػؤرخ فػػػػي 220-98وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشاء  1998
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وز 
الػذي يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  2017فيفري  12ؤرخ في الم 183وبموجب القرار رقـ  -

 عة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ.اليندسة المدنية والمعمارية بكّميػة العموـ والتكنولوجيا بجام
يػػػػػة العمػػػػـو وبنػػػػاء  عمػػػػى محضػػػػر انتخػػػػاب ممّثمػػػػي األسػػػػاتذة بالمجنػػػػة العمميػػػػة لقسػػػػـ اليندسػػػػة المدنيػػػػة والمعماريػػػػة بكمّ  -

 .2018سبتمبر  18تغانـ المؤّرخ في والتكنولوجيا بجامعة مس
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
لقرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا ا2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والمعمارية بكّميػة العموـ والتكنولوجيا 
 بجامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ.
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نولوجيا تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والمعمارية بكّميػة العموـ والتك :2المادة 
 بجامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

الذي يحّدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  2017فيفري  12المؤرخ في  183تمغى احكاـ القرار رقـ  :3المادة  
 العممية لقسـ اليندسة المدنية والمعمارية بكّميػة العموـ والتكنولوجيا.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ ، كل فيما  :4المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019ماي  26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الطيب الدكتور: بوزيد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  26مؤرخ في ال 773رقـ رار ػػق بالقػػممح

 مستغانـ-ة بكم يػة العمـو والتكنولوجيا بجامعة عبد الحميد ابف باديس لقسـ اليندسة المدنية والمعماري
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 رئيس الّمجنة العممية لمقسـذ، أستا بف داني كريـ 1
 رئيس القسـ بوحموفة أحمد 2
 أستاذ  مبروكي عبد القادر 3
 أستاذ  ميسـو حنيفي 4
 أستاذ  بوحمو نصر الديف 5
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  سيدي دمحم أميف بورديـ 6
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  زاوي دمحم 7
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  شاشور مجيد 8
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  حبار نبيل 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية2019ماي  26مؤرخ في  774رقـ  قػػرار  ألعضاء المجنة العممية  ، يحد 

 مستغانـ-لقسػـ ىندسة الطرائق بكم يػة العمـو والتكنولوجيا بجامعة عبد الحميد ابف باديس 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .الحكومةوالمتضّمف تعييف أعضاء 
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي 2003
يوليػػػػػو سػػػػػنة  7الموافػػػػػق  1419عػػػػػاـ  ربيػػػػػع األوؿ13المػػػػػؤرخ فػػػػػي  220-98وبمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشاء  1998
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 عممي.الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ال
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الػذي يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  2017فيفري  12المؤرخ في  171وبموجب القرار رقـ  -
 عة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ.ىندسة الطرائق بكّميػة العموـ والتكنولوجيا بجام

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكّميػػة العمػوـ والتكنولوجيػا بجامعػة  -
 2018سبتمبر  18خ في تغانـ المؤرّ مس

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

لعممية لقسـ ىندسة الطرائق بكّميػة العموـ والتكنولوجيا بجامعة عبد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ا
 الحميد ابف باديس مستغانـ.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكّميػة العمـو والتكنولوجيا بجامعة عبد  :2المادة 
 ار.الحميد ابف باديس مستغانـ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القر 

الذي يحّدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  2017فيفري  12المؤرخ في  171تمغى احكاـ القرار رقـ : 3المادة  
 العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكّميػة العموـ والتكنولوجيا.

، كل فيما يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ :4المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019ماي  26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  26مؤرخ في ال 774رقـ رار ػػق بالقػػممح
 مستغانـ-بجامعة عبد الحميد ابف باديس  لقسـ ىندسة الطرائق بكم يػة العمـو والتكنولوجيا

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 الّمجنة العممية لمقسـ ةرئيسذة محاضرة قسـ "أ"، أستا وش عواطفدري 1
 رئيس القسـ حمودي حبيب 2
 أستاذ  بف توامي عبد اليادي 3
 أستاذ  غزار موفق رضواف 4
 أستاذ  بف دردوش نور الديف 5
 أستاذ  فداؽ أحمد 6
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  ترموؿ مراد 7
 "أ"مساعدة قسـ  ةأستاذ مقيبس زىرة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   502

 

د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  26مؤرخ في  775رقـ  قػػرار  ، يحد 
 مستغانـ-لقسػـ اليندسة الكيربائية بكم يػة العمـو والتكنولوجيا بجامعة عبد الحميد ابف باديس 

 

 لي والبحث العممي،إف وزير التعميـ العا
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 المتّمـ.القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ و يحّدد مياـ الجامعة و  الذي 2003
يوليػػػػػو سػػػػػنة  7الموافػػػػػق  1419عػػػػػاـ  ربيػػػػػع األوؿ13المػػػػػؤرخ فػػػػػي  220-98وبمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشاء  1998
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الػذي يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  2017فيفري  12المؤرخ في  182وبموجب القرار رقـ  -

 مستغانـ.عة عبد الحميد ابف باديس اليندسة الكيربائية بكّميػة العموـ والتكنولوجيا بجام
وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ اليندسػػة الكيربائيػػة بكّميػػػة العمػػوـ والتكنولوجيػػا  -

 .2018سبتمبر  18تغانـ المؤّرخ في بجامعة مس
 رر ػػػػػيػق

 

ادى الثانية عاـ جم 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكّميػة العموـ والتكنولوجيا بجامعة عبد 
 الحميد ابف باديس مستغانـ.

االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكّميػة العمـو والتكنولوجيا بجامعة تحدد القائمة  :2المادة 
 عبد الحميد ابف باديس مستغانـ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

الذي يحّدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  2017فيفري  12المؤرخ في  182تمغى احكاـ القرار رقـ  :3المادة  
 ممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكّميػة العموـ والتكنولوجيا.الع

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ، كل فيما  :4المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019ماي  26 فير حرر بالجزائ
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد الق 2019ماي  26مؤرخ في ال 775رقـ رار ػػق بالقػػممح
 مستغانـ-بجامعة عبد الحميد ابف باديس  لقسـ اليندسة الكيربائية بكم يػة العمـو والتكنولوجيا

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـذ، أستا بكوش بف عيسى 1
 رئيس القسـ العربي بقالوز حاج 2
  ةأستاذ ميمي مميكة 3
 أستاذ  بف تونس حاج عدة 4
 أستاذ  بوقرط عبد القادر 5
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  شاوش عبد هللا 6
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  مراح مصطفى 7
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  سمطاف بف عمو  عبد القادر 8
 مساعدة قسـ "أ" ةأستاذ ندار ليوارية 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  26مؤرخ في  776رقػـ  قػػرار  ، يحد 

 مستغانػػـ-لكم يػػة العمـو والتكنولوجيا بجامعة عبد الحميد بف باديس 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440ـ عػػػا رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليػػػػو سػػػػنة  7الموافػػػػق  1419عػػػػاـ  ربيػػػػع األوؿ 13المػػػػؤرخ فػػػػي  220-98وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضّمف إنشاء  1998
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424مػػادى الثانيػػة عػػاـ ج 24المػػؤرخ فػػي  279-03 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لبحث العممي.ير التعميـ العالي واالذي يحّدد صالحيات وز 
الػػذي يحػػّدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي  2017فيفػػري  12المػػؤرخ فػػي  180وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -

 مستغانـ. -ة عبد الحميد ابف باديسالعمـو والتكنولوجيا بجامعة ػلكّمي
جامعػػة عبػػد الحميػػد ابػػف العمػػـو والتكنولوجيػػا بة ػلكّميػػوبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي  -

 .2018 سبتمبر 18مستغانـ المؤّرخ في  -باديس
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
القرار إلى ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

العموـ والتكنولوجيا بجامعة عبد الحميد ابف ة ػلكّميتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 
 مستغانـ. -باديس
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 -العموـ والتكنولوجيا بجامعة عبد الحميد ابف باديسة ػلكّميتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 
 حق بيذا القرار.وفق ا لمجدوؿ المم مستغانـ،

الذي يحّدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس  2017فيفري  12المؤرخ في  180تمغى احكاـ القرار رقـ  :3المادة 
 العموـ والتكنولوجيا.ة ػلكّميالعممي 

يما مستغانـ، كّل ف -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس :4المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019ماي  26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  26مؤرخ في ال 776رقـ رار ػػق بالقػػممح  الذي يحد 
 مستغانػػـ-بجامعة عبد الحميد بف باديس  لكم يػػة العمـو والتكنولوجيا

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 س العممي لمكّمية،ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائقرئيس المجم غزار موفق رضواف 1
 عميد الكّمية جناد دمحم 2
 نائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بف دوخة دمحم 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدرج والبحت العممي والعالقات الخارجية فداؽ  أحمد 4
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية سعيد بمقاسـولد  5
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق حمودي حبيب 6
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية العربي بقالوز حاج 7
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية والمدنية بوحموفة أحمد 8
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية والمدنية بف داني كريـ 9
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية س جماؿوينا 10
 رئيسة الّمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق دريوش عواطف 11
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكوش بف عيسى 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية مراح مصطفى 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية سعيد مسكيف 14
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية والمدنية بالص نادية 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية والمدنية  بف عناف عبد القادر 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية دمحم األميفخياط سيدي  17
 عف قسـ اليندسة الميكانيكية األساتذة ذوي مصّف األستاذية ممّثل رطيل نور الديف 18
 عف قسـ ىندسة الطرائق األساتذة ذوي مصّف األستاذية ممّثل بموؿ دمحم 19
 ألساتذة المساعديفممثل ا سمطاف بف عمو عبد القادر 20
 مديرة مخبر بحث ميمي مميكة 21
 مديرة مخبر بحث عبد المالؾ فتيحة 22
 مدير مخبر بحث بوقرط عبد القادر 23
 مدير مخبر بحث شوايح عبد القادر 24
 مدير مخبر بحث قادري طاىر  25
 مدير مخبر بحث ميسـو حنيفي 26
 مدير مخبر بحث بف توامي عبد اليادي 27
 مدير مخبر بحث حوات سمير 28
 مسؤوؿ المكتبة بوخريصة منصور 29

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  26مؤرخ في  777رقـ  قػػرار  ، يحد 
 مستغانـ-الحميد ابف باديس  لقسػـ العمـو اإلنسانية بكم يػة العمـو االجتماعية بجامعة عبد

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23لموافػػق ا 1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي 2003
يوليػػػػػو سػػػػػنة  7الموافػػػػػق  1419عػػػػػاـ  ربيػػػػػع األوؿ13المػػػػػؤرخ فػػػػػي  220-98وبمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 لمتّمـ.والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ وا 1998
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13لتنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ا -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الػػذي يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػػاء المجنػة العمميػة لقسػػـ  2017مػاي  02المػػؤرخ فػي  495وبموجػب القػرار رقػـ  -

 عة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ.وـ االجتماعية بجامالعموـ اإلنسانية بكّميػة العم
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكّميػػة العمػوـ االجتماعيػة بجامعػة  -

 .2018نوفمبر  14تغانـ المؤّرخ في مس
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وـ التنفيذي رقـ مف المرس 48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكّميػة العموـ االجتماعية بجامعة عبد 
 س مستغانـ.الحميد ابف بادي

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكّميػة العموـ االجتماعية بجامعة عبد  :2المادة 
 الحميد ابف باديس مستغانـ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

مة اإلسمية ألعضاء المجنة الذي يحّدد القائ 2017ماي  02المؤرخ في  495تمغى احكاـ القرار رقـ  :3المادة  
 العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكّميػة العموـ االجتماعية.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ، كل فيما  :4المادة 
 لبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وا يخصو، بتطبيق

 2019ماي  26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  26مؤرخ في ال 777رقـ رار ػػق بالقػػممح
 مستغانـ-لقسـ العمـو اإلنسانية بكم يػة العمـو االجتماعية بجامعة عبد الحميد ابف باديس 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـذ، أستا مالفي عبد القادر 1
 رئيس القسـ بوثميجة رمضاف 2
 أستاذ  مالفي عبد القادر 3
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  بوعمامة العربي 4
 محاضرة قسـ "أ" ةأستاذ خالدي يامنة 5
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  غالـ عبد الوىاب 6
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  وزار سميماف 7
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  مرواني دمحم 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  26مؤرخ في  778رقـ  قػػرار  ، يحد 

 مستغانـ-لقسػـ العمـو االجتماعية بكم يػة العمـو االجتماعية بجامعة عبد الحميد ابف باديس 
 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي، إف
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي لمػػػؤرّ ا 111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي 2003
يوليػػػػػو سػػػػػنة  7الموافػػػػػق  1419عػػػػػاـ  ربيػػػػػع األوؿ13المػػػػػؤرخ فػػػػػي  220-98قتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ وبم -

 جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشاء  1998
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لتعميـ العالي والبحث العممي.ير االذي يحدد صالحيات وز 
وبنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالمجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ العمػػػوـ االجتماعيػػػة بكّميػػػػة العمػػػوـ االجتماعيػػػة  -

 .2018نوفمبر  14تغانـ المؤّرخ في بجامعة مس
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكّميػة العموـ االجتماعية بجامعة عبد 
 الحميد ابف باديس مستغانـ.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكّميػة العموـ االجتماعية بجامعة  :2المادة 
 عبد الحميد ابف باديس مستغانـ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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، كل فيما يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019ماي  26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  26مؤرخ في ال 778رقـ رار ػػق بالقػػممح
 مستغانـ-لقسـ العمـو االجتماعية بكم يػة العمـو االجتماعية بجامعة عبد الحميد ابف باديس 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـذ، أستا ف جدية دمحمب 1
 رئيس القسـ كروجة الشارؼ 2
 أستاذ  مرقومة منصور 3
 أستاذ  بف حدية دمحم 4
 أستاذ  ىني حاج أحمد 5
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  مخموؼ البشير 6
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  العربي ميمود 7
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  غبريني مصطفى 8
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  اف عز الديفعثم 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  26مؤرخ في  779رقػـ  قػػرار  ، يحد 

 مستغانػػـ-لكم يػػة العمـو االجتماعية بجامعة عبد الحميد بف باديس 
 

 العالي والبحث العممي، إف وزير التعميـ
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليػػػػو سػػػػنة  7الموافػػػػق  1419عػػػػاـ  ربيػػػػع األوؿ 13المػػػػؤرخ فػػػػي  220-98وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ.جامعة والمتضّمف إنشاء  1998
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434عػاـ  ربيػع األوؿ 18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزير 
العمػػوـ االجتماعيػػة بجامعػػة عبػػد الحميػػد ابػػف ة ػلكّميػػوبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي  -

 .2018 نوفمبر 14مستغانـ المؤّرخ في  -باديس
 رر ػػػػػيػق
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جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  لى:المادة األو 
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

عبد الحميد ابف  العموـ االجتماعية بجامعةة ػلكّميتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 
 مستغانـ. -باديس

 -العموـ االجتماعية بجامعة عبد الحميد ابف باديسة ػلكّميتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 
 وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. مستغانـ،

مستغانـ، كّل فيما -ميد ابف باديسيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الح: 3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019ماي  26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  26مؤرخ في ال 779رقـ رار ػػق بالقػػممح  الذي يحد 
 مستغانػػـ-بجامعة عبد الحميد بف باديس  لكم يػػة العمـو االجتماعية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكّمية،ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية طاجيف عمي 1
 عميد الكّمية قيدـو احمد 2
 نائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عباس الشارؼ 3
 العالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدرج والبحت العممي و  طالبي توفيق 4
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية كروجة الشارؼ 5
 رئيس قسـ العمـو االنسانية بوثميجة رمضاف 6
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية مالفي عبد القادر 7
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو االنسانية بف جدية دمحم 8
 ة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعيةممّثل األساتذ مرقومة منصور 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االنسانية العربي بوعمامة 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االنسانية غالـ عبد الوىاب 11
 ممثل األساتذة المساعديف سباعي عثماف 12
 ممثل األساتذة المساعديف ديفعثماف عز ال 13
 مدير مخبر بحث حمـو لخضر 14
 مدير مخبر بحث حمداوي دمحم 15
 مدير مخبر بحث براىيـ أحمد 16
 مسؤولة المكتبة عقيبة حميمة 17

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 االسمية ألعضاء المجنة العممية  ، يحدد القائمة2019ماي  26مؤرخ في  780رقـ  قػػرار
 لقسػـ الفنوف بكم يػة األدب العربي والفنوف بجامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 عضاء الحكومة، المعّدؿ.ف تعييف أ والمتضمّ 
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي 2003
يوليػػػػػو سػػػػػنة  7الموافػػػػػق  1419 عػػػػػاـ ربيػػػػػع األوؿ13المػػػػػؤرخ فػػػػػي  220-98وبمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ 1998
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الػذي يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  2017فيفري  12ي المؤرخ ف 179وبموجب القرار رقـ  -

 عة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ.الفنوف بكّميػة األدب العربي والفنوف بجام
وبنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالمجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ الفنػػػوف بكّميػػػػة األدب العربػػػي والفنػػػوف بجامعػػػة  -

 .2018فيفري  26ؤّرخ في ستغانـ المم
 رر ػػػػػيػق

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة المادة األولى: 
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العممية لقسـ الفنوف بكّميػة األدب العربي والفنوف بجامعة عبد الحميد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 
 ابف باديس مستغانـ.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفنوف بكّميػة األدب العربي والفنوف بجامعة عبد  :2المادة 
 الحميد ابف باديس مستغانـ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

الذي يحّدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  2017فيفري  12المؤرخ في  179تمغى احكاـ القرار رقـ  :3 المادة 
 العممية لقسـ الفنوف.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ، كل فيما  :4المادة 
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ىذا القرار الذي سينشر في يخصو، بتطبيق

 2019ماي  26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  26مؤرخ في ال 780رقـ رار ػػق بالقػػممح
 بكم يػة األدب العربي والفنوف بجامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ لقسـ الفنوف 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ة لمقسـأستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة الّمجنة العممي بومسموؾ خديجة 1
 رئيس القسـ عبد اإللو دمحم كماؿ 2
  ةأستاذ كحمي عمارة 3
 محاضر قسـ "أ" ةأستاذ بف ساحة بف عبد هللا 4
 محاضرة قسـ "أ" ةأستاذ شرقي ىاجر 5
 محاضرة قسـ "أ" ةأستاذ حيفري نواؿ  6
 محاضر قسـ ب"أستاذ  العايب أحسف 7
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  نصيرة العايب 8
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  يمس حكيـبف  9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  26مؤرخ في  781رقـ  قػػرار

 لقسػـ األدب العربي بكم يػة األدب العربي والفنوف بجامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
نة غشػػت سػػ 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي 2003
يوليػػػػػو سػػػػػنة  7الموافػػػػػق  1419عػػػػػاـ  ربيػػػػػع األوؿ13المػػػػػؤرخ فػػػػػي  220-98وبمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشاء  1998
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الػذي يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  2017فيفري  12المؤرخ في  178وبموجب القرار رقـ  -

 عة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ.بجاماألدب العربي بكّميػة األدب العربي والفنوف 
وبنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالمجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ األدب العربػػػي بكّميػػػػة األدب العربػػػي والفنػػػوف  -

 .2018مارس  7مستغانـ المؤّرخ في  بجامعة
 رر ػػػػػيػق

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األدب العربي بكّميػة األدب العربي والفنوف بجامعة عبد 
 الحميد ابف باديس مستغانـ.
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األدب العربي بكّميػة األدب العربي والفنوف بجامعة  :2المادة 
 عبد الحميد ابف باديس مستغانـ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

مجنة الذي يحّدد القائمة اإلسمية ألعضاء ال 2017فيفري  12المؤرخ في  178تمغى احكاـ القرار رقـ  :3المادة  
 العممية لقسـ األدب العربي.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ، كل فيما  :4المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019ماي  26 فيحرر بالجزائر 
 ميـ العالي والبحث العمميوزير التع

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لعمميةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ا 2019ماي  26مؤرخ في  781رقـ رار ػػق بالقػػممح
 بكم يػة األدب العربي والفنوف بجامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ لقسـ األدب العربي

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ حمودي دمحم 1
 رئيس القسـ المكرـو سعيد 2
 أستاذ  سعيدي دمحم 3
  ةأستاذ مكاوي خيرة 4
  ةأستاذ بوشفرة نادية 5
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  فريحي مميكة 6
 محاضر قسـ ب"أستاذ  قوفي أحمد 7
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  مجاىد عبد القادر 8
 مساعدة قسـ "أ" ةأستاذ العربي ناريماف 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د 2019ماي  26مؤرخ في  782رقػـ  قػػرار  القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، يحد 

 مستغانػػـ-لكم يػػة األدب العػربي والفنػوف بجامعة عبد الحميد بف باديس 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .حكومةوالمتضّمف تعييف أعضاء ال
يوليػػػػو سػػػػنة  7الموافػػػػق  1419عػػػػاـ  ربيػػػػع األوؿ 13المػػػػؤرخ فػػػػي  220-98وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضّمف إنشاء  1998
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت يحّدد الذي 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزير ا
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الػػذي يحػػّدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي  2017فيفػػري  12المػػؤرخ فػػي  180وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -
 مستغانـ.-ة عبد الحميد ابف باديساألدب العربي والفنوف بجامعة ػلكّمي

األدب العربي والفنػوف بجامعػة عبػد الحميػد ابػف ة ػلكّميوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي  -
 .2018 مارس 05مستغانـ المؤّرخ في  -باديس

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

األدب العربي والفنوف بجامعة عبد الحميد ابف ة ػيلكمّ تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 
 مستغانـ. -باديس

 األدب العربي والفنوف بجامعة عبد الحميد ابف باديسة ػلكّميتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي :2المادة 
 وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. مستغانـ،-

الذي يحّدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس  2017فيفري  12رخ في المؤ  180تمغى احكاـ القرار رقـ  :3المادة 
 األدب العربي والفنوف.ة ػلكّميالعممي 

مستغانـ، كّل فيما  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس :4المادة 
 ة لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمي يخصو، بتطبيق

 2019ماي  26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  26مؤرخ في ال 782رقـ رار ػػق بالقػػممح  الذي يحد 
 مستغانػػـ-بجامعة عبد الحميد بف باديس  لكم يػػة األدب العػربي والفنػوف 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 األدب العربي عف قسـ األساتذة ذوي مصّف األستاذية،ممّثل يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  سعيدي دمحم 1
 يةعميد الكمّ  بف يشو  جياللي 2
 راسات والمسائل المرتبطة بالطمبةدّ مكّمف بال نائب العميد بوغازي حكيـ 3
 بعد التدرج والبحت العممي والعالقات الخارجية امكّمف بم نائب العميد حفار عز الديف 4
 األدب العربيرئيس قسـ  المكرـو سعيد 5
 الفنوف  رئيس قسـ اؿعبد اإللو دمحم كم 6
 الّمجنة العممية لقسـ األدب العربي رئيس حمودي دمحم 7
 ة الّمجنة العممية لقسـ الفنوف رئيس بومسموؾ خديجة 8
 عف قسـ األدب العربي األساتذة ذوي مصّف األستاذيةة ممّثم بوزيد نجاة 9
 عف قسـ الفنوف  األساتذة ذوي مصّف األستاذيةة ممّثم شرقي ىاجر 10
 عف قسـ الفنوف  األساتذة ذوي مصّف األستاذية ممّثل بف ساحة عبد هللا 11
 ممثمة األساتذة المساعديف نصيرة العايب 12
 ممثل األساتذة المساعديف مجاىد عبد القادر 13
 مدير مخبر بحث حاج عمي عبد القادر 14
 مدير مخبر بحث كحمي عمارة 15
 مسؤولة المكتبة بوشارب وسيمة 16

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د2019ماي  26مؤرخ في  783رقػـ  قػػرار  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  ، يحد 
 مستغانػـ-عبد الحميد ابف باديس  ةلقسػػـ عمـو الفبلحة بكم يػة عمػـو الطبيعػة والحيػاة بجامع

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
يوليػػػػو سػػػػنة  7الموافػػػػق  1419عػػػػاـ  ربيػػػػع األوؿ 13المػػػػؤرخ فػػػػي  220-98وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضّمف إنشاء  1998
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
الػذي يحػّدد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  2017مػارس 26المػؤرخ فػي  315القرار رقـ وبموجب  -

 .مستغانـ-عموـ الفالحة بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة عبد الحميد ابف باديس
لطبيعة والحياة بجامعػة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسػـ عموـ الفالحة بكّمية عموـ ا -

 .2018أكتوبر  14تغانـ المؤّرخ في مس -عبد الحميد ابف باديس
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ عموـ الفالحة بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة عبد 
 مستغانـ.-الحميد ابف باديس

ة عبد تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ عموـ الفالحة بكّمية عمـو الطبيعة والحياة بجامع :2المادة 
 مستغانـ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الحميد ابف باديس

الذي يحّدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  2017مارس 26المؤرخ في  304تمغى احكاـ القرار رقـ  :3المادة 
 العممية لقسـ عمـو الفالحة.

مستغانـ، كّل فيما -عة عبد الحميد ابف باديسيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جام :4المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019ماي  26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   514

 

د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  26المؤرخ في  783ممحػػق بالقػػرار رقـ   الذي يحد 
 انػـمستغ-بكم يػة عمػوـ الطبيعػة والحيػاة بجامعة عبد الحميد ابف باديس  لقسػـ عموـ الفبلحة

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ حداد أحمد 1
 رئيس القسـ رقيق يسعد العربي 2
 أستاذ حمراني عبد القادر 3
 أستاذ بف دحماف ابو بكر الصديق 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" سايح فريدة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" غالـ هللا أميف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" البشيردبة دمحم  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" معزوز مصطفى 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2019ماي  26مؤرخ في  784رقػـ  قػػرار  يحد 

 مستغانػـ-عبد الحميد ابف باديس  ةاة بجامعلقسػػـ البيولوجيػػا بكم يػة عمػـو الطبيعػة والحيػ
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ومة، المعّدؿ.والمتضّمف تعييف أعضاء الحك
يوليػػػػو سػػػػنة  7الموافػػػػق  1419عػػػػاـ  ربيػػػػع األوؿ 13المػػػػؤرخ فػػػػي  220-98وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضّمف إنشاء  1998
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ؿ والمتّمـ.نظيميا وسيرىا، المعدّ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
ـ الػذي يحػّدد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػ 2017مػارس 26المػؤرخ فػي  304وبموجب القرار رقـ  -

 .مستغانـ-البيولوجيا بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة عبد الحميد ابف باديس
وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػػـ البيولوجيػػػا بكّميػػة عمػػوـ الطبيعػػة والحيػػاة بجامعػػة  -

 .2018أكتوبر  29تغانـ المؤّرخ في مس -عبد الحميد ابف باديس
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

موـ الطبيعة والحياة بجامعة عبد الحميد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ البيولوجيػا بكّمية ع
 مستغانـ. -ابف باديس
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تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ البيولوجيػا بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة عبد  :2المادة 
 مستغانـ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الحميد ابف باديس

الذي يحّدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  2017مارس 26المؤرخ في  304رقـ  تمغى احكاـ القرار :3المادة 
 العممية لقسـ البيولوجيا.

مستغانـ، كّل فيما  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس :4المادة 
 لمتعميـ العالي والبحث العممي. ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية يخصو، بتطبيق

 2019ماي  26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  26مؤرخ في ال 784قـ ر رار ػػق بالقػػممح  الذي يحد 
 مستغانػـ-عبد الحميد ابف باديس  ةبكم يػة عمػـو الطبيعػة والحيػاة بجامع لقسػـ البيولوجيػػا

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ، أستاذ شيباني عبد الوىاب 1
 رئيس القسـ الحبيب قادـ 2
 أستاذ شادلي رابح 3
 أستاذ  رقيق يسعد حسيف عبد الحكيـ 4
 أستاذ  مخالدي عبد القادر 5
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  نباش سميـ 6
 محاضرة قسـ "أ" ةأستاذ سعيدي حوات نواؿ 7
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  بف عمي سيد أحمد 8
 مساعدة قسـ "أ" ةأستاذ بف كنيش نيمة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمـو2019ماي  26مؤرخ في  785رقـ  قػػرار  ، يحد 

 مستغانـ-التجارية بكم يػة العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة عبد الحميد ابف باديس 
 

 ير التعميـ العالي والبحث العممي،إف وز 
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت يحّدد الذي 2003
يوليػػػػػو سػػػػػنة  7الموافػػػػػق  1419عػػػػػاـ  ربيػػػػػع األوؿ13المػػػػػؤرخ فػػػػػي  220-98وبمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشاء  1998
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434يػع األوؿ عػاـ رب 18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
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الػذي يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  2017فيفري  12المؤرخ في  173وبموجب القرار رقـ  -
 عة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ.تسيير بجامالعموـ التجارية بكّميػة العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ ال

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكّميػة العموـ االقتصػادية والتجاريػة  -
 .2018سبتمبر  25تغانـ المؤّرخ في وعمـو التسيير بجامعة مس

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48مادة تطبيق ا ألحكاـ ال المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

عمـو القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكّميػة العموـ االقتصادية والتجارية و 
 التسيير بجامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكّميػة العموـ االقتصادية والتجارية  :2المادة 
 وعمـو التسيير بجامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

الذي يحّدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  2017فيفري  12المؤرخ في  173غى احكاـ القرار رقـ تم :3المادة  
 العممية لقسـ العموـ التجارية بكّميػة العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير.

مستغانـ، كل فيما يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس  :4المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019ماي  26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  26مؤرخ في ال 785رقـ رار ػػق بالقػػممح
 مستغانـ-لقسـ العمـو التجارية بكم يػة العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة عبد الحميد ابف باديس 

 الصفػة االسـ والمقػب رقـال
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـذ محاضر قسـ "أ"، أستا يسعد عبد الرحمف 1
 رئيس القسـ بوظراؼ الجياللي 2
 أستاذ  يوسفي رشيد 3
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  مكاوي دمحم األميف 4
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  بشني عبد القادر 5
 قسـ "أ" محاضرأستاذ  بوروبة أدمحم الحاج 6
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  بف حمو عصمت دمحم 7
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  صغير عمي بوشنتوؼ 8
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  بوطغاف دمحم عبد الرزاؽ 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية أل2019ماي  26مؤرخ في  786رقـ  قػػرار  عضاء المجنة العممية لقسػـ، يحد 
 مستغانـ-عمـو التسيير بكم يػة العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة عبد الحميد ابف باديس 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .ضّمف تعييف أعضاء الحكومةوالمت
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي 2003
يوليػػػػػو سػػػػػنة  7الموافػػػػػق  1419عػػػػػاـ  ربيػػػػػع األوؿ13المػػػػػؤرخ فػػػػػي  220-98وبمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشاء  1998
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الػذي يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  2017فيفري  12خ في المؤر  174وبموجب القرار رقـ  -

 عة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ.عموـ التسيير بكّميػة العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجام
مػـو االقتصػادية والتجاريػة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العمميػة لقسػـ عمػوـ التسػيير بكّميػػة الع -

 .2018سبتمبر  25تغانـ المؤّرخ في وعمـو التسيير بجامعة مس
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ه، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعال2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكّميػة العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو 
 التسيير بجامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ.

وـ االقتصادية والتجارية وعمـو تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكّميػة العم :2المادة 
 التسيير بجامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

الذي يحّدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  2017فيفري  12المؤرخ في  174تمغى احكاـ القرار رقـ  :3المادة  
 ادية والتجارية وعمـو التسيير.العممية لقسـ عموـ التسيير بكّميػة العموـ االقتص

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ، كل فيما  :4المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019ماي  26 فيحرر بالجزائر 
 ـ العالي والبحث العمميوزير التعمي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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 لعمميةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ا 2019ماي  26مؤرخ في ال 786رقـ رار ػػق بالقػػممح
 مستغانـ-لقسـ عمـو التسيير بكم يػة العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة عبد الحميد ابف باديس 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـذ، أستا براينيس عبد القادر 1
 رئيس القسـ بوزياف العربي 2
 أستاذ  بابا عبد القادر 3
 أستاذ  ة العجاؿعدال 4
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  بف حمو عبد هللا 5
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  بمقاسـ أدمحم 6
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  مدوري نور الديف 7
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  بف عمي عائشة 8
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  قوار الحبيب سعيد 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمـو 2019ماي  26مؤرخ في  787رقـ  قػػرار ، يحد 

 مستغانـ-االقتصادية بكم يػة العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة عبد الحميد ابف باديس 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19ـ الرئاسػػػي رقػػػـ بمقتضػػػى المرسػػػو  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. نظيميا وسيرىا،يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي 2003
يوليػػػػػو سػػػػػنة  7الموافػػػػػق  1419عػػػػػاـ  ربيػػػػػع األوؿ13المػػػػػؤرخ فػػػػػي  220-98وبمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشاء  1998
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.ذي يحدد صالحيات وز ال
الػذي يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  2017فيفري  12المؤرخ في  176وبموجب القرار رقـ  -

 عة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ.العموـ االقتصادية بكّميػة العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجام
بنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالمجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ العمػػػوـ االقتصػػػادية بكّميػػػػة العمػػػوـ االقتصػػػادية و  -

 .2018سبتمبر  25تغانـ المؤّرخ في والتجارية وعمـو التسيير بجامعة مس
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24ؤرخ في الم 279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكّميػة العموـ االقتصادية والتجارية 
 مستغانـ. وعمـو التسيير بجامعة عبد الحميد ابف باديس
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكّميػة العموـ االقتصادية والتجارية  :2المادة 
 وعمـو التسيير بجامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

الذي يحّدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  2017يفري ف 12المؤرخ في  176تمغى احكاـ القرار رقـ  :3المادة  
 العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكّميػة العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ ، كل فيما  :4المادة 
 لقرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا ا يخصو، بتطبيق

 2019ماي  26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لقسـالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019ماي  26مؤرخ في ال 787رقـ رار ػػق بالقػػممح
 مستغانـ-العمـو االقتصادية بكم يػة العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة عبد الحميد ابف باديس 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـذ، أستا طويل نور الديفشريف  1
 رئيس القسـ وىراني مجدوب 2
 أستاذ  قداؿ زيف الديف 3
 أستاذ  عشوي نصر الديف 4
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  رمضاني دمحم 5
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  وداف بوعبد هللا 6
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  كبداني سيدي أحمد 7
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  بف عامر مصطفى 8
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  دواح عائشة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمـو المالية2019ماي  26مؤرخ في  788رقـ  قػػرار  ، يحد 

 مستغانـ-التجارية وعمـو التسيير بجامعة عبد الحميد ابف باديسوالمحاسبة بكم يػة العمـو االقتصادية و 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24خ فػػي المػػؤر  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي 2003
يوليػػػػػو سػػػػػنة  7الموافػػػػػق  1419عػػػػػاـ  ربيػػػػػع األوؿ13المػػػػػؤرخ فػػػػػي  220-98وبمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 ؿ والمتّمـ.عدّ والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ، الم 1998
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
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لقسػـ الػذي يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة  2017فيفري  12المؤرخ في  175وبموجب القرار رقـ  -
 .عة عبد الحميد ابف باديس مستغانـالعموـ المالية والمحاسبة بكّميػة العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجام

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسػبة بكّميػػة العمػوـ االقتصػادية  -
 .2018سبتمبر  25تغانـ المؤّرخ في عة مسوالتجارية وعمـو التسيير بجام

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة بكّميػة العموـ االقتصادية القائمة االسم
 والتجارية وعمـو التسيير بجامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكّميػة العموـ االقتصادية  :2المادة 
 ارية وعمـو التسيير بجامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.والتج

الذي يحّدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  2017فيفري  12المؤرخ في  175تمغى احكاـ القرار رقـ  :3المادة  
 لتجارية وعمـو التسيير.العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكّميػة العموـ االقتصادية وا

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ، كل فيما  :4المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019ماي  26 فيحرر بالجزائر 
 ي والبحث العمميوزير التعميـ العال

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لقسـ العمـوالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019ماي  26مؤرخ في ال 788رقـ رار ػػق بالقػػممح
 مستغانـ-المالية والمحاسبة بكم يػة العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة عبد الحميد ابف باديس 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـذ محاضر قسـ "أ"، أستا تفالي بف يونس 1
 رئيس القسـ بوزياف العجاؿ 2
  أستاذ العيد دمحم 3
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  عمراني دمحم 4
 محاضرة قسـ "أ" ةأستاذ بف حراث حياة 5
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  موزاوي عبد القادر 6
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  بوزيد سفياف 7
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  أمعارفية الطيب 8
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  عكرمي حمو دمحم 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  26مؤرخ في  789رقػـ  قػػرار  ، يحد 
 مستغانػػـ-لكم يػػة العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة عبد الحميد بف باديس

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19رئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ ال -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998 يوليو سنة 7الموافق  1419عاـ  ربيع األوؿ 13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضّمف إنشاء 
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03 ـو التنفيػػذي رقػػـوبمقتضػػى المرسػػ -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحّدد صالحيات وز  الذي
الػػذي يحػػّدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي  2017فيفػػري  12المػػؤرخ فػػي  172وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -

 مستغانـ.-ة عبد الحميد ابف باديسالعمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة ػلكّمي
العمػػـو االقتصػػادية والتجاريػػة وعمػػـو التسػػيير ة ػلكّميػػّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب مم -

 .2018 سبتمبر 18مستغانـ المؤّرخ في  -بجامعة عبد الحميد ابف باديس
 

 رر ػػػػػيػق
 

نية جمادى الثا 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ة ػلكّميتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 
 مستغانـ.-بجامعة عبد الحميد ابف باديس

العمـو االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة ة ػلكّميعضاء المجمس العممي تحّدد القائمة االسمية أل :2المادة 
 وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. مستغانـ، -عبد الحميد ابف باديس

الذي يحّدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس  2017فيفري  12المؤرخ في  172تمغى احكاـ القرار رقـ  :3المادة 
 العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير.ة ػلكّميالعممي 

مستغانـ، كّل فيما -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس: 4المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019ماي  26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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د القائمة االسم، 2019ماي  26مؤرخ في ال 789رقـ  رار ػػق بالقػػممح  ية ألعضاء المجمس العمميالذي يحد 
 مستغانػػـ-بجامعة عبد الحميد بف باديس  لكم يػػة العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكّمية،ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير بابا عبد القادر 1
 عميد الكّمية درشاعة عبد القا 2
 نائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة براىيمي عمر 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدرج والبحت العممي والعالقات الخارجية دواح بمقاسـ 4
 رئيس قسـ العمـو التجارية بوظراؼ الجياللي 5
 رئيس قسـ عمـو التسيير بوزياف العربي 6
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية اني مجدوبوىر  7
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة بوزياف العجاؿ 8
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو التجارية يسعد عبد الرحمف 9
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـو التسيير براينيس عبد القادر 10
 لقسـ العمـو االقتصادية رئيسة الّمجنة العممية شريف طويل نور الديف 11
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة تفالي بف يونس 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية لحمر عباس 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية بف شني عبد القادر 14
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير جاؿعدالة الع 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية وداف بوعبد هللا 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية رمضاني دمحم 17
 ستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبةممّثل األساتذة ذوي مصّف األ بوزيد سفياف 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة عمراني دمحم 19
 ممثل األساتذة المساعديف بف عامر مصطفى 20
 ممثل األساتذة المساعديف أمعارفية الطيب 21
 مدير مخبر بحث العيد دمحم 22
 خبر بحثمدير م يوسفي رشيد 23
 مسؤوؿ المكتبة بف خطاب دمحم الميدي 24
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ2019ماي  26مؤرخ في  790رقـ  قػػرار
 تيزي وزو  -د معمري مولو  ةالعمـو االجتماعية والعمـو اإلنسانية بجامع عمـ النفس بكمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 1989سنة  الموافق أّوؿ غشت 1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 امعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشاء ج
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رق -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

الػػذي يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػػاء المجنػة العمميػة لقسػػـ  2019مػاي  05المػػؤرخ فػي  585وبموجػب القػرار رقػـ  -
 تيزي وزو.-ية بجامعة مولود معمري ـو اإلنسانالعموـ االجتماعية والعم عمـ النفس بكمية

العمػػػوـ االجتماعيػػة والعمػػػـو  وبنػػاء  عمػػى محضػػػر انتخػػاب ممّثمػػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػػة لقسػػـ عمػػػـ الػػنفس بكميػػة -
 .2018رس ما 22تيزي وزو المؤّرخ في -اإلنسانية بجامعة مولود معمري 

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االجتماعية والعموـ اإلنسانية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس بكمية
 تيزي وزو.-مولود معمري  بجامعة

العموـ االجتماعية والعموـ اإلنسانية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس بكمية :2المادة 
 تيزي وزو، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة مولود معمري 

يحّدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  الذي 2019ماي  05المؤرخ في  585تمغى احكاـ القرار رقـ  :3المادة 
 تيزي وزو.-العموـ االجتماعية والعموـ اإلنسانية بجامعة مولود معمري  العممية لقسـ عمـ النفس بكمية

تيزي وزو، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري  :4المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. أحكاـ ىذا القرار بتطبيق

 2019ماي  26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  26مؤرخ في ال 790رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 تيزي وزو -مولود معمري  ةالعموـ االجتماعية والعموـ اإلنسانية بجامع لقسـ عمـ النفس بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ممية لمقسـأستاذ، رئيس المجنة الع صرداوي نزيـ 1
 رئيس القسـ بف النابي أحسف 2
 أستاذ  خمفاف رشيد 3
 أستاذ  ميزاب الناصر 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" يحياوي حسينة 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" قتاؿ صميحة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ناىي مراد 7
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" حداد نسيمة 8
 قسـ "أ"أستاذة مساعدة  بمحاج فروجة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 2019ماي  27مؤرخ في  791 رقـ قػػرار
  جامعة الطارؼ

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
سػػنة  غشػػت 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .منو 12السيما المادة  الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،، 2003
، 2012يونيػػػو سػػػنة  4الموافػػػق  1433رجػػػب عػػػاـ  14المػػػؤرخ فػػػي  242–12المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ وبمقتضػػػى  -

 .منو 2عة الطارؼ، ال سيما المادةوالمتضمف إنشاء جام
، 2013سػنة  ينػاير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ 
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور2003غشت سنة  23الموافق  1424

  الطارؼ. ة جامعةالقائمة االسمية ألعضاء مجمس إدار 
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. الطارؼ تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2019ماي  27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 زيد الطيبالدكتور: بو 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الطارؼ
 ف:   واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسـ
 ،لتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكمف با رئيس العقوف صالح -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو سالوي عبد القادر -
 ،المكمف بالتربية الوطنية ممثل الوزير عضو جيالني عز الديف -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو حاجي عبد الوىاب -
 اإلجتماعي،يل والضماف ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغ عضو ساليمية لزىر -
 واإلصالح اإلداري، ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو بوضياؼ عبد القادر -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو بف ذيب نور الديف -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو عمر  شعابنة -
 ،بالثقافة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو صافي عادؿ -
 والمناجـ،بالصناعة  ةالمكمفة ممثل الوزير  عضو حقمزياني عبد ال -
 والصيد البحري، ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو  بف صغير كماؿ الديف -
 .ممثل الوالي  عضو بوخاري نور الديف -
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 ف:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة والمقب اإلسـ

  ،عمـو الطبيعة والحياة وي مصف األستاذية لكميةذ ممثل منتخب عف األساتذة عضو بف نخمة أحمد -
   ،لكمية اآلداب والمغات   ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو مخموفي زكريا -
 ،لكمية العمـو اإلجتماعية واإلنسانية  ذوي مصف األستاذية عف األساتذة  ةمنتخب ةممثم عضو بوزياف راضية -
 الحقوؽ والعمـو السياسية، األساتذة ذوي مصف األستاذية لكميةعف  ةنتخبم ةممثم عضو تخنوني أسماء- -
 االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير،لكمية العمـو   األساتذة ذوي مصف األستاذيةممثل منتخب عف  عضو قاسمي شاكر -
 ،ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو جقريف فاروؽ  -
 ،منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو عطروش عبد المطيف -
 ،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو حسيني العياشي -
 ،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو سمطاني وليد -
 ،ممثل منتخب عف الطمبة عضو ميرود أنيس -
 .بةممثل منتخب عف الطم عضو ويس أسامة -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2016 نوفمبر 6المؤرخ في  1661يعدؿ القرار رقـ ، 2019ماي  27مؤرخ في  792رقـ  قػػرار

 المديةألعضاء مجمس إدارة جامعة  اإلسميةالذي يحدد القائمة 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19سػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ بمقتضػػػى المر  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .منو 12سيما المادة المـ، المعدؿ والمت تنظيميا وسيرىا،يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بالذي ، 2003
، 2009 سػػػػنةينػػػػاير  4الموافػػػػق  1430محػػػػـر عػػػػاـ  7المػػػػؤرخ فػػػػي  11-09وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 .منو 2السيما المادة  المتضمف إنشاء جامعة المدية، المعدؿ والمتمـ،و 
 2013سػنة  ينػاير 30الموافق  1434األوؿ عاـ ربيع  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -

 .لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
إدارة  مجمػػػس ألعضػػػاء اإلسػػػميةالػػػذي يحػػػدد القائمػػػة ، 2016 نػػػوفمبر 6المػػػؤرخ فػػػي  1661وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 جامعة المدية، المعدؿ.
 رر ػػػػػيػق

 

 أعاله، والمذكػورالمعدؿ  ،2016 نوفمبر 6المؤرخ في  1661قـ يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار ر  المادة األولى: 
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. كما ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019ماي  27 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة المدية 
 ف:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 الي والبحث العممي،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ الع رئيس بمقوماف برزوؽ  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو برياف عيسى  -
 ممثمة الوزير  المكمف بالتربية الوطنية، عضو بولحباؿ أسماء -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو عالؿ الطيب -
 عي،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتما عضو أحسف عمار ميوب -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو  ياسف خير الديف  -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،  عضو عشوش الطاىر -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو عماد عبد الرزاؽ -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالصناعة والمناجـ،  عضو مصابحية عبد الحميـ -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، و عض عتيق عامر  -
 ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ، عضو جغادر عبد الجميل -
 ممثل الوالي. عضو زكور براىيـ -

 

 ف:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ذية لكمية اآلداب والمغات، ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستا عضو بولمعالي النذير -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية،   عضو عباسي سعاد -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية ذوي مصف األستاذية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير عضو بوفاسة سميماف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية،   عضو عمروش الحسيف -
،  عضو العيساوي ضيف هللا -  ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية التكنولوجيا، عضو ابو ذرة سالـ  -
 نتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،ممثل م عضو قريتمي حميد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو غرابة مصطفى -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو تراسراست عبد السالـ -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو عوفي صالح -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو يـموسوني براى -
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو فاىيس حسيف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 2019ماي  27مؤرخ في  793رقـ  قػػرار

 المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت
 

 العالي والبحث العممي،إف وزير التعميـ 
، 2019مػػارس سػػنة  31الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة. فوالمتضم
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 2008بريػل سػػنة أ 9الموافػق  1429ربيػع الثػػاني عػاـ  3المػؤرخ فػي  116-08وبمقتضػى المرسػـو التنفيػذي رقػػـ  -
 منو. 4لوطنية العميا لممناجمنت، المعدؿ والمتمـ،السيما المادة والمتضمف إنشاء المدرسة ا

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 .منو 24الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 

 

 رر ػػػػػيػق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، والمذك2016يونيو سنة  14الموافق 

 مجمس إدارة المدرسة  الوطنية العميا لممناجمنت.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا  :2المادة 

 القرار.
 ة لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمي :3المادة 

 2019ماي  27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لممناجمنتإدارة المدرسة الوطنية العميا قائمة أعضاء مجمس 
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة االسـ والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا شريط رابح -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو أودينة عمر -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عضو بجادي عبدالرحيـ -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو سـو عائشةسم -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو يوسفي دمحم نزيد -
 ممثل وزير الدفاع الوطني، عضو جديد بومديف -
 ممثمة الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل، عضو عائش عائشة -
 ممثمة الوزير المكمف بالسياحة والصناعة التقميدية، عضو قيراط كريمة -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو بوشالغـ خالد -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالصناعة والمناجـ، عضو عرابة لخضر -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو بف حورية جماؿ -
 ،ممثمة الوزير المكمف بالموارد المائية عضو حموش حسينة -
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة، عضو طالب نادية -
 ممثمة الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، عضو بميواف نشيدة -
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 ممثل مجمع فادركو، عضو عمور حابس -
 ،NCA ROUIBAممثل مجمع  عضو سميـ عثماني  -
 ،ETUSAممثل مؤسسة النقل الحضري والشبو الحضري لمجزائر عضو دربف ميمود عبدالقا -
 .SPA ELEC EL Djazairممثل شركة  عضو كيناف دواجي جياللي -

 

 األعضاء المنتخبوف  -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو تير رضا -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة، عضو بمعيدي عمي -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ا"، عضو زروتي مسعود -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب"، عضو ميذب نبيل -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "ا"، عضو دمحمي اماؿ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "ا"، عضو ميسـو دمحم شريف رفيق -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المشاركيف، عضو خالدي سيدي دمحمبوشناؽ  -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو عوج سياـ -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو لعريبي نبيل -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو يوسف دمحم كماؿ -
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو سعد سميرايت ا -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2019ماي  27مؤرخ في  794رقـ  قػػرار

 المدرسة الوطنية العميا لعمـو البحر وتييئة الساحل
 

 عممي،إف وزير التعميـ العالي والبحث ال
، 2019مػػارس سػػنة  31الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة. فوالمتضم
 2008يوليػػػو سػػػنة  14الموافػػػق  1429رجػػػب عػػػاـ  11المػػػؤرخ فػػي  221-08وبمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 ة الساحل إلى مدرسة خارج الجامعة.والمتضمف تحويل المعيد الوطني لعموـ البحر وتييئ
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
 2016نيػػو سػػنة يو  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
 

 رر ػػػػػيػق
 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

ى تحديد القائمة االسمية ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إل 2016يونيو سنة  14الموافق 
 ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  الوطنية العميا لعمـو البحر وتييئة الساحل بالجزائر.
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس المدرسة  الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحل بالجزائر، طبقا  :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا  :3المادة 
 2019ماي  27 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لعميا لعموـ البحر وتييئة الساحلالمدرسة الوطنية ا قائمة أعضاء مجمس إدارة

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا حود مويسة جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو غاشي اسماعيل -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عضو تاوتي سمير -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو بولعوينات مولود -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو بف ساسي قدور -
 ممثل وزير الدفاع الوطني، عضو بونعارة بشير -
 المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،ممثل الوزير  عضو رياح دمحم لميف -
صالح المستشفيات، عضو عاجب طيب زوبير -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو مصطفى اسماعيل -
 ممثمة الوزير المكمف بالموارد المائية، عضو حموش حسينة -
 ير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل،ممثل الوز  عضو قميل جياللي  -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالصناعة والمناجـ، عضو عمواف دمحم -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالبيئة والطاقات المتجددة، عضو   حاج عيسى رؤوؼ -
 ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري. عضو لونيس سامية -

 

 بوف األعضاء المنتخ  -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة عضو لوانشي فرياؿ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة، عضو قريمس سمير -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب"، عضو بوفرساوي سميرة -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب"، عضو خميفة نجمة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "ا"، عضو ار عبد الرحمافقص -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "ا"، عضو بف تشيكو لطيفة -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو أقشوش مصطفى -
 رييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدا عضو اليادي وردية -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو ازبوجف ىشاـ -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة. عضو واموسي المية -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2017افريل  12المؤرخ في  418، يعدؿ القرار رقـ 2019ماي  27مؤرخ في  795رقـ  قػػرار
 ذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينةال

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019مػػارس سػػنة  31الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة. فوالمتضم
 2011نػػػوفمبر سػػػنة  28الموافػػق  1433محػػـر عػػػاـ  3المػػؤرخ فػػػي  400-11التنفيػػذي رقػػػـ وبمقتضػػى المرسػػػـو  -

 طنية المتعددة التقنيات بقسنطينة.والمتضمف إنشاء المدرسة الو 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العالي والبحث العممي. ير التعميـالذي يحدد صالحيات وز 
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
ة ألعضػػػاء مجمػػػس إدارة ، الػػػذي يحػػػدد القائمػػػة االسػػػمي2017أفريػػػل  12المػػػؤرخ فػػػي  418وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 تعددة التقنيات بقسنطينة، المعدؿ.المدرسة الوطنية الم
 

 رر ػػػػػيػق
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2017أفريل  12المؤرخ في  418يتمـ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 شرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في الن :2المادة 
 2019ماي  27 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة عضاء مجمس إدارةقائمة أ

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا بوراس أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو عزايزية رابح -
 لتربية الوطنية،ممثل الوزير المكمف با عضو بوىالي دمحم -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو زناتي ليمور رحيمة -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو عروسي سميماف -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالصناعة والمناجـ، عضو بمطـو بوعالـ -
 ف بالطاقة،ممثمة الوزير المكم عضو بف تركي رقية -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، عضو لعريبي عبدالوىاب  -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية، عضو بخوش نجيب -
 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل.   عضو اورابح رشيد -

 

 ."............................................والباقي بدوف تغيير...................................."
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       2017جانفي  03المؤرخ في  10، يعدؿ القرار رقـ 201ماي  27مؤرخ في  796رقـ  قػػرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي ببريكة 

 

 ف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،إ
، 2019مػػارس سػػنة  31الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة. فوالمتضم
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 منو. 10مو وسيره، السيما المادة مركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيالذي يحدد مياـ ال
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي حدد صالحيات وز 
 2016مػػػايو سػػػنة  23الموافػػػق 1437شػػػعباف عػػػاـ  17ي المػػػؤرخ فػػػ 146-16وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو. 2المادة  اوالمتضمف إنشاء مركز جامعي ببريكة ، السيم
الػذي يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء مجمػس إدارة المركػز  2017جػانفي   3فػي  المؤرخ 10وبمقتضى القرار رقـ  -

 الجامعي ببريكة، المعدؿ.
 رر ػػػػػيػق

 

المعدؿ، والمذكور أعاله، كما  ،2017جانفي   3المؤرخ في  10رقـ  دوؿ الممحق بالقراريعدؿ الج المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019ماي  27 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 ور: بوزيد الطيبالدكت

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي ببريكة

 األعضاء المنتخبوف:  -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 خب عف األساتذة لمعيد الحقوؽ والعمـو االقتصادية،ممثل منت عضو بف سعيد عمر -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لمعيد اآلداب والمغات، عضو مرابط سعاد -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية، عضو دبي نواري  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو عيساني ربيع -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف، وعض بولحية شييرة -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو فرحاني أحمد عبد الغافور -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو توىامي رشيدة -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو ىالالت دمحم العربي -
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو جر نجاع ىا -

   

 "."....................................والباقي بدوف تغيير............................................
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 ة ألعضاء مجمس إدارةيحدد القائمة االسمي ،2019ماي  29مؤرخ في  797رقـ  قػػرار
 مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440عػػاـ رجػػب  24المػػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 1992يوليػػػو سػػػػنة  6الموافػػػق  1413محػػػـر عػػػاـ  5ي المػػػؤرخ فػػػػ 280-92وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .منو 4دؿ والمتمـ، السيما المادة والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة، المع
نػػػوفمبر سػػػنة  24 الموافػػػق 1432ذي الحجػػػة عػػػاـ  28المػػػؤرخ فػػػي  396-11وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

تكنولػوجي، السػيما المػادة ساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والالذي يحّدد القانوف األ 2011
 .منو 13

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

 

 رر ػػػػػيػق
 

 1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مف المرسوـ التنفيذي  13تطبيقا ألحكاـ المادة  لى:المادة األو 
مجمس إدارة مركز  ألعضاءتحدد القائمة االسمية والمذكور أعاله،  2011نوفمبر سنة  24الموافق 

 البحث في التكنولوجيات الصناعية، كما يمي:
 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة

 دمحم، ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، السيد بوىيشة -
 ، ممثل عف الوزير المكمف بالمالية،أوذينة عمرالسيد  -
 ، ممثل عف وزير الدفاع الوطني،بولقشور دمحمالسيد  -
 ،والتييئة العمرانية  السيد يمس شاوش عبد الكريـ، ممثل عف الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية -
 بالصناعة والمناجـ، ةالمكمف ة، ممثل عف الوزير السمي فريدالسيد  -
 السيد بونعجات لياس، ممثل عف الوزير المكمف بالطاقة، -
صالح المستشفيات -  .السيدة جرعوف نادية، ممثمة عف الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 

 

 : لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجيبالنسبة 
 د الرحماف.السيد لكحل عب -

 

 لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاط:بالنسبة 
 السيد بودشيشة شريف. -

 

 لمباحثيف:بالنسبة 
 السيد نافع نصر الديف، -
 السيد بوطغاف عمر. -
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 لمستخدمي دعـ البحث:بالنسبة 
 السيد بارش دمحم ناجي. -

 

 األعضاء اآلخريف:
 / مدير المركز، السيد ياحي مصطفى -
 س المجمس العممي،/ رئي السيد دراعي رضواف -
 / مدير وحدة بحث عنابة، السيد شوشاف توفيق -
 / مدير وحدة بحث عنابة، السيد مرادي حاـز -
 / مدير وحدة بحث سطيف. مرابطي حميـ -

 

 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :2المادة 
 2019 ماي 29 فيحرر بالجزائر 

 لي والبحث العمميوزير التعميـ العا
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  29مؤرخ في  798رقـ  قػػرار

 2قسنطينة -ري بجامعة عبد الحميد مية ػربيـو الت  ػس وعمػفـ الن  ػعمبكم يػة  سػفـ الن  ػعملقسػـ 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 
 
 

 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

شػػت سػػنة غ 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2011 نوفمبر سنة 28الموافق  1433محـر عاـ  03المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .2والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

الػذي يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  2016أفريػل  28المؤرخ فػي  236وبموجب القرار رقـ  -
 .2قسنطينة -لحميد ميري بجامعة عبد اربية فس وعموـ التّ كّمية عمـ النّ ب سػفـ النّ ػعم

ربيػػة فس وعمػػوـ التّ كّميػػة عمػػـ الػػنّ ب سػفػػـ النّ ػعمػػوبنػػاء  عمػػى محاضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ  -
 .2019أفريل  29و 28المؤّرخ في  2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري 

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03لتنفيذي رقـ مف المرسـو ا 48المادة األولى: تطبيقا ألحكاـ المادة 
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة عبد ربية فس وعمـو التّ كّمية عمـ النّ ب سػفـ النّ ػعمالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 .2طينة قسن -الحميد ميري 
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بجامعة ربية فس وعموـ التّ كّمية عمـ النّ ب سػفـ النّ ػعمتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2قسنطينة  -عبد الحميد ميري 

، كل فيما 2قسنطينة -ميري يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد  :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019ماي  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019ماي  29مؤرخ في ال 798رقـ رار ػػق بالقػػممح
 2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري ة ػربيـو الت  ػس وعمػفـ الن  ػة عمػكم يب سػفـ الن  ػعملقسػـ 

 الصفػة والمقػباالسـ  الرقـ
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ كربوش عبد الحميد 1
 رئيس القسـ شكاي بدر الديف 2
 أستاذ بوالشموخ محفوظ 3
 أستاذ العايب رابح 4
 أستاذة حمادي فتيحة 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" جنادي لمياء 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حماني حاـز 7
 ذ مساعد قسـ "أ"أستا بوزرزور حمزة 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بف لوصيف حورية 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ماي  29مؤرخ في  799رقـ  قػػرار
 2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري ة ػربيـو الت  ػس وعمػفـ الن  ػعمبكم يػة  ةػربيـو الت  ػعملقسػـ 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 ىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسير  2003
 2011 نوفمبر سنة 28الموافق  1433محـر عاـ  03المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2016أفريل  28المؤرخ في  237وبموجب القرار رقـ  -

 .2قسنطينة -امعة عبد الحميد ميري بجربية لتّ فس وعمـو اكّمية عمـ النّ بربية عموـ التّ 
 ربيػػةفس وعمػػوـ التّ كّميػػة عمػػـ الػػنّ بربيػػة عمػػوـ التّ وبنػػاء  عمػػى محاضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ  -

 .2019أفريل  29و 28المؤّرخة في  2قسنطينة  -بجامعة عبد الحميد ميري 
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 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48المادة تطبيقا ألحكاـ  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

عة عبد بجام ربيةفس وعموـ التّ كّمية عمـ النّ بربية عموـ التّ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 .2قسنطينة -الحميد ميري 

بجامعة  ربيةفس وعموـ التّ كّمية عمـ النّ بربية عموـ التّ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2قسنطينة  -عبد الحميد ميري 

، كل فيما 2قسنطينة-ومدير جامعة عبد الحميد ميري يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف  :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019ماي  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019ماي  29مؤرخ في ال 799رقـ رار ػػق بالقػػممح
 2قسنطينة -ري بجامعة عبد الحميد مية ػربيـو الت  ػس وعمػفـ الن  ػعمبكم يػة  ةػربيـو الت  ػعملقسػـ 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ صباغ عمي 1
 رئيس القسـ بف عبد المالؾ عبد العزيز 2
 أستاذ مرايحي حسيف 3
 أستاذة بولكور شفيقة 4
 أستاذ  أوقاسي لونيس 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوالقمح دمحم 6
 رة قسـ "ب"أستاذة محاض بوضياؼ سميرة 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" مناصرية دمحم 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ماي  29مؤرخ في  800رقـ  قػػرار

 2ةقسنطين -بجامعة عبد الحميد ميري  ةػربيـو الت  ػس وعمػفـ الن  ػكم ية عمل
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.ذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتال 2003
 2011 نوفمبر سنة 28الموافق  1433محـر عاـ  03المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434 ربيػع األوؿ عػاـ 18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
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كّميػة عمػـ الذي القائمة االسػمية ألعضػاء المجمػس العممػي ل 2016أفريل  28المؤرخ في  238وبموجب القرار رقـ  -
 .2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري  النفس وعمـو التربية

بجامعػة عبػد الحميػد  كّميػة عمػـ الػنفس وعمػوـ التربيػةتخاب ممّثمػي األسػاتذة بػالمجمس العممػي لوبناء  عمى محضر ان -
 .2019أفريل  28المؤّرخ في  2طينة قسن -ميري 

 يػقػػػػػرر
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
العممي، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا  2003غشت سنة  23فق الموا 1424عاـ 

بجامعة عبد الحميد  كّمية عمـ النفس وعموـ التربيةالقرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس ل
 .2قسنطينة -ميري 

 بجامعة عبد الحميد ميري  ربيةـ التّ فس وعمو عمـ النّ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2قسنطينة-

، كل فيما 2قسنطينة -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ميري  :3المادة 
 ممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث الع

 2019ماي  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2019ماي  29مؤرخ في ال 800رقـ  رارػػق بالقػػممح
 2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري  كم ية عمـ النفس وعمـو التربيةل

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس شمبي دمحم 1
 الكمية عميد لوكية الياشمي 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بوسنة زىير عبد الوافي 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية العايب رابح 4
 رئيس قسـ عمـو التربية بف عبد المالؾ عبد العزيز 5
 رئيس قسـ عمـ النفس شكاي بدر الديف 6
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـو التربية صباغ عمي 7
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـ النفس كربوش عبد الحميد 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس مزىود نور الديف 9

 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التربية بولكور شفيقة 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التربية وف عبد السالـنعم 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوزرزور حمزة 12
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف صفراف ريمة 13
 مدير مخبر بحث بوالشموخ محفوظ  14
 مدير مخبر بحث ىاروني موسى 15
 مديرو مخبر بحث رواؽ عبمة 16
 مدير مخبر بحث القمح دمحمبو  17
 مدير مخبر بحث نيني دمحم نجيب 18
 مدير مخبر بحث قوادرية عمي 19
 مسؤوؿ المكتبة بوريمة فريد 20

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   537

 

 ة، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممي2019ماي  29مؤرخ في  801رقـ  قػػرار
 التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿلقسػـ عمػـو الحاسػوب وتطبيقاتػو بكم ية  

 2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .عضاء الحكومةوالمتضّمف تعييف أ 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2011 نوفمبر سنة 28الموافق  1433محـر عاـ  03المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
قائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ، الذي يحدد ال2016أفريل  28المؤرخ في  240وبموجب القرار رقـ  -

 .2قسنطينة-معة عبد الحميد ميري بجاالتكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ عمػـو الحاسوب وتطبيقاتػو بكمية 
التكنولوجيات وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمػوـ الحاسوب وتطبيقاتػو بكّمية  -

 .2019أفريل  29المؤّرخ في  2طينة قسن -بجامعة عبد الحميد ميري ة لممعمومات واالتصاؿ الحديث
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ه، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعال2003غشت سنة  23الموافق  1424

التكنولوجيات الحديثة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػوـ الحاسوب وتطبيقاتػو بكمية 
 .2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري لممعمومات واالتصاؿ 

التكنولوجيات الحديثة تػو بكمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػوـ الحاسوب وتطبيقا: 2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري لممعمومات واالتصاؿ 

، كل فيما يخصو، 2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةعبد الحميد ميري قسنطينة :3المادة 
 شرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في الن

 

 2019ماي  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لقسـالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019ماي  29مؤرخ في ال 801رقـ رار ػػبالق قػػممح
 2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بكم ية  عمػوـ الحاسوب وتطبيقاتػو

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ئيس الّمجنة العممية لمقسـأستاذ، ر  سعيدوني جماؿ الديف 1
 رئيس القسـ العياب عبد السالـ 2
 أستاذ شاوي عالوة 3
 أستاذ شيخي سميـ 4
 أستاذ  مزيود شاكر 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوراموؿ عبد الكريـ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" العابد السعيد 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" حافي ىدى 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ2019ماي  29مؤرخ في  802رقـ  قػػرار

 التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿتكنولوجيات البرمجيات ونظـ المعمومات بكم ية 
 2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري 

 

 العالي والبحث العممي،إف وزير التعميـ 
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.ة والقواعد الخاصة بتالذي يحّدد مياـ الجامع 2003
 2011 نوفمبر سنة 28الموافق  1433محـر عاـ  03المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة
 2013ير سنة ينا 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 2016أفريل  28المؤرخ في  239وبموجب القرار رقـ  -

د الحميد بجامعة عبالتكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ تكنولوجيات البرمجيات ونظـ المعمومات بكمية 
 .2قسنطينة -ميري 

بالمجنة العممية لقسـ تكنولوجيات البرمجيات ونظـ المعمومات بكّمية وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -
 .2019أفريل  28المؤّرخ في  2طينة قسن -التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بجامعة عبد الحميد ميري 

 

 يػقػػػػػرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

كمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ تكنولوجيات البرمجيات ونظـ المعمومات ب
 .2قسنطينة -التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بجامعة عبد الحميد ميري 
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ تكنولوجيات البرمجيات ونظـ المعمومات بكمية  :2المادة 
ا لمجدوؿ الممحق ، وفق2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ 

 بيذا القرار.
، كل فيما يخصو، 2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةعبد الحميد ميري قسنطينة :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019ماي  29 فيحرر بالجزائر 

 لي والبحث العمميوزير التعميـ العا
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لقسـ تكنولوجيات الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  29مؤرخ في ال 802رقـ رار ػػق بالقػػممح

 2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بكم ية  البرمجيات ونظـ المعمومات
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذة، رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ بف شيخة فوزية 1
 رئيس القسـ معمري رمضاف 2
 أستاذة بمعمى فايزة 3
 أستاذة ائضة زيزاتبوف 4
 أستاذ  زعرور نصر الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف مرزوؽ جماؿ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بركات دمحم لميف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" صندلي دمحم 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كم يةد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل، يحد2019ماي  29مؤرخ في  803رقـ  قػػرار

 2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري  التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ء الحكومةيف أعضاوالمتضّمف تعي
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2011 نوفمبر سنة 28افق المو  1433محـر عاـ  03المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
كّمية ئمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لالذي القا 2016أفريل  28المؤرخ في  241وبموجب القرار رقـ  -

 .2قسنطينة -معة عبد الحميد ميري بجا التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ
 كّمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي ل -

 .2019أفريل  30 في المؤّرخ 2قسنطينة  -بجامعة عبد الحميد ميري 
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 يػقػػػػػرر
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43: تطبيقا ألحكاـ المادتيف المادة األولى
العممي، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا  2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

اء المجمس لكّمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعض
 .2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري 

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بجامعة  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2قسنطينة -عبد الحميد ميري 

، كل فيما 2قسنطينة -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ميري  :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019ماي 29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 زيد الطيبالدكتور: بو 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  29مؤرخ في ال 803 رقـ رارػػق بالقػػممح
 2قسنطينػة-بجامعة عبد الحميد ميري  لممعمومات واالتصاؿكم ية التكنولوجيات الحديثة ل

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
رئيسة المجمس العممي لمكمية، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ تكنولوجيات  بمعمى فايزة 1

 البرمجيات ونظـ المعمومات
 عميد الكمية  سحنوف زايدي 2
 كّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد م مزيود شاكر 3
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بوفائضة زيزات 4
 رئيس قسـ عمـو الحاسوب وتطبيقاتو العايب عبد السالـ 5
 رئيس قسـ تكنولوجيات البرمجيات ونظـ المعمومات معمري رمضاف 6
 رئيسة الّمجنة العممية لقسـ عمـو الحاسوب وتطبيقاتو الديفسعيدوني جماؿ  7
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ تكنولوجيات البرمجيات ونظـ المعمومات بف شيخة فوزية 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الحاسوب وتطبيقاتو بوزنادة مراد 9

 ستاذية عف قسـ عمـو الحاسوب وتطبيقاتوممّثل األساتذة ذوي مصّف األ شاوي عالوة 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ تكنولوجيات البرمجيات ونظـ المعمومات زعرور نصر الديف 11
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف ناجي إيناس 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف صندلي دمحم 13
 مدير مخبر بحث بوفائضة محمود 14
 مدير مخبر بحث شيخي سميـ 15
 مسؤولة المكتبة  جمواط سامية 16

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ2019ماي  29مؤرخ في  804رقـ  قػػرار
 2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري  اإلنسانية والعمـو االجتماعيةـ ػو عمالتاريخ بكم يػة ال

 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي، إف
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2011 نوفمبر سنة 28الموافق  1433محـر عاـ  03المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2016أفريل  28المؤرخ في  234وبموجب القرار رقـ  -

 .2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري  االجتماعيةاإلنسانية والعمـو ـ ػو عمالكّمية التاريخ ب
العممية لقسـ التاريخ بكّمية العمػـو اإلنسانية والعموـ االجتماعية وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة  -

 .2019أفريل  28المؤّرخ في  2قسنطينة  -بجامعة عبد الحميد ميري 
 

 يػقػػػػػرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ  مف المرسوـ التنفيذي 48اـ المادة تطبيقا ألحك المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة  عيةاإلنسانية والعموـ االجتماـ ػو عمالكّمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ ب
 .2قسنطينة-عبد الحميد ميري 

 اإلنسانية والعموـ االجتماعيةـ ػو عمالكّمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ ب :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري 

، كل فيما 2قسنطينة -ف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ميري يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكوي :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019ماي  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019ماي  29مؤرخ في ال 804رقـ رار ػػق بالقػػممح
 2قسنطينة -الحميد ميري  بجامعة عبد اإلنسانية والعموـ االجتماعيةـ ػو عمالكم ية ب لقسػـ التاريخ

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ مومف العمري  1
 القسـ ةرئيس بوبة مجاني 2
 أستاذة جميمة معاشي 3
 أستاذ دمحم العربي عقوف  4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" موسى لوصيف 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" زينب بمعابد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ري حمزة قاد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوبيدي حسيف 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ عمـ اآلثار2019ماي  29مؤرخ في  805رقـ  قػػرار

 2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري  ماعيةاإلنسانية والعمـو االجتـ ػو عمبكم يػة ال
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2011 نوفمبر سنة 28الموافق  1433محـر عاـ  03المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
اإلنسانية والعمـو ـ ػو عمالكّمية وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ اآلثار ب -

 ،2019أفريل  28المؤّرخ في  2قسنطينة  -ري بجامعة عبد الحميد مي االجتماعية
 

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

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 اإلنسانية والعموـ االجتماعيةـ ػو عمالكّمية عمـ اآلثار ب ية ألعضاء المجنة العممية لقسـالقائمة االسم

 .2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري 
 اإلنسانية والعموـ االجتماعيةـ ػو عمالكّمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ اآلثار ب :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري 



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   543

 

، كل فيما 2قسنطينة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ميري  :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019ماي  29 فيحرر بالجزائر 
 ر التعميـ العالي والبحث العمميوزي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2019ماي  29مؤرخ في ال 805رقـ رار ػػق بالقػػممح
 2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري  اإلنسانية والعموـ االجتماعيةـ ػو عمالكم ية لقسػـ عمـ اآلثار ب

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ عصماني العمري  1
 رئيسة القسـ باىرة نادية 2
 حاضر قسـ "أ"أستاذ م بدر الديف شعباني 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" سعاد سميماني 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوعويرة نبيل 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" ديفل سميحة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جديد عبد الرحيـ 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" وىيبة عبد الوىاب 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بمعيد فاطمة الزىراء 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ2019ماي  29مؤرخ في  806رقـ  قػػرار

 2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري  اإلنسانية والعمـو االجتماعيةـ ػو عمعمـ االجتماع بكم يػة ال
 

 والبحث العممي،إف وزير التعميـ العالي 
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـاعد الخاصة بتالذي يحّدد مياـ الجامعة والقو  2003
 2011 نوفمبر سنة 28الموافق  1433محـر عاـ  03المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ممي.الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث الع
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2016أفريل  28المؤرخ في  233وبموجب القرار رقـ  -

 .2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري  اإلنسانية والعمـو االجتماعيةـ ػو عمالكّمية عمـ االجتماع ب
اإلنسانية والعمـو ـ ػو عمالكّمية ى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بوبناء  عم -

 .2019أفريل  28المؤّرخ في  2قسنطينة  -بجامعة عبد الحميد ميري  االجتماعية
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 رر ػػػػػيػق
جمادى الثانية عاـ  24في المؤرخ  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 اإلنسانية والعموـ االجتماعيةـ ػو عمالكّمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع ب

 .2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري 
اإلنسانية والعمـو ـ ػو عمالكّمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع ب :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2قسنطينة  -بجامعة عبد الحميد ميري  االجتماعية
، كل فيما 2قسنطينة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ميري  :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019ماي  29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  29مؤرخ في ال 806رقـ رار ػػق بالقػػممح

 2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري  اإلنسانية والعموـ االجتماعيةـ ػو عمالكم ية ب لقسػـ عمـ االجتماع
 الصفػة المقػباالسـ و  الرقـ

 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ بوودف عبد العزيز 1
 رئيس القسـ نصر يوسف 2
 أستاذ جميمي بوبكر 3
 أستاذة مرابط اليامنة 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" قاسمي صونيا 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" شناؼ خديجة 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" لبصير شيرزاد 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" وكي آماؿ ع 8
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" بييجة عبد العزيز 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ2019ماي  29مؤرخ في  807رقـ  قػػرار

 2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري  االجتماعية اإلنسانية والعمـوـ ػو عمالفمسفة بكم يػة ال
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424لثانية عاـ جمادى ا 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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  2011 نوفمبر سنة 28الموافق  1433محـر عاـ  03المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .2المتضمف إنشاء جامعة قسنطينةو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13نفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2016أفريل  28المؤرخ في  232وبموجب القرار رقـ  -

 .2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري  نية والعمـو االجتماعيةاإلنساـ ػو عمالكّمية الفمسفة ب
 اإلنسانية والعموـ االجتماعيةـ ػو عمالكّمية وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفمسفة ب -

 .2019أفريل  28المؤّرخ في  2قسنطينة  -بجامعة عبد الحميد ميري 
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  :المادة األولى
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة  عموـ االجتماعيةاإلنسانية والـ ػو عمالكّمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفة ب
 .2قسنطينة -عبد الحميد ميري 

 اإلنسانية والعمـو االجتماعيةـ ػو عمالكّمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفة ب: 2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري 

، كل فيما 2قسنطينة-تعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ميري يكمف المدير العاـ لم :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019ماي  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ماي  29مؤرخ في ال 807رقـ رار ػػق بالقػػممح
 2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري  اإلنسانية والعموـ االجتماعيةـ ػو عمالكم ية ب لقسػـ الفمسفة

 الصفػة سـ والمقػباإل الرقـ
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ مينانة إسماعيل 1
 رئيس القسـ دحدوح رشيد 2
 أستاذ زروخي إسماعيل 3
 أستاذة بوحناش نورة 4
 أستاذة فتيحة فاطمي 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عصاـ عبد الحفيع 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" د الغنيبف عمي عب 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" طبوش كريمة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عز الديف دريدي 9
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 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  29مرخ في  808رقـ  قػػرار
 2قسنطينة -اإلنسانية والعمـو االجتماعية بجامعة عبد الحميد ميري ـ ػو عمالكم ية ل

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24مؤرخ في ال 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2011 نوفمبر سنة 28الموافق  1433محـر عاـ  03المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2شاء جامعة قسنطينة والمتضمف إن
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
كّمية الذي القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل 2016أفريل  28المؤرخ في  235وبموجب القرار رقـ  -

 .2قسنطينة-معة عبد الحميد ميري بجا ية والعمـو االجتماعيةاإلنسانـ ػو عمال
بجامعة  اإلنسانية والعموـ االجتماعيةـ ػو عمالكّمية وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي ل -

 .2019أفريل  28المؤّرخ في  2قسنطينة  -عبد الحميد ميري 
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43لمادتيف تطبيقا ألحكاـ ا المادة األولى:
العممي، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا  2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

بجامعة  اإلنسانية والعموـ االجتماعيةـ ػو عمالكّمية القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس ل
 .2قسنطينة-بد الحميد ميري ع

عبد  بجامعة اإلنسانية والعموـ االجتماعيةـ ػو عمتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية ال :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2قسنطينة -الحميد ميري 

، كل فيما 2قسنطينة-الحميد ميري  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019ماي  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  29مؤرخ في ال 808رقـ   رارػػػق بالقػػممح
 2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري  ةػاالجتماعي وـػة والعمػوـ اإلنسانيػالعملكم يػة 

 الصفػة لمقػباالسـ وا الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، أستاذ، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفمسفة زروخي إسماعيل 1
 عميد الكمية حميد خروؼ 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة حمود جماؿ 3
 البحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج و  بشاينية سعد 4
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 رئيس قسـ عمـ االجتماع يوسف ناصر 5
 رئيسة قسـ التاريخ بوبة مجاني 6
 رئيس قسـ الفمسفة رشيد دحدوح 7
 رئيسة قسـ عمـ اآلثار باىرة نادية 8
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بوودف عبد العزيز 9

 عممية لقسـ التاريخ رئيس الّمجنة ال مومف العمري  10
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الفمسفة مينانة إسماعيل 11
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـ اآلثار عصماني العمري  12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفمسفة    بوبكر جميمي 13
 لفمسفة  ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ا خمفاوي عزيزة 14
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ جميمة معاشي 15
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ زينب بمعابد 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفمسفة عبد الحفيع عصاـ 17
 اذية عف قسـ عمـ اآلثارممّثل األساتذة ذوي مصّف األست بوعويرة نبيل 18
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حسيف بوبيدي 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مراد بمعيدي 20
 مديرة مخبر بحث مرابط اليامنة 21
 مدير مخبر بحث جيممي بوبكر    22
 مدير مخبر بحث مذبوح لخضر 23
 مدير مخبر بحث وادفل دمحم 24
 ر مخبر بحثمدي كماؿ فياللي   25
 مسؤولة المكتبة  لعمري سارة   26

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ عمـو2019ماي  29مؤرخ في  809رقـ  قػػرار

 2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري  رػسييـو الت  ػة وعمػجارية والت  ػـو االقتصاديػالعمالتسيير بكم يػة 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424ة عاـ جمادى الثاني 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  03المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة  2011
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذي -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2016أفريل  28المؤرخ في  242وبموجب القرار رقـ  -

 .2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري  رػسييوـ التّ ػة وعمػجارية والتّ ػاديـو االقتصػكّمية العمعمـو التسيير ب
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ة ػجارية والتّ ػوـ االقتصاديػكّمية العموبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير ب -
 .2019أفريل  28المؤّرخ في  2قسنطينة  -بجامعة عبد الحميد ميري  رػسييوـ التّ ػوعم

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ـو ػة وعمػجارية والتّ ػوـ االقتصاديػكّمية العمتسيير بالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ ال
 .2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري  رػسييالتّ 

ة ػجارية والتّ ػوـ االقتصاديػكّمية العمتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير ب :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2قسنطينة  -بجامعة عبد الحميد ميري ر ػسييوـ التّ ػوعم

، كل فيما 2قسنطينة  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ميري  :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019ماي  29 فيحرر بالجزائر 
 ميـ العالي والبحث العمميوزير التع

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لعممية لقسػـالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ا 2019ماي  29مؤرخ في  809رقـ رار ػػق بالقػػممح
 2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري ر ػسييـو الت  ػة وعمػجارية والت  ػوـ االقتصاديػكم ية العمعمـو التسيير ب

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـمحاضر قسـ "أ" أستاذ قريشي دمحم الصالح 1
 رئيس القسـ دىاف دمحم 2
 ستاذأ بوعتروس عبد الحق 3
 أستاذ شريط عثماف 4
 أستاذ  مرازقة صالح 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" معتوؽ جماؿ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عزيزي نذير 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" شمبي وساـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "ا" فياللي دمحم األميف  9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمـو 2019ماي  29مؤرخ في  810رقـ  ػػرارق

 2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري  رػسييـو الت  ػة وعمػجارية والت  ػـو االقتصاديػالعماالقتصادية بكم يػة 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19ـ بمقتضى المرسوـ الرئاسي رق -

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

 متّمـ.نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2011 نوفمبر سنة 28الموافق  1433محـر عاـ  03المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .2والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة

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

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2016جواف  05المؤرخ في  563وبموجب القرار رقـ  -
 .2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري  رػسييوـ التّ ػة وعمػجارية والتّ ػـو االقتصاديػكّمية العمالعمـو االقتصادية ب

ة ػـو االقتصاديػكّمية العمبة ػوـ االقتصاديػالعمساتذة بالمجنة العممية لقسـ وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األ -
 .2019أفريل  28المؤّرخ في  2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري  رػسييوـ التّ ػة وعمػجاريوالتّ 

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ة ػجارية والتّ ػوـ االقتصاديػكّمية العمبة ػوـ االقتصاديػالعمالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 .2ينةقسنط-بجامعة عبد الحميد ميري  رػسييوـ التّ ػوعم

ة ػجارية والتّ ػوـ االقتصاديػكّمية العمبة ػوـ االقتصاديػالعمتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2قسنطينة  -بجامعة عبد الحميد ميري ر ػسييوـ التّ ػوعم

، كل فيما 2قسنطينة-لييف ومدير جامعة عبد الحميد ميري يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العا :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019ماي  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ  2019ماي  29مؤرخ في ال 810رقـ رار ػػق بالقػػممح
 2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري ر ػسييـو الت  ػة وعمػجارية والت  ػـو االقتصاديػكم ية العمب ةػوـ االقتصاديػالعم
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 الّمجنة العممية لمقسـ ة، رئيسةأستاذ زغيب مميكة 1
 رئيس القسـ سحنوف دمحم 2
 أستاذ سحنوف محمود 3
 أستاذة غالب نعيمة 4
 أستاذ  بوعشة مبارؾ 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نور الديف عياشي 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جاري رضواف مو  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خالد طالبي 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" نسيمة حشوؼ 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمـو المالية 2019ماي  29مؤرخ في  811رقـ  قػػرار
 2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري  رػسييـو الت  ػة وعمػجارية والت  ػـو االقتصاديػالعموالمحاسبية بكم يػة 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2011 نوفمبر سنة 28الموافق  1433محـر عاـ  03المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ة ػـو االقتصاديػكّمية العمية والمحاسبية بوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ المال -

 .2019أفريل  28المؤّرخ في  2قسنطينة  -بجامعة عبد الحميد ميري  رػسييوـ التّ ػة وعمػجاريوالتّ 
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23 الموافق 1424

ة ػوـ االقتصاديػكّمية العمالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبية ب
 .2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري  رػسييوـ التّ ػة وعمػجاريوالتّ 

ة ػوـ االقتصاديػكّمية العمئمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبية بتحدد القا :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري ر ػسييوـ التّ ػة وعمػجاريوالتّ 

، كل فيما 2قسنطينة-الحميد ميري  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019ماي  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ 2019ماي  29المؤرخ في  811ممحػػق بالقػػرار رقـ 
 2قسنطينة-بد الحميد ميري بكم ية العمػـو االقتصاديػة والت جاريػة وعمػـو الت سييػر بجامعة ع العموـ المالية والمحاسبية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ بعموج بولعيد 1
 رئيس القسـ بوشريبة دمحم 2
 أستاذ بف ناصر عيسى 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" الوافي شيرزاد 4
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 أستاذة محاضرة قسـ "أ" زىراوي عفاؼ 5
 قسـ "أ" أستاذة محاضرة بوعروج لمياء 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" السايح الطيب 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شباركة ميدي 8
 أستاذ مساعد قسـ "ا" بوشممة زىير  9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ة لقسػـ العمـو ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممي2019ماي  29مؤرخ في  812رقـ  قػػرار

 2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري  رػسييـو الت  ػة وعمػجارية والت  ػـو االقتصاديػالعمبكم يػة  التجارية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2011 نوفمبر سنة 28 الموافق 1433محـر عاـ  03المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
قائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الذي يحدد ال 2016أفريل  28المؤرخ في  243وبموجب القرار رقـ  -

 .2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري  رػسييـو التّ ػة وعمػجارية والتّ ػوـ االقتصاديػكّمية العمالعمـو التجارية ب
ة ػاريجة والتّ ػوـ االقتصاديػكّمية العموبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية ب -

 .2019أفريل  28المؤّرخ في  2قسنطينة  -بجامعة عبد الحميد ميري  رػسييوـ التّ ػوعم
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48المادة األولى: تطبيقا ألحكاـ المادة 
اله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أع2003غشت سنة  23الموافق  1424

ـو ػة وعمػجارية والتّ ػوـ االقتصاديػكّمية العمالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية ب
 .2قسنطينة  -بجامعة عبد الحميد ميري  رػسييالتّ 

ة ػجارية والتّ ػوـ االقتصاديػكّمية العمب: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية 02المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2قسنطينة  -بجامعة عبد الحميد ميري ر ػسييوـ التّ ػوعم

، كل فيما 2قسنطينة  -: يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ميري 03المادة 
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي س
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ 2019ماي  29مؤرخ في ال 812رقـ رار ػػق بالقػػممح
 2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري ر ػسييـو الت  ػة وعمػجارية والت  ػوـ االقتصاديػكم ية العمب العموـ التجارية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 الّمجنة العممية لمقسـ ة، رئيسة محاضرة قسـ "أ"أستاذ غربي سامية 1
 رئيس القسـ لفايدة عبد هللا 2
 أستاذ بف تركي عز الديف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوالشالغـ عميروش 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوضياؼ إلياس 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" براىيمي مسيكة  6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" جيمي ىدى 7
 أستاذ مساعد قسـ "ا" وعتروس جماؿب 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  29مؤرخ في  813رقـ  قػػرار

 2سنطينةق -بجامعة عبد الحميد ميري  رػسييـو الت  ػة وعمػجارية والت  ػـو االقتصاديػكم ية العمل
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2011 نوفمبر سنة 28الموافق  1433محـر عاـ  03المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ؿ عاـ ربيع األو  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
كّمية الذي القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل 2016جواف  05المؤرخ في  564وبموجب القرار رقـ  -

 .2قسنطينة -معة عبد الحميد ميري بجا رػسييوـ التّ ػة وعمػجارية والتّ ػـو االقتصاديػالعم
 رػسييوـ التّ ػة وعمػجارية والتّ ػوـ االقتصاديػكّمية العموبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي ل -

 .2019أفريل  28المؤّرخ في  2طينة قسن -بجامعة عبد الحميد ميري 
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03ذي رقـ مف المرسوـ التنفي 44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
العممي، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا  2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 رػسييوـ التّ ػة وعمػجارية والتّ ػوـ االقتصاديػكّمية العمالقرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس ل
 .2ينةقسنط -بجامعة عبد الحميد ميري 
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بجامعة  رػسييوـ التّ ػة وعمػجارية والتّ ػوـ االقتصاديػالعمتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2قسنطينة-عبد الحميد ميري 

، كل فيما 2قسنطينة-ميري يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد  :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019ماي  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  29مؤرخ في ال 813رقـ رار ػػق بالقػػممح  الذي يحد 
 2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري  رػسييـو الت  ػوعم ةػجارية والت  ػوـ االقتصاديػالعم لكم يػة

 الصفػة لمقػباالسـ وا الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، أستاذ، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية بف تركي عز الديف 1
 عميد الكمية موساوي عبد النور 2
 نائب العميد المكّمف بالبيداغوجية بوعتروس عبد الحق 3
 ت العميا والبحث العممينائب العميد المكّمف بالدراسا حمادو بف نعموف  4
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية سحنوف دمحم 5
 رئيس قسـ عمـو التسيير دىاف دمحم 6
 رئيس قسـ العمـو التجارية لفايدة عبد هللا 7
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبية بوشريبة دمحم 8
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية زغيب مميكة 9

 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـو التسيير قريشي دمحم الصالح 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية غربي سامية 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبية بعموج بمعيد 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية بوعشة مبارؾ 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية جصاص دمحم 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير زىيوة عبد الكريـ 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير شريط عثماف 16
 ّف األستاذية عف قسـ العمـو التجاريةممّثل األساتذة ذوي مص بوشالغـ عميروش 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبية الوافي شيرزاد 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبية بوعروج لمياء 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوباح عالية 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ش فارسخدا 21
 مدير مخبر بحث ناجي بف حسيف 22
 مدير مخبر بحث محمود سحنوف  23
 مدير مخبر بحث عفاؼ زىراوي  24
 مسؤولة المكتبة بف حمودة آىسيا 25
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د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2019ماي  29مؤرخ في  814رقـ  قػػرار  يحد 
 2قسنطينة -لمعيد عمػـ المكتبات والتوثيق بجامعة عبد الحميد ميري 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.والقواعد الخاصة بت الذي يحّدد مياـ الجامعة 2003
 2011 ر سنةنوفمب 28الموافق  1433محـر عاـ  03المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
سمية ألعضاء المجمس العممي الذي يحدد القائمة اال 2016أفريل  28المؤرخ في  244وبموجب القرار رقـ  -

 .2قسنطينة -لمعيد عمـ المكتبات والتوثيق بجامعة عبد الحميد ميري 
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد عمـ المكتبات والتوثيق بجامعة عبد الحميد  -

 .2019أفريل  30المؤرخ في  2نطينة قس -ميري 
 رر ػػػػػيػق

 

جمادي الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -د ميري القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عمـ المكتبات والتوثيق بجامعة عبد الحمي
 .2قسنطينة

 -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عمـ المكتبات والتوثيق بجامعة عبد الحميد ميري  :2المادة 
 .، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار2قسنطينة

، كل فيما 2قسنطينة  -عبد الحميد ميري  ةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2019ماي  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  29مؤرخ في ال 814ممحػػق بالقػػرار رقـ 
 2قسنطينة- بجامعة عبد الحميد ميري  لمعيد عمػـ المكتبات والتوثيق

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المكتبات ومراكز التوثيقرئيس المجمس العممي لممعيد،  نذير غانـ 1
 مدير المعيد عبد المالؾ بف السبتي 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة يوسف لمحنط 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية خديجة بوخالفة 4
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 رئيسة قسـ المكتبات ومراكز التوثيق دة مصيبحور  5
 رئيسة قسـ التقنيات األرشيفية نضيرة عاشوري  6
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المكتبات ومراكز التوثيق بيجة بومعرافي 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التقنيات األرشيفية عبد الباسط شواو 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التقنيات األرشيفية  ل عكوشنبي 9

 ممّثمة عف األساتذة المساعديف سياـ قوت 10
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف أميرة فوغالي 11
 مسؤولة المكتبة  بيية بف صغير 14

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  29مؤرخ في  815رقـ  ارقػػر 

 2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري  والرياضية ـو وتقنيات النشاطات البدنيةػعملمعيػد 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31لموافق ا 1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.والقواعد الخاصة بت الذي يحّدد مياـ الجامعة 2003
 2011 نوفمبر سنة 28الموافق  1433محـر عاـ  03المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2016أفريل  28المؤرخ في  225وبموجب القرار رقـ  -

 .2قسنطينة-لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة عبد الحميد ميري 
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  -

 .2019أفريل  28المؤرخ في  2قسنطينة  -امعة عبد الحميد ميري بج
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادي الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
حديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ت2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة 
 .2قسنطينة-عبد الحميد ميري 

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة : 2المادة 
 .لمجدوؿ الممحق بيذا القرار ، وفقا2قسنطينة-عبد الحميد ميري 
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، كل فيما 2قسنطينة-عبد الحميد ميري  ةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019ماي  29 فيحرر بالجزائر 
 لي والبحث العمميوزير التعميـ العا

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ماي  29مؤرخ في ال 815ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري  والرياضية ـو وتقنيات النشاطات البدنيةػعملمعيػد 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التربية البدنية والرياضية سالمي عبد الرحيـ 1
 مدير المعيد بحري عبد هللا 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة ف العابد عبد الرحيـب 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بف قارة ياسيف 4
 رئيس قسـ التربية البدنية الرياضية حيمود أحمد 5
 ـ التربية البدنية والرياضيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قس زداـ عمار 6
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف شنوؼ عثماف عبد الغني 7
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قاسمي عبد المالؾ 8
 مدير مخبر بحث شيحة فؤاد 9

 مسؤوؿ مكتبة المعيد حداد الزبير 10
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 د القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي يحػد  ، 2019ماي  29مؤرخ في  816رقػـ  ػرارقػ
 2قسنطينة-عبد الحميد ميري لجامعة 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ضاء الحكومةوالمتضّمف تعييف أع
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2011 نوفمبر سنة 28الموافق  1433محـر عاـ  03المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
قائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي يحّدد ال 2016أفريل  28المؤّرخ في  226وبموجب القرار رقـ  -

 .2قسنطينة -امعة عبد الحميد ميري لج
المؤّرخ في  2قسنطينة  -وبناء  عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة عبد الحميد ميري  -

 .2019أفريل  28
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 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03قـ مف المرسوـ التنفيذي ر  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .2قسنطينة-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة عبد الحميد ميري 
، وفقا لمجدوؿ 2قسنطينة-معة عبد الحميد ميري تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجا :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
، كل فيما 2قسنطينة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ميري  :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019ماي  29 فير حرر بالجزائ

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د 2019ماي  29مؤرخ في  816رقػـ ممحق بالقرار   ة االسمية ألعضاء المجمس العممي القائمػ الذي يحد 

 2قسنطينة-عبد الحميد ميري لجامعة 
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة دمحم اليادي لطرش 1
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل  لونيس أوقاسي 2

 دات والتكويف العالي في التدرجوالشيا
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي  محمود بوفايضة 3

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 التظاىرات العمميةنائب مدير الجامعة مكّمفة بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ و  عميروش بوشالغـ 4
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو نور الديف العياشي 5
 عميد كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية حميد خروؼ 6
 عميد كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عبد النور موساوي  7
 حديثة لممعمومات واالتصاؿعميد كمية التكنولوجيات ال زايدي سحنوف  8
 عميد كمية عمـ النفس وعمـو التربية الياشمي لوكيا 9

 مدير معيد عمـ المكتبات والتوثيق عبد المالؾ بف السبتي 10
 مدير معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية عبد هللا بحري  11
 انية واالجتماعيةرئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنس زروخي إسماعيل 12
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عز الديف بف تركي 13
 رئيسة المجمس العممي لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ فايزة بمعمى 14
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـ النفس وعمـو التربية دمحم شمبي 15
 رئيس المجمس العممي لمعيد عمـ المكتبات والتوثيق ير غانـنذ 16
 رئيس المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية عبد الرحيـ سالمي 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية عبد العزيز بوودف 18
 ّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعيةمم بدر الديف شعباني 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير مبارؾ بوعشة 20
 عمـو التسييرممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية و  محمود سحنوف  21
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ خدوجة غانـ 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ كريـ زعرور 23
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 ية عف كمية عمـ النفس وعمـو التربيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذ دمحم بوالقمح 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـ النفس وعمـو التربية حسيف مرايحي 25
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد عمـ المكتبات والتوثيق بيجة بومعرافي 26
 عمـ المكتبات والتوثيقممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد  كماؿ بطوش 27
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف ىدى جبمي 28
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف نوارة سياري  29
 1قسنطينة  -أستاذ بجامعة اإلخوة منتوري  العيد دىيمات 30
 قسنطينة  -أستاذ بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية زىير حافظي 31
 ؤولة المكتبة المركزيةمس فاطمة بوعيشة 32
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحػدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي ، 2019ماي  29مؤرخ في  817رقػـ  قػػرار
 إليميزي  لممركز الجامعي

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.الذي يحدد مياـ المركز الجامع
 2012 غشت سنة 4الموافق  1433رمضاف عاـ  16المؤرخ في  303-12فيذي وبمقتضى المرسوـ التن -

 لمتضمف إنشاء مركز جامعي بإيميزي.وا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
لممركز الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2016فيفري  01مؤرخ في  71ار رقـ وبموجب القر  -

 الجامعي إليميزي، المعّدؿ.
جانفي  07ّرخة في وبناء  عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممركز الجامعي إليميزي المؤ  -

 .2019فيفري  24و
 رر ػػػػػيػق

 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299- 05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  18طبيقا ألحكاـ المادة ت المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ،2005غشت سنة  16الموافق 

 المجمس العممي لممركز الجامعي إليميزي.
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. ،عممي لممركز الجامعي إليميزي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس ال :2المادة 
يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي إليميزي، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019ماي  29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مية ألعضػاء المجمس العممييحدد القائمة االسالذي  2019ماي  29مؤرخ في ال 817قػرار رقػـ ممحق بال
 إليميزي  لممركز الجامعي

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير المركز الجامعي، رئيس المجمس العممي لممركز الجامعي موسى بوبكر 1
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدّرج والّتكويف المتواصل والشيادات الياس ميدوف  2
 عد مكّمف بالّدراسات في ما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةمدير مسا عبد الغني بف حامد 3
 مدير مساعد مكّمف بالتنمية واالستشراؼ أميف دمحم الشريف 4
 مديرة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير فضيمة حماني 5
 ية وعمـو التسييرممّثل عف أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجار  دمحم بوييي 6
 ممّثل عف أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عمر لعبني 7
 ممّثل عف األساتذة المساعديف خالد العمري  8
 ورقمة -أستاذ بجامعة قاصدي مرباح الياس بف ساسي 9

 ورقمة -أستاذ بجامعة قاصدي مرباح بولرباح غريب 10
 المكتبة المركزية مسؤولة عقيمة حجاجي 11

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 محدد لتشكيمة لجاف تقييـ المرشحيف لمسابقتي 2019ماي  29 مؤرخ في 818وزاري رقـ  قػػرار

 "أ" استشفائي جامعي ـااللتحاؽ برتبتي أستاذ استشفائي جامعي وأستاذ محاضر قس
 

 عالي والبحث العممي،إف وزير التعميـ ال
والمتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمػادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .األساسي العاـ لموظيفة العمومية القانوف 
يتعمق بتحرير  1966يونيو سنة   2الموافق  1386اـ ػصفر ع 12المؤرخ في  145-66وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المتمـو  المعدؿ الطابع التنظيمي أو الفردي التي تيـ  وضعية الموظفيف، القرارات ذات ونشر بعض
 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19وبمقتضى المرسوـ الرئػاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
  1995مايو  سنة  13 الموافق 1415عاـ  ذي الحجة 13المؤرخ في  132-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يةالمتعمق  بإحداث  نشرات رسمية لممؤسسات واإلدارات العموم
، 2008مايو سنة  3  الموافق 1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ  في  129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي
االلتحػاؽ  مسابقات الذي يحدد كيفيات تنظيـ 2009نوفمبر سنة  19وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

 .وسيرىا وأستاذ استشفائي جامعي برتب أستػاذ مساعد استشفائي جامعي أستػاذ محػاضر استشفػائي جػامعي قسـ "أ"
الشيادات  المتضمف فتح مسابقة عمى أساس 2019مارس  11المؤرخ في  221عمى القرار الوزاري رقـ  وبناء -

 واألعماؿ مف أجل االلتحاؽ برتبة أستاذ استشفائي جامعي المعدؿ والمتمـ.
االختبارات  عمى أساس المتضمف فتح مسابقة 2019 مارس 11المؤرخ في  222وبناء عمى القرار الوزاري رقـ  -

 ـ "أ" المعدؿ والمتمـ.مف أجل االلتحاؽ برتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قس
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 رر ػػػػػيػق
 

جامعي وأستاذ  ستشفائيابرتبتي أستاذ  االلتحاؽلجاف تقييـ المرشحيف لمسابقتي  تشكيمة  تحدد مادة وحيدة :  
 "أ" استشفائي جامعي طبقا لممحق ىذا القرار. محاضر قسـ

 2019 ماي 29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 : بوزيد الطيبالدكتور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المحدد لتشكيمة لجاف تقييـ المرشحيف لمسابقتي االلتحاؽ برتبتي  2019ماي  29 مؤرخ فيال 818الوزاري رقـ  القرارب ممحق

 "أ" استشفائي جامعي ـستشفائي جامعي وأستاذ محاضر قسأستاذ ا
 

ANATOMIE  GENERALE : 

  Président : GHEBRIOUT Boudjemaa ORAN 

Membres : SELAMNA Rabah ALGER 

 

BOULACEL Abdelhamid CONSTANTINE 

Suppléant : BABA-AHMED Mustapha ORAN 
 

ANATOMIE  PATHOLOGIQUE: 

  Présidente : HACENE Fatima ORAN 

Membres : BENKHEDDA Ghania ALGER 

 

MAMMERI Saadia Houria ALGER 

 

BENAHCENE Karima CONSTANTINE 

 

BENSERAÏ Fatima-Zohra TIZI-OUZOU 

Suppléante : KALAÏDJI Née. DIB Malika TLEMCEN 
 

ANESTHESIE-REANIMATION : 

  Présidente : DJEBLI-MOKHTARI Houria ORAN 

Membres : CHERFI Lyes SANTE MILITAIRE 

 

BENMOUSSA Dalila ALGER 

 

BOUDEHANE Omar CONSTANTINE 

 

FELLAH Nadia ALGER 

 

MOKRETAR-KHEROUBI Riad ALGER 

 

CHIOUKH Sofiane CONSTANTINE 

Suppléants : OUCHTATI Mohamed CONSTANTINE 

 

SOUILAMAS Nazim Nedjme Eddine ALGER 
 

ANESTHESIE-REANIMATION PEDIATRIQUE : 

Président : NEGADI Mohamed Amine ORAN 

Membres : AOUFFEN Nabil ORAN 

 

BOULEDROUA Mohamed Salah CONSTANTINE 

Suppléante : MEDDEBER Khadidja ORAN 
 

BIOCHIMIE : 

   Président : ABADI Noureddine CONSTANTINE 

Membres : AÏT-HAMOU Nafissa ALGER 

 

IMESSAOUDENE Belaid ALGER 

 

CHERIFI Mohamed El Hadi ALGER 

 

DJABI Farida SETIF 

Suppléant : BENMEBAREK Karima CONSTANTINE 
 

BIOPHYSIQUE  MEDICALE :   

  Président : BABA AHMED Abderrazak SIDI-BEL-ABBES 

Membres : BERBER Necib TLEMCEN 

 

HADEF Youcef ANNABA 
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CARDIOLOGIE : 

  Président : NIBOUCHE Djamel Eddine ALGER 

Membres : MEZIANE-TANI Abderrahim TLEMCEN 

 

BOUHOUITA GUERMECHE Yacine ALGER 

 

AIT-ATHMANE Mouloud ANNABA 

 

DAÏMELLAH Fadila ALGER 

Suppléant : BENKHEDDA Salim ALGER 
 

CHIRURGIE  CARDIAQUE : 

  Président : DEBIECHE Mohamed  BLIDA 

Membres : ATBI Mohamed ORAN 

 

BOUDIAF EL Hadj ALGER 

Suppléant : ROUDOCI Kheireddine TIZI OUZOU 
 

CHIRURGIE  GENERALE : 
  Président : LAMARA Abdelhak SANTE MILITAIRE (CONSTANTINE) 

Membres : TILIOUA Omar ORAN 

 

SEDDIK El-Hachemi SETIF 

 

ABI-AYAD Mohamed Chafik TLEMCEN 

 

BENTABAK Kamel Ryad ALGER 

 

BOUBNIDER Mohcene Walid ALGER 

 

TOUATI Rezki SANTE MILITAIRE 

Suppléant : BENDJABALLAH Saadoune CONSTANTINE 
 

CHIRURGIE  MAXILLO-FACIALE : 

  
    Président : SAÏDI Abdelkrim CONSTANTINE 

Membres : FERDJAOUI Abdelkader ALGER 

 

BENSAADALLAH Rabah BLIDA 
 
 

CHIRURGIE  NEUROLOGIQUE : 
  Président : BOUCHAKOUR Maamar ORAN 

Membres : HALLACI Azzeddine SETIF 

 

BOUAZIZ Mourad ANNABA 

 

BENLEBNA Bachir ORAN 

 

DJAAFER Miloud ALGER 

 

MORSLI Abdelhalim ALGER 

 

LAKHAL Moomina Halima SANTE MILITAIRE 

Suppléant : TABET Nacer SANTE MILITAIRE 
 

CHIRURGIE  ORTHOPEDIQUE : 
  Président : BOUZITOUNA Mahdjoub CONSTANTINE 

Membres : KARA Zoubir ALGER 

 

LARBAOUI Mohamed Karim SANTE MILITAIRE 

 

DERDOUS Chaouki BATNA 

 

DJOUIDENE Hacene ANNABA 

 

MEDJAHED Mohammed ORAN 

 

BOUDJELLAL Noureddine TLEMCEN 

Suppléant : KHERNANE Nacer BATNA 
 

CHIRURGIE  PEDIATRIQUE : 
  Président : HANTALA Djaafar ALGER 

Membres : ACIMI Smaïl ORAN 

 

DEHOU  Née. MAHMOUDI Faiza  Amel ORAN 

 

SADAOUI Messaouda BLIDA 

 

TOUABTI Souham Laldja SETIF 

Suppléant : SI AHMED Madjid ALGER 
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CHIRURGIE  PLASTIQUE : 
  Président : MITICHE Badreddine ALGER 

Membres : BOUATTOU Fadila ANNABA 

 

ZINAÏ-DJEBBAR Leila ORAN 

Suppléant : BACHA Djaaffar BLIDA 
 

CHIRURGIE  UROLOGIQUE : 
  Président : ADJALI Kamel ALGER 

Membres : CHETTIBI Kheireddine ANNABA 

 

LOUNICI Mustapha SANTE MILITAIRE 

 

KHELAFI Mansour ALGER 

 

CHIBANE Abdelaziz ALGER 

Suppléant : GAACHI Abdelhakim SANTE MILITAIRE 
 

CHIRURGIE  THORACIQUE : 
  Président : LECHEHEB Mohamed ORAN 

Membres : ACHOUR Karima ALGER 

 

DJEROUA Kamel SANTE MILITAIRE 

Suppléant : TABTI Benali ORAN 
 

CHIRURGIE  VASCULAIRE : 
  Président : BERTAL Amar ALGER 

Membres : BOUZIDI Mohamed  ORAN 

 

MEDJDOUB Yacine Miloud ALGER 

Suppléante : IMESSAOUDENE Zohra ALGER 
 

DERMATOLOGIE : 
  Présidente : BOUHARATI Dalila ALGER 

Membres : SERGHINE ép. SERRADJ Amina ORAN 

 

OTSMANE Farida ALGER 

Suppléante : SALHI Aïcha SANTE MILITAIRE 
 

ENDOCRINOLOGIE-DIABETOLOGIE : 
  Présidente : ARBOUCHE-LEZZOUL Zakia ALGER 

Membres : BENMOHAMMED Karima CONSTANTINE 

 

FEDALA ép. HADDAM Nora Soumia ALGER 

 

AZZOUG Said ALGER 

 

OULD KABLIA Samia Khadidja SANTE MILITAIRE 

Suppléant : BOUDISSA Mebarek ALGER 
 

EPIDEMIOLOGIE : 
  Président : BEZZAOUCHA Abdeldjalil BLIDA 

Membres : LAOUAMRI Slimane SETIF 

 

LEMDAOUI Mohamed Chérif CONSTANTINE 

 

HOUTI Leila ORAN 

 

BOUZIANI Mustapha ORAN 

 

HAMMOUDA Doudja ALGER 

 

TOUDEFT ép. YESLI Fadhila TIZI-OUZOU 

Suppléante : FARES El Ghalia ALGER 
 

GASTRO-ENTEROLOGIE  : 
  Président : BOUASRIA Hamza ORAN 

Membres : HAMADA Talel CONSTANTINE 

 

KECILI-BELKACEM Linda ALGER 

Suppléant : DJADEL Tayeb SIDI-BEL-ABBES 
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GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE  : 
  Président : DERGUINI Mourad ALGER 

Membres : DJABRI Yacine ANNABA 

 

BELHATECHE Badra ORAN 

Suppléant : MEDJTOH Mokrane ALGER 

 
HEMATOLOGIE : 

   Présidente : HAMDI Née.NEZZAR Selma SETIF 

Membres : LAHLOU-DJOUADI Kheidja SANTE MILITAIRE 

 

LAKHDARI Noureddine BEJAIA 

 

KACI ép. MOUHOUB Zohra ALGER 

 

MESLI Née. BENGUELA Naïma TLEMCEN 

Suppléante : MEHENNAOUI Habiba ANNABA 
 

HEMOBIOLOGIE : 

   Présidente : HARITI Ghania ALGER 

Membres : BROUK Hacene ANNABA 

 

HARIECHE Farida ALGER 

Suppléante : ZERHOUNI Fatiha ALGER 
 

HISTO-EMBRYOLOGIE  : 
  Présidente : MEBAREK Kheira ORAN 

Membres : ABDELLALI Mohamed ALGER 

 

YASSI Fatiha ANNABA 
 

IMAGERIE MEDICALE ET RADIOLOGIE  : 

  Président : MANSOURI Boudjemaa ALGER 

Membres : SABRI Abdelkader SIDI-BEL-ABBES 

 

BASSAID Toufik SANTE MILITAIRE 

 

BOUBRIT Mustapha ALGER 

 

BOUBENDIR Nasser-Dine SANTE MILITAIRE 

Suppléant : SERIR Mohammed ALGER 
 

IMMUNOLOGIE : 

   Président : MEGHLAOUI Ali BLIDA 

Membres : DJENOUHAT Kamel ALGER 

 

AMROUN-AIT BELKACEM Habiba ALGER 

Suppléante : MAMOUZI-CHAIB Samia SANTE MILITAIRE 
 

MALADIES INFECTIEUSES : 
  Président : BACHA Djaafar SANTE MILITAIRE 

Membres : MOUFFOK Nadjet ORAN 

 

MESBAH Smaïl ALGER 

 

AÏDAOUI Mekki ANNABA 

 

MOKRANI ép. BAZOUZI Khamsa BATNA 

Suppléant : NOUASRIA Boubekeur BEJAIA 
 

MEDECINE INTERNE : 
  Présidente : OTHMANI Fifi ALGER 

Membres : ARIBI Souhila ORAN 

 

BACHAOUI Malika ORAN 

 

OUMNIA Nadia ALGER 

 

TAHARBOUCHET-CHALI Baya ALGER 

 

ALI GUECHI Siham ANNABA 

 

MALLEM Djamel BATNA 

Suppléant : BENAMER Mustapha ALGER 
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MEDECINE LEGALE  : 

  Président : BOUBLENZA Abdelatif SIDI-BEL-ABBES 

Membres : BOUDRAA Zohra CONSTANTINE 

 

BESSAHA Madjid ALGER 

 

MESSAHLI Keltoum BLIDA 

 

BELHADJ Rachid ALGER 

Suppléant : BELHADJ Lahcene SIDI-BEL-ABBES 
 

MEDECINE  PHYSIQUE ET READAPTATION  : 

  Présidente : KACED Houria BLIDA 

Membres : BENMANSOUR Mohamed TLEMCEN 

 

CHERID Hocine BLIDA 

Suppléant : NOUAR Abdelkhalek Cherif BLIDA 
 

MEDECINE DU SPORT  : 
  Président : BELHOCINE Mourad ALGER 

Membre : MEHDIOUI Ahcene CONSTANTINE 

 

BENMANSOUR Mohamed TLEMCEN 

Suppléante : CHENTIR ALI-TATAR Nora Nabila ALGER 
 

MEDECINE NUCLEAIRE  : 
  Président : BOUYOUCEF Salah Eddine ALGER 

Membres : BERBER Necib TLEMCEN 

 

HAFFAF El Mahdi SANTE MILITAIRE 

Suppléant : BOUALGA Kada BLIDA 
 

MEDECINE DU TRAVAIL : 
  Présidente : NAFAÏ Dalila ALGER 

Membres : LIANI Nora ALGER 

 

AKIF Nora ALGER 

 

GHOMARI Othmane SIDI-BEL-ABBES 

 

CHAIB Samia Messaouda   ANNABA 

Suppléante : IDDER ép. LAÏB Cherifa ALGER 
 

MICROBIOLOGIE  : 
  Président : KEZZAL Kamel ALGER 

Membres : KASSAH-LAOUER Ahmed BATNA 

 

SEGHIER Mohamed ALGER 

 

SAHLI Farida SETIF 

 

BENTCHOUALA ép. BOUZITOUNA Chafia CONSTANTINE 

Suppléante : AMHIS-AMARA Wahiba ALGER 
 

NEPHROLOGIE  : 

   Président : BENMANSOUR Mustapha TLEMCEN 

Membres : SARI EL HOUTI  Née. HAMIDOU Rawda Djamila TLEMCEN 

 

BOULAHIA Younes SANTE MILITAIRE 

 

SAIDANI Messaoud ALGER 

 

REMACHE Azzeddine ALGER 
 

NEUROLOGIE  : 

   Président : AÏT-KACI Ahmed Mahmoud ALGER 

Membres : TOUBAL Nadia ANNABA 

 

HAMRI Abdelmadjid CONSTANTINE 

 

ATTAL Elias Mohamed ALGER 

 

MESSAOUDI Fayçal SANTE MILITAIRE 

Suppléante : ASSAMI-DJEGHABA Salima ALGER 
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ONCOLOGIE MEDICALE  : 
  Président : SADOUKI Mohamed  SANTE MILITAIRE 

Membres : FILALI Taha CONSTANTINE 

 

LARBAOUI Blaha ORAN 

 

GHOMARI-BEZAZ Soumia TLEMCEN 

 

KERBOUA ép.BARAKA Esma ALGER 

Suppléant : OUKKAL Mohammed ALGER 
 

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE  : 
  Président : DOUDACH Elyes ANNABA 

Membres : OUDGHIRI Fouad TLEMCEN 

 

MEHDID ép. BABA Chafika ALGER 

Suppléant : SID Rachid ANNABA 
 

O.D.F  : 

   Présidente : LARABA-LALAM Safia ALGER 

Membres : BELBAHI El Hadi ANNABA 

 

AHMED FOUATIH Noureddine ORAN 

Suppléante : SI-AHMED-BENHADID Fatma ALGER 
 

OPHTALMOLOGIE  : 
  Présidente : IDDER Aïcha ORAN 

Membres : TERAHI Malika ALGER 

 

GHEROUT Rachid SANTE MILITAIRE 

Suppléante : MAHMOUDI-SALHI Khadidja ORAN 

 
O.R.L  : 

   Président : BELBEKRI Fayçal CONSTANTINE 

Membres : SAHEB Ali TIZI-OUZOU 

 

ZEMIRLI Omar ALGER 

 

AÏT-MESBAH-YAHI Nadia ALGER 

 

KHEROUBI Smaïl ANNABA 

Suppléant : DJENNAOUI Djamel ALGER 
 

PEDIATRIE : 

   Présidente : TALEB Souad CONSTANTINE 

Membres : BOUMAARAF Habiba CONSTANTINE 

 

BENALLAL Khadidja SIDI-BEL-ABBES 

 

BOUZIANE-NEDJADI Karim ORAN 

 

CHIKHI Samia ALGER 

 

BOURTEL-SMATI Leila ALGER 

 

BOUZERAR Zaïr ALGER 

Suppléante : BOUCHAIR Nadera ANNABA 
 

PARASITOLOGIE : 

   Présidente : BOUCHENE Née. BOUABID Zahida ALGER 

Membres : HAMOUDI Hayet SANTE MILITAIRE 

 

MANSOURI Roukaya ANNABA 

 

MOULAHOUM Tayeb CONSTANTINE 

 

BACHI Fatma ALGER 
 

PNEUMO-PHTISIOLOGIE : 
  Président : LELLOU Salah ORAN 

Membres : DJEBBAR Abdelmadjid BATNA 

 

MESSAADI Mohamed Salah CONSTANTINE 

 

TALEB Abdesamed SIDI-BEL-ABBES 
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ZIDOUNI Noureddine ALGER 

 

BAOUGH-HAMRIT Leila ALGER 

 

TARIGHT-MAHI Samia ALGER 

Suppléante : BENCHARIF Nadia ALGER 
 

PEDOPSYCHIATRIE : 
  Président : TERRANTI Idris CONSTANTINE 

Membres : TABTI Madjid ALGER 

 

BENATHMANE Mohand Tayeb ALGER 
 

PSYCHIATRIE : 

   Président : BENCHARIF Mohamed El Amine BLIDA 

Membres : ALOUANI Mohamed Lamine SETIF 

 

NEDJARI Mohamed ALGER 

 

BENMESSAOUD Dalila ALGER 

 

BOURBON Nadir ALGER 

Suppléante : AIOUEZ Khadidja ALGER 

 
PARODONTOLOGIE : 

  Présidente : BENKEMOUCHE/BETCHINE Aïcha ANNABA 

Membres : MEDDAD Malika ALGER 

 

KHASSANI Djamila ORAN 

Suppléante : NEZZAL Malika CONSTANTINE 
 

PATHOLOGIE ET CHIRURGIE BUCCALE : 

  Présidente : BOUZOUINA Fatma ORAN 

Membres : BOUADAM Fatima CONSTANTINE 

 

DERRADJI Farid ALGER 
 

PROTHESE DENTAIRE : 

  Présidente : DAOUD Fatma Zohra ALGER 

Membres : SERAOUI Née. OULABBAS Hassina CONSTANTINE 

 

ABDMEZIEM Madjid ALGER 

Suppléant : BOUKEMOUCHE Abdelkader SANTE MILITAIRE 
 

RHUMATOLOGIE  : 

  Président : BENZAOUI Ahmed ORAN 

Membres : BRAHIMI-MAZOUNI Nadjia ALGER 

 

TAFIANI-LEFKIR Salima ALGER 

Suppléante : HANNI Fella ALGER 
 

RADIOTHERAPIE  : 

  Présidente : AÏD Mama ORAN 

 

DJEKKOUN Rachid CONSTANTINE 

 

BOUDAOUD Khadidja SETIF 
 

REANIMATION MEDICALE : 
 

 
Président : HOUACINE Salem ALGER 

Membres : DAHMANI Mustapha ALGER 

 

ABDOU Mouloud CONSTANTINE 
 

BOTANIQUE MEDICALE -  PHARMACOLOGIE - PHARMACOGNOSIE - TOXICOLOGIE : 

Présidente : ABTROUN-SAHLI Rania ALGER 

Membres : AZZOUZ Mohamed ALGER 

 

SMATI Dalila ALGER 

 

REZKALLAH-BENZINA Haciba Rokia ORAN 

 

TOUMI Haouari ORAN 
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BIOPHYSIQUE  PHARMACEUTIQUE  -  CHIMIE  ANALYTIQUE  - CHIMIE  MINERALE - 

CHIMIE THERAPEUTIQUE  -  HYDRO-BROMATOLOGIE  -  PHARMACIE GALENIQUE : 

Présidente : CHAFAÏ Nacera ANNABA 

Membres : HADEF Youcef ANNABA 

 

GHANASSI Fatma Zohra ALGER 

 

HADJADJ-AOUL Fatima Zohra ALGER 

 

HADJOUDJ Ouahiba ALGER 
 

PHYSIOLOGIE CLINIQUE ET EXPLORATION FONCTIONNELLE CARDIO-RESPIRATOIRE ET DE L'EXERCICE 
   

PHYSIOLOGIE  CLINIQUE  ET  EXPLORATION   FONCTIONNELLE   METABOLIQUE  ET NUTRITION 

    

NEUROPHYSIOLOGIE  CLINIQUE ET  EXPLORATION  FONCTIONNELLE  DU  SYSTÈME NERVEUX : 

    

Président : CHAOUCHE Athmane ALGER 

Membres : GHOUINI Ahmed BLIDA 

 

BOUGRIDA Mohamed CONSTANTINE 

Suppléant : KHELFAT Kheireddine ALGER 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف حل لجنة الخدمات اإلجتماعية 2019مػاي  30مؤرخ في  23رقـ  قػػرار

 لدى مديرية الخدمات الجامعية السانيا وىراف 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

ساسي العػػاـ لموظيػفة ، المتضمف القانػوف األ2006جويميػػة سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمػػػر رقػـ  -
 .العموميػػة

مات اإلجتماعيػة وكيفيػة ، المحدد لمحتػػوى الخد1982مػاي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقػـ  -
 تمويميا.

 الخدمػػات اإلجتماعيػػػة.، المتعمق بتسييػر 1982سبتمبػػر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقػـ  -
، 2019مػػارس سنة  31الموافػق لػ  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19الرئاسي رقـ  بمقتضى المرسوـ -

 تعييف أعضاء الحكومة. يتضمػػف
المتضمف إنشاء الديواف الوطني  ،2010سنة  جانفي 12ؤرخ في ػالم 15-10ذي رقـ ػالمرسوـ التنفيبمقتضى  -

سبتمبر سنة  14المؤرخ في  312-03التنفيذي رقـ  الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ لمخدمات
2003. 

زيرالتعميـ العالي ، المحدد لصالحيات و 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والبحث العممي.

المؤرخ  ار الوزاري المشترؾ، يعدؿ ويتمـ القر 2016فيفري سنة  17بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 

 الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا.
( أعضاء مف لجنة الخدمات 06لستة )  2018سبتمبر سنة  09نظػػػػػ را  لإلستقالة الكتابية الجماعية المؤرخة في  -

  .االجتماعية
 رر ػػػػػيػق
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 تحل لجنة الخدمات اإلجتماعية لػدى مديرية الخدمات الجامعية السانيا وىراف إبتداء مف تاريػخ المادة األولى:
  .اإلمضاء عمى ىذا القرار

الرسمية لوزارة  يكمف مدير الخدمات الجامعية السانيا وىراف، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة: 2المػادة 
  .لبحث العمميالعالي وا التعميـ

 2019ماي  30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/

 األميف العاـ
 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عيةيتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتما 2019جػواف  02مؤرخ في  24رقـ  قػػرار

 لدى مديرية الخدمات الجامعية السانيا وىػراف 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 عاـ لموظيفة العمومية.األساسي ال القانػػوف 
االجتماعيػػػة وكيفية ، المحدد لمحتوى الخدمػػات 1982ماي سنة  15رخ في المؤ  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

  تمويػػمػيا.
، 2019مارس سنة  31الموافق لػ  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
عمق  ، المت1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ـ ذي القعدة عا 23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

  بتسييػرالخدمات االجتماعية.
المتضمف إنشاء الديواف الوطني  ،2010سنة  جانفي 12ؤرخ في ػالم 15-10ذي رقـ ػالمرسوـ التنفيبمقتضى  -

بتمبر سنة س 14المؤرخ في  312-03لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ 
2003، 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

مؤرخ ، يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ ال2016فيفري سنة  17بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 

 الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا.
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية 2019مارس سنة  17المؤرخ في 57نظػػػػػػر ا لممحضر رقـ  -

 لسانيا وىراف.لدى مديرية الخدمات الجامعية ا
 يػقػػػػػرر

 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية السانيا وىراف. المػادة األولى:
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 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المػادة 
 

 األعضاء الدائموف:   
 راع طاىر،شايب الذ -03 عقبي دمحم، -02 حمالت بوزياف، -01
 بوبصمة دمحم،  -06 فرحات ىواري، -05 بف نابي جياللي، -04
     جولو مصطفى، -07

 

 األعضاء اإلضافيوف:            
 وناف مجيد.   -03 صدار إسماعيل عبد الصمد، -02 بوصوؼ حنيفي، -01

 ضاء عمى القرار.( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلم03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػادة 
يكمف مديػر الخدمات الجامعية السانيا وىراف، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشر الرسمية لوزارة     :4المػادة 

               التعميـ العالي والبحث العممي.     
 2019جواف  02 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/
 األميف العاـ

 يقي أدمحم دمحم صالح الديفصد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يتضمف إنشاء لجنة مكمفة بدراسة 2019جواف  3مؤرخ في  858رقـ  قػػرار
 برامج وحصائل عمل مديريات الخدمات الجامعية ومتابعتيا

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19رسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى الم -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة
يونيو سنة  23الموافق  1410المؤرخ في أوؿ ذي الحجة عاـ  188-90وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ة المركزية وأجيزتيا في الوزارات.، الذي يحدد ىياكل اإلدار 1990
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وز 
، 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األّوؿ  18المؤرخ في  78-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يـ العالي والبحث العممي، المعدؿ.اإلدارة المركزية في وزارة التعمالمتضمف تنظيـ 
، المتضمف 1995مارس  22الموافق  1415شّواؿ عاـ  21المؤرخ في  84-95وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتّمـ. إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية
، يعّدؿ 2016فبراير سنة  17الموافق  1437جمادى األولى عاـ  8المؤرخ في  وبموجب القرار الوزاري المشترؾ -

والمتضمف  2004ديسمبر سنة  22الموافق  1425ذي القعدة عاـ  10ويتّمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في 
تيا، المعدؿ ليا ومشتمال وتحديد مقرىا وقائمة االقامات الجامعية التابعة  إنشاء مديرّيات الخدمات الجامعية

 والمتمـ.

 2017/أ.ع/1009المكرس بموجب األميف العاـ رقـ  2022-2017عمى برنامج العمل القطاعي لممرحمة  وبناء   -
 .2017جويمية  19المؤرخ في 
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 رر ػػػػػيػق
، ييدؼ ىذا القرار الى إنشاء لجنة مكمفة بدراسة برامج عمل مديريات الخدمات الجامعية ومتابعتيا المادة األولى:

 وتدعى في صمب النص "الّمجنة".
الّمجنة ىيئة لمتنسيق والتشاور والمتابعة، تكمف بالوقوؼ عمى مدى تنفيذ برامج عمل مديريات الخدمات  :2المادة 

 الجامعية مع فحص احتياجات مف موارد بشرية ومادية وتحديدىا وضبطيا.
 وبيذا الخصوص، تكمف، السيما بما يأتي:

عف حصيمة نشاطات مديرية الخدمات الجامعية وبرامجيا المستقبمية، السيما فيما  دراسة التقرير السنوي  -
 يتعمق بػ:

  مشروع توزيع الميزانية المخصصة ليا بعنواف السنة المالية حسب أبواب النفقات وعمى ضوء
 .األولويات واألىداؼ والنتائج المنتظرة

 جارية والبرامج التقديرية بالنسبة لمسنوات حصيمة النشاطات الثقافية والرياضية بالنسبة لمسنوات ال
 .المقبمة مع إبداء الرأي في كل المسائل األخرى 

  الحصائل السنوية والمخططات السنوية والمتعددة السنوات لمتكويف والرسكمة وتجديد المعارؼ وتقديـ
 .اقتراحات برمجة أعماؿ التكويف ذات األولوية

 ماليا في إطار النصوص التنظيمية السارية المفعوؿ،الكشف التقديري لممداخيل وكيفيات استع 
 مشاريع الميزانية السنوية والمتعددة السنوات والحسابات المالية. 
 مشاريع مخططات تسيير الموارد البشرية. 

 .تشجيع كل عممية تيدؼ إلى عصرنة الحكامة -
 .ادراسة واقتراح كل تدبير مف شأنو تحسيف سير المديرية وتسييل وتحقيق أىدافي -
دراسة عناصر إستراتيجية التكفل بحاجات الطمبة في المجاؿ الثقافي واالجتماعي والرياضي والصحي  -

ثرائيا  .ومناقشتيا وا 
 .دراسة تطوير شبكة المنشآت الخدماتية والتجييزات والمعدات الضرورية ومناقشتيا -

ي، وتتشكل مف األعضاء المذكوريف في يرأس المجنة األميف العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العمم :3المادة 
 الممحق المرفق ليذا القرار.

 مة في المسائل ذات الصمة بمياميا.يمكف الّمجنة أف تستعيف بكل شخص مف شأنو المساى
تجتمع الّمجنة، بطمب مف رئيسيا، مرة واحدة في السنة في دورة مفتوحة، وترسل استدعاءات فردية يحدد  :4المادة 

 ( أياـ عمى األقل مف التاريخ المقرر لالجتماع.08ماؿ الى األعضاء قبل ثمانية )فييا جدوؿ األع
تدوف مداوالت الّمجنة في محاضر، تبمغ نسخ عنيا إلى أعضاء المجنة والمدير العاـ لمديواف الوطني  :5المادة 

 لمخدمات الجامعية.
 تضمف أمانة الّمجنة مف طرؼ مكتب خاص يعيف ليذا الغرض. :6المادة 
 يكمف األميف العاـ بتنفيذ أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الّرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :7المادة 

 2019جواف  03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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 والمتضمف تعييف أعضاء المجنة المكمفة، 2019جواف  03المؤرخ في  858ممحق القرار رقـ 
 مل مديريات الخدمات الجامعية ومتابعتياع بدراسة برامج وحصائل

 

والمتضمف إنشاء الّمجنة المكمفة بدراسة برامج  2019جواف  03المؤرخ في  858مف القرار رقـ  03طبقا لممادة 
 وحصائل عمل مديريات الخدمات الجامعية ومتابعتيا، تتكوف الّمجنة مف األعضاء اآلتي ذكرىـ:

            ،رئيسا،   األميف العاـ لموزارة 
  ،عضوا، المفتشة العامة لمبيداغوجيا 
  ،عضوا، المفتش العاـ 
  ،عضوا، ممثل ديواف الوزير 
  ،عضوا، مدير الشبكات وأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ الجامعية 
  ،عضوا، مدير الموارد البشرية 
  ،عضوا، مدير الدراسات القانونية واألرشيف 
 عضوا، لتسيير، مدير الميزانية والوسائل ومراقبة ا 
  ،عضوا، مدير التنمية واالستشراؼ 
  ،عضوا، مديرة تحسيف إطار الطمبة والتنشيط في الوسط الجامعي 
  ،عضوا، المدير العاـ لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية 
  ،عضوا. مديرة برنامج السياسة القطاعية لمتعميـ العالي والبحث العممي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2018سبتمبر  02المؤرخ في  804رقـ  ، يتمـ القػػرار2019جواف  03 مؤرخ في 859رقـ  قػػرار

 ، المعدؿ والمتمـ2019-2018بعنواف السنة الجامعية  رزنامة العطل الجامعيةل المحدد
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019مػػارس سػػنة  31الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19رئاسػػي رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو ال -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
، 2008مػايو سػنة  3الموافػق  1429ربيع الثاني عػاـ  27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .عيالمتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجام
، 2008مػايو سػنة  3الموافػق  1429ربيع الثاني عػاـ  27المؤرخ في  130-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث
، 2013جػػانفي  30الموافػػق  1434ربيػػع األوؿ عػػاـ  18المػػؤرخ فػػي  77-13وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .زير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات و 
بعنػػػػواف السػػػػنة  رزنامػػػػة العطػػػػل الجامعيػػػػةل ، المحػػػػدد2018سػػػػبتمبر  02المػػػػؤرخ فػػػػي  804رقػػػػـ  القػػػػػػرار وبمقتضػػػػى -

 .، المعدؿ والمتمـ2019-2018الجامعية 
 .التعميـ العاليـ الدراسات لنيل شيادات انظالنصوص التنظيمية التي تحدد وبمقتضى  -
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 يػقػػػػػرر
 

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، 2018سبتمبر  2المؤرخ في  804رقـ مف القػػرار  2المادة  تتمـ مادة األولى:ال
 وتحرر كما يمي:

بالنسبة لفصل الصيف  2019-2018تحدد العطمة الجامعية الفصمية لمسنة الجامعية  :2المادة "
 .مساء   2019 سبتمبر 02 يوـ مساء  إلى 2019 جويمية 11الخميس  ابتداء مف يوـ

يمكف لمؤسسات التعميـ العالي التي عرفت تأخرا في انجاز األعباء البيداغوجية والعممية تمديد 
 كأقصى حد. 2019جويمية  31السنة الجامعية إلى غاية 

 ....................................والباقي بدوف تغيير.................................".
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2019 جواف 03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية، يت2019جػواف  03مؤرخ في  25رقـ  قػػرار
 لدى جامعػة الجيبللي بونعامة خميس مميانة 

 

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

 .األساسي العاـ لموظيفة العمومية القانوف 
، المحدد لمحتوى الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82مقتضى المرسوـ رقـ ب -

  .تمويػػميا
، المتعمق 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .بتسييػرالخدمات االجتماعية
، 2019مارس سنة  31الموافق لػ  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
خميس مميانة. إنشاء جامعػة  المتضمف ،2012سنة جواف  04المؤرخ في  247-12المرسـو التنفيذي رقـ بمقتضى  -

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434 ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ 
 العممي. المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث

، المتعمق بإنتخاب ممثمي األساتذة، وممثمي العماؿ اإلدارييف 2019ماي سنة  26نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -
 التقنييف وأعواف المصالح في لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة.

، المتضمػف تشكيمة أعضاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة لػدى 2019ماي سنة  26محضر المػؤرخ في نظػػػػػػػرا لم -
 الجياللي بونعامة خميس مميانة.جامعػة 

 رر ػػػػػيػق
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 الجياللي بونعامة خميس مميانة.جامعػة تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى  المػادة األولى:
 ات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :تتكوف لجنة الخدم :2المػادة 

 األعضاء الدائموف: 
 شوشاف كريمة، -03 فياللي ميرة، -02 بوجمعة عبد هللا، -01
 سماحي عثماف، -06 بف حساف سمير، -05 بوغار عبد هللا، -04
 بوكدروف يوسف، -09 بقار الجياللي، -08 الفوؿ أحمد، -07

 

 األعضاء اإلضافيوف: 
 شيباني رابح، -03 حمادوش عبد هللا، -02 ش أحسف،عمرو  -01

 

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػادة 
الجياللي بونعامة خميس مميانة، بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية جامعػة يكمف مديػر  :4المػادة 

 تعميػـ العالي والبحث العممي.لوزارة ال
 2019جواف  03 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/
 األميف العاـ

 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عضاء مجمس إدارة أل اإلسميةيحدد القائمة ، 2019جواف  11 مؤرخ في 860رقـ  قػػرار
 عمـو والتكنولوجيا لمجامعة ىواري بومديف 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتعمق  ،1984غشت سنة  18الموافق 1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .منو 3السيما المادة  ،العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ بتنظيـ جامعة
، 2019سنة  مارس 31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

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

 .منو 12معة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، الذي يحدد مياـ الجا2003
، 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
 

 رر ػػػػػيػق
 

الثانية عاـ  جمادى 24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  مف المرسـو 12ا ألحكاـ المادة تطبيق المادة األولى:
إلى تحديد  ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف.
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في الجدوؿ الممحق  د القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديفتحد :2المادة 
 ليذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
 2019جواف  11 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الطيب الدكتور: بوزيد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 معمـو والتكنولوجيالقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة ىواري بومديف 

 :ف واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسـ والمقب

 .بالتعميـ العالي والبحث العممي ممثل الوزير المكمف رئيس رعبادلية دمحم الطاى -
 .ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو غاشي سماعيل -
 .مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو مصموح عصماف -
 .وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو عثامنة جماؿ -
 .الوزير المكمف بالتربية الوطنيةممثل  عضو حمادو كماؿ -
 .لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو جغاـ الزوبير -
 .ممثل وزير الدفاع الوطني عضو موساوي جموؿ -
صالح المستشفياتممثل وزير المكمف ب عضو أيت مسعوداف دمحم الصديق -  .الصحة والسكاف وا 
 .الالسمكية والتكنولوجيات الرقمنةرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية و ممثل الوزي عضو قارة سمير -
 .المكمف بالسكف والعمراف والمدينةممثل الوزير  عضو بركوف دمحم -
 .ناجـممثل الوزيرة المكمفة بالصناعة والم عضو مياجي حراز -
 .ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو بف يخمف عمي -
 .المكمف باألشغاؿ العمومية والنقلالوزير  ممثمة عضو برايؾ نبيمة -
 .والتنمية الريفية والصيد البحري  ممثل الوزير المكمف بالفالحة عضو مكرسي سكندر -
 .مية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المح عضو زيدي عبد المالؾ -
 ممثل الوالي. عضو مخالدي الياميف -

 

 ف:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة والمقب اإلسـ

 .والجغرافيا والتييئة العمرانيةعمـو األرض لكمية ذوي مصف األستاذية ممثل  منتخب عف األساتذة  عضو جعدوف عمار -
 .لكمية اليندسة المدنيةذوي مصف األستاذية ممثل  منتخب عف األساتذة  عضو بورزاـ عبد الكريـ -
 .لكمية اإللكترونيؾ واإلعالـ اآلليذوي مصف األستاذية األساتذة  ممثل  منتخب عف عضو   منصور مفيد -
 .لكمية الرياضياتذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة  عضو دمحم أقصري  -
 .لكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائقذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة  عضو نصر هللا نور الديف -
 .ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو يقيفكوبا نور ال -
 .ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو  عبورة فوزي  -
 .عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم عضو ديممي فتيحة -
 .ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو حمدة ميمود -
 .ممثل منتخب عف الطمبة عضو يو ياسربا -
 .ممثل منتخب عف  الطمبة عضو بولحباؿ عادؿ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة2019 جواف 11مؤرخ في  862رقـ  قػػرار
 مركز البحث في المغة والثقافة األمازيغية

 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي،إف 
، 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ رجب  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2011 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

. منو 13، السيما المادة ذات الطابع العممي والتكنولوجي األساسي النموذجي لممؤسسة العموميةالقانوف  والذي يحّدد
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
سنة  فبراير 26الموافق  1438عاـ  جمادى األولى 29المؤرخ في  95-17رقـ التنفيذي  ـبمقتضى المرسو  -

 .منو 4السيما المادة  ،البحث في المغة والثقافة األمازيغيةالمتضمف إنشاء مركز و ، 2017
 

 رر ػػػػػيػق
 

ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مف المرسـو التنفيذي رقـ  13تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432

 مركز البحث في المغة والثقافة األمازيغية، كما يمي:
 

 بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة: 
 ميـ العالي والبحث العممي، رئيساالسيد سالمي مختار، ممثل الوزير المكمف بالتع. 
 السيد زيف منير، ممثل عف الوزير المكمف بالمالية. 
 السيد فمة سمير، ممثل عف وزير الدفاع الوطني. 
 السيد حمدي سميماف، ممثل عف الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية. 
 السيد ميقاري عيسى، ممثل عف الوزير المكمف الشؤوف الدينية واألوقاؼ. 
 ادر ابراىيـ، ممثل عف الوزير المكمف بالتربية الوطنيةالسيد ب. 
 السيدة شناؽ نجية، ممثمة عف الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف. 
 السيد منجور حساف، ممثل عف الوزيرة المكمفة بالثقافة. 
 السيدة أولماف سومية، ممثمة الوزيرة المكمفة بالتضامف الوطني واألسرة وقضايا المرأة. 
 السيدة منصور فريدة، ممثمة الوزير المكمف باإلتصاؿ. 
  .السيدة بيالؾ بف لعمارة شريفة، ممثمة عف المحافظة السامية لألمازيغية 

 

 بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي : 
 السيدة شادر سميرة. 
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 بالنسبة لمباحثيف : 
 السيد موسوني عبد الغني. 
 ميمافالسيد تخروبت س. 

 

 :بالنسبة لمستخدمي دعـ البحث
 السيد طالب سماعيل. 

 

 األعضاء اآلخريف : 
  مدير المركز        السيد  تيجت مصطفى /. 
 رئيس المجمس العممي    السيد بف بركاف محند صغير /. 

 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2المادة 
 2019 جواف 11 في حرر بالجزائر

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019 ماي 16المؤرخ في  741يعدؿ القرار رقـ ، 2019جواف  12مؤرخ في  868رقـ  قػػرار

 خميس مميانة ة جامعةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدار 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة مارس  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، 2003
، 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2ميس مميانة، السيما المادة المتضمف إنشاء جامعة خ
، 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقت -

 .لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2019 ماي 16المؤرخ في  741وبمقتضى القرار رقـ  -

 خميس مميانة.
 رر ػػػػػيػق

محدد  ، والمذكػور أعاله، كما ىو2019 ماي 16المؤرخ في  741يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019 جواف 12 فيحرر بالجزائر 
 العالي والبحث العمميوزير التعميـ 

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة خميس مميانة
 ف:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس ماف برزوؽ بمقو 

 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو  دريسي دمحم عبد الصمد
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو بف طيب جودي
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو تبوف دمحم فوزي 
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي وعض مكي عبد القادر

 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو مساح عبد الوىاب 
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو مسعودي مراد 

 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو داودي ىاروف 
 الصناعة والمناجـ ةمفالمك ةممثل الوزير  عضو بف بادة بشير

 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة عضو معالوي دمحم -
 التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و ممثل الوزير المكمف  عضو ىاشمي مخطار
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري  عضو بوعبدلي مختار

 ل الواليممث عضو  سكاؿ دمحم
 

 .".....................................والباقي بدوف تغيير......................................"
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يتضمف الموافقة عمى مداولة مجمس إدارة2019جواف  12مؤرخ في  869رقـ  قػػرار
  2018ديسمبر  13المؤرخة في  نية متعددة التقنيات بوىرافالمدرسة الوط

 ذات مسؤولية محدودة شركة  والمتضمنة إنشاء مؤسسة فرعية في شكل
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضمف 1970الموافق أوؿ ديسمبر سنة  1390شواؿ عاـ  24المؤرخ في  85-70بمقتضى األمر رقـ  -

 عمميف العميا لمتعميـ التقني.الم إحداث مدرسة
 المتمـ.، والمتضمف القانوف التجاري، المعدؿ و 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75وبمقتضى األمر رقـ  -
، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  205-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .التقني في وىراف صصة في التعميـوالمتضمف إحداث مدرسة عميا لألساتذة متخ
، 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تضمف تعييف أعضاء الحكومةوالم
، 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  210-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .في وىراف الى مدرسة خارج الجامعةساتذة المتخصصة في التعميـ التقني والمتضمف تحويل المدرسة العميا لأل
، 2011نوفمبر  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  397-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .نييالذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والثقافي والم
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، 2012أكتوبر سنة  29الموافق  1433ذي الحجة عاـ  13المؤرخ في  376-12وـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرس -
 .والمتضمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى مدرسة وطنية متعددة التقنيات بوىراف

، 2013يناير سنة  30الموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، الذي 2016يونيو  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو. 33و 27ميا، السيما المادتيف يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة الع

 ،2018ديسمبر  13عمى محضر مداولة مجمس إدارة المدرسة الوطنية متعددة التقنيات بوىراف المؤرخ في  وبناء   -
عمى المحضر النيائي لمجنة التقنية المكمفة بدارسة طمبات إنشاء المؤسسات الفرعية لدى مؤسسات التعميـ  وبناء   -

 .2019مايو  19العالي والمتضمف رأيا بالموافق والموقع بتاريخ 
 

 رر ػػػػػػقي
 

، 2016يونيو  14المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  33مف المادة  2طبقا لمفقرة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يوافق عمى مداولة مجمس إدارة المدرسة الوطنية متعددة التقنيات بوىراف المؤرخة في 

 ة ذات مسؤولية محدودة، وتدعى:والمتضمنة إنشاء مؤسسة فرعية في شكل شرك 2018ديسمبر  13
« SARL ENP VALOR » 

، المعدؿ والمتمـ، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75تخضع المؤسسة الفرعية ألحكاـ األمر رقـ  :2المادة 
، والمذكور 2011نوفمبر  24المؤرخ في  397-11والمذكور أعاله، وكذا أحكاـ المرسوـ التنفيذي رقـ 

 أعاله.
كل مف مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير ومدير المدرسة الوطنية متعددة التقنيات بوىراف، يكمف  :3المادة 

 كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019 جواف 12 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 وزيد الطيبالدكتور: ب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2018نوفمبر  05المؤرخ في  931، يعدؿ القرار رقـ 2019جواف  12مؤرخ في  870رقـ   قػػرار

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بإليزي 
 

 ممي،إف وزير التعميـ العالي والبحث الع
 ،2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة. فوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 10نظيمو و سيره، السيما المادة الذي يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بت
 2012غشت سنة  4الموافق  1433رمضاف عاـ  16المؤرخ في  303-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2والمتضمف إنشاء مركز جامعي بإليزي، السيما المادة 
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2018نوفمبر  05المؤرخ في  931وبمقتضى القرار رقـ  -
  .المركز الجامعي بإليزي 

 رر ػػػػػيػق
 

، والمذكور أعاله، كما ىو 4163نوفمبر  10ي المؤرخ ف 446رقـ  يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرارالمادة األولى: 
 محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي: 2المادة 
 2019جواف  12 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بإليزي 

 األعضاء المعينوف:  -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ميعمممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث ال رئيسا بف برطاؿ جماؿ  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو باشا عبد الغاني -
 ممثل الوزير  المكمف بالتربية الوطنية عضو بوراس عمقمة -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو حمداني يوسف -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري  عضو زواوي عيمف -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل و التشغيل والضماف االجتماعي عضو خميفي مسعود -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو حمادي رشيد -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة عضو كشكاش موسى -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالصناعة والمناجـ عضو حساني دمحم -
 ممثل الوالي عضو لزىاري سعد -

 

 .(...............بدوف تغيير.............األعضاء المنتخبوف: ) -2
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019جواف  12مؤرخ في  871رقـ  قػػرار
 خميس مميانة -الجيبللي بونعامةالحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة  لقسـ الحقوؽ بكمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـال 2003
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 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 لمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة.وا

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

الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية -
 .2019أفريل  10المؤّرخ في  خميس مميانة-الجياللي بونعامة

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ السياسية بجامعة الجياللي القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ و 
 خميس مميانة.-بونعامة

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  :2المادة 
 خميس مميانة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الجياللي بونعامة

خميس مميانة، كل فيما -تكويف العالييف ومدير جامعة الجياللي بونعامة: يكمف المدير العاـ لمتعميـ وال3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019جواف  12 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019جواف  12المؤرخ في  871رقػـ ممحػػق بالقػرار 

 خميس مميانة -ونعامةالجيبللي بالحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة  بكمية لقسـ الحقوؽ 
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ كحيل حكيمة 1
 رئيس القسـ نوي عبد النور 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" طحطاح عالؿ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خنوسي كريمة 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بعموج أسماء 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مميشكريف دي 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبادة أحمد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رقيق ياسيف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حميس معمر 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ة العممية لقسـ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجن2019جواف  12مؤرخ في  872رقـ  قػػرار
 خميس مميانة-الجيبللي بونعامةالحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة  العمـو السياسية بكمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤّرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبم -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة.وا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العممي.الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث 
بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية -

 .2019أفريل  10خميس مميانة المؤّرخ في -بجامعة الجياللي بونعامة
 

 يػقػػػػػرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، و 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
 خميس مميانة.-الجياللي بونعامة

لعمـو السياسية بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ وا :2المادة 
 خميس مميانة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الجياللي بونعامة

خميس مميانة، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجياللي بونعامة :3المادة 
 والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي  يخصو، بتطبيق

 2019جواف  12في حرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019جواف  12ي المؤرخ ف 872ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 خميس مميانة -بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة الجيبللي بونعامة لقسـ العمـو السياسية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ شكاكطة عبد الكريـ 1
 رئيس القسـ ة عبد الرزاؽبف حميم 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" طيب أحمد 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عبد الالوي عبد السالـ 4
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 أستاذة محاضرة قسـ "أ" طيب جميمة 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" مالح نصيرة 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" عيمور فيروز 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوبراس عمر 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" رتيمي سارة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي2019جواف  12مؤرخ في  873رقػـ  قػػرار  ، يحد 

 خميس مميانة –الحقػوؽ والعمػـو السياسيػة بجامعػة الجيبللي بونعامة  لكم يػة
 

 ميـ العالي والبحث العممي،إف وزير التع
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ  2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة
 2013يناير سنة  30فق الموا 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
وبنػػاء  عمى محضػر انتخاب ممّثمي األساتػػذة بالمجمػس العممػػي لكّميػػة الحقػػوؽ والعمػػوـ السياسيػة بجامعػػة الجياللي  -

 .2019أفريل  10خميس مميانة المؤّرخ في  -بونعامة
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  ادة األولى:الم
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

لسياسية بجامعة الجياللي تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعموـ ا
 خميس مميانة.  -بونعامة

 -الجياللي بونعامة الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية :2المادة 
 خميس مميانة ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

خميس مميانة، كّل فيما  -ييف ومدير جامعة الجياللي بونعامةيكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العال :3المادة 
 يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2019جواف  12 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي 2019جواف  12المؤرخ في  873رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 خميس مميانة –ة بجامعػة الجيبللي بونعام الحقػوؽ والعمػـو السياسيػة لكم يػة

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  طحطاح عالؿ 1
 عميدة الكمية طيبي سعاد 2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية رواب جماؿ 3
 رئيس قسـ الحقوؽ  نوي عبد النور 4
 رئيس قسـ العمـو السياسية بف حميمة عبد الرزاؽ 5
 رئيسة الّمجنة العممية لقسـ الحقوؽ  كحيل حكيمة 6
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو السياسية  شكاكطة عبد الكريـ 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  بعموج أسماء 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية لؾحطاب عبد الما 9

 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية عبد السالـ عبد الالوي  10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بمكوش دمحم 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف رقيق ياسيف 12
 ثمدير مخبر بح تراكة جماؿ 13
 مديرة مخبر بحث جبار جميمة 14
 مسؤوؿ المكتبة قزوؿ عمر 15

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019جواف  12مؤرخ في  874رقـ  قػػرار

 خميس مميانة -بللي بونعامةالجيالعمـو والتكنولوجيا بجامعة  لقسـ عمـو المادة بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23لموافق ا 1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18لمؤرخ في ا 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العموـ والتكنولوجيا بجامعة  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية -

 .2019أفريل  10المؤّرخ في  خميس مميانة-الجياللي بونعامة
 

 رر ػػػػػيػق
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

الجياللي  العموـ والتكنولوجيا بجامعة لقسـ عمـو المادة بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 .خميس مميانة-بونعامة

الجياللي العموـ والتكنولوجيا بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.خميس مميانة-بونعامة

، كل فيما خميس مميانة-الجياللي بونعامةكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019جواف  12 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 طيبالدكتور: بوزيد ال
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019جواف  12المؤرخ في  874رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 خميس مميانة -الجيبللي بونعامةالتكنولوجيا بجامعة العموـ و  بكمية لقسـ عموـ المادة

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس المجنة العممية لمقسـ بف تردي صالح الديف 1
 رئيس القسـ دويسي دمحم 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ضياؼ أحمد 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ورداف عبد هللا 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" صدوقي مصطفى 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ زاوي سناء 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" ولد اعراب حميمة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019جواف  12مؤرخ في  875رقـ  قػػرار

 خميس مميانة -الجيبللي بونعامةالعمـو والتكنولوجيا بجامعة  بكميةلقسـ التكنولوجيا 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24لمؤرخ فيا 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
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العمـو والتكنولوجيا بجامعة  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التكنولوجيا بكمية -
 .2019أفريل  10المؤّرخ في  خميس مميانة-اللي بونعامةالجي

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

الجياللي  العموـ والتكنولوجيا بجامعة لقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكنولوجيا بكميةا
 .خميس مميانة-بونعامة

الجياللي العمـو والتكنولوجيا بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكنولوجيا بكمية :2المادة 
 مجدوؿ الممحق بيذا القرار.، وفقا لخميس مميانة-بونعامة

، كل فيما خميس مميانة-الجياللي بونعامةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019جواف  12 فيحرر بالجزائر 
 لعالي والبحث العمميوزير التعميـ ا

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مميةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة الع 2019جواف  12المؤرخ في  875رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 خميس مميانة -الجيبللي بونعامةالعمـو والتكنولوجيا بجامعة  بكمية لقسـ التكنولوجيا

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ عمي يف يحي خوجة 1
 رئيس القسـ بف دوحة بوعالـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" تاىني توىامي  3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بحطوايبي را 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" يوسفي عبد القادر 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف دالي نذير 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كراسي عبد القادر 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ، يحدد القائمة االس2019جواف  12مؤرخ في  876رقـ  قػػرار

 خميس مميانة -الجيبللي بونعامةالعمـو والتكنولوجيا بجامعة  الرياضيات واإلعبلـ اآللي بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .عييف أعضاء الحكومةوالمتضّمف ت
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  4موافق ال 1433رجب عاـ  14المؤرخ في   247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

العمـو  مية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بكميةوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العم -
 .2019أفريل  10المؤّرخ في  خميس مميانة-الجياللي بونعامةوالتكنولوجيا بجامعة 

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003سنة غشت  23الموافق  1424

العموـ والتكنولوجيا  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بكمية
 .خميس مميانة-الجياللي بونعامة بجامعة

العموـ والتكنولوجيا  سـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لق :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.خميس مميانة-الجياللي بونعامةبجامعة 

، كل فيما خميس مميانة-الجياللي بونعامةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي  يخصو، بتطبيق

 2019جواف  12 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019جواف  12المؤرخ في  876رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 خميس مميانة -الجيبللي بونعامةالعمـو والتكنولوجيا بجامعة  بكمية لقسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 لعممية لمقسـأستاذ، رئيس المجنة ا حشامة دمحم 1
 رئيس القسـ حواس دمحم 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شاوشي بمقاسـ 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قرليفة عمي 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" كراس مسمـ 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ حربوش أسامة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بودربالة مييوب 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي 2019جواف  12مؤرخ في  877رقػـ  قػػرار  ، يحد 

 خميس مميانة –العمـو والتكنولوجيا بجامعػة الجيبللي بونعامة  لكم يػة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   587

 

 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  247-12التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -
 .والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة

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

بنػػاء  عمى محضػر انتخاب ممّثمي األساتػػذة بالمجمػس العممػػي لكّميػػة العمـو والتكنولوجيا بجامعػػة الجياللي و  -
 .2019أفريل  10خميس مميانة المؤّرخ في  -بونعامة

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة الجياللي بونعامة
 خميس مميانة. 

 -الجياللي بونعامة العموـ والتكنولوجيا بجامعة مس العممي لكّميةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المج :2المادة 
 خميس مميانة ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

خميس مميانة، كّل فيما  -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة الجياللي بونعامة :3المادة 
 شر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سين

 2019جواف  12 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي 2019جواف  12المؤرخ في  877رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 خميس مميانة –بجامعػة الجيبللي بونعامة  العمـو والتكنولوجيا لكم يػة

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 وي مصّف األستاذية عف قسـ التكنولوجيارئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذ حميس دمحم 1
 عميد الكمية كرفاح رابح 2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية زعراوي عبد القادر 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بنيش عمر 4
 رئيس قسـ التكنولوجيا بف دوحة بوعالـ 5
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي حواس دمحم 6
 رئيس قسـ عمـو المادة دويسي دمحم 7
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ التكنولوجيا عمي بف يحي خوجة 8
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي حشامة دمحم 9

 ـو المادةرئيس الّمجنة العممية لقسـ عم بف تريدي صالح الديف 10
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التكنولوجيا نورة بمخير 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المادة ورداف عبد هللا 12
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المادة صدوقي مصطفى 13
 ذة المساعديفممّثل عف األسات كراسي عبد القادر 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حربوش أسامة 15
 مدير مخبر بحث خضراوي عبد القادر 16
 مدير مخبر بحث شطي بوعالـ 17
 مدير مخبر بحث محي الديف عمي 18

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةيحد 2019جواف  12مؤرخ في  878رقـ  قػػرار

 خميس مميانة -الجيبللي بونعامةاآلداب والمغات بجامعة  لقسـ المغة واألدب العربي بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة.وا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
اآلداب والمغات  ممية لقسـ الّمغة و األدب العربي بكميةوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة الع -

 .2019أفريل  10المؤّرخ في  خميس مميانة-الجياللي بونعامةبجامعة 
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 اآلداب والمغات بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغة واألدب العربي بكمية
 .خميس مميانة-الجياللي بونعامة

اآلداب والمغات بجامعة  ب العربي بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغة و األد :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.خميس مميانة-الجياللي بونعامة

، كل فيما خميس مميانة-الجياللي بونعامةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة : 3المادة 
 لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية  يخصو، بتطبيق

 2019جواف  12 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019جواف  12المؤرخ في  878ػـ رقممحػػق بالقػرار 
 خميس مميانة -الجيبللي بونعامةاآلداب والمغات بجامعة  بكمية لقسـ المغة واألدب العربي

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ خيرة بف عموة 1
 رئيس القسـ ادمحم ميزايني 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حسيف قاضي 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" احمد عبد القوي  4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" صميحة بردي 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبد الرحمف حمداني 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" طاىر جبار زىرة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مصطفى بربارة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جودي دمحم 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019جواف  12مؤرخ في  879رقـ  قػػرار

 خميس مميانة -الجيبللي بونعامةاآلداب والمغات بجامعة  لقسـ المغات األجنبية بكمية
 

 التعميـ العالي والبحث العممي، إف وزير
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .ياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد م 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة
 2013يناير سنة  30موافق ال 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
اآلداب والمغات بجامعة  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغات األجنبية بكمية -

 .2019أفريل  10المؤّرخ في  خميس مميانة-الجياللي بونعامة
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  األولى:المادة 
 ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد2003غشت سنة  23الموافق  1424

الجياللي  والمغات بجامعةاآلداب  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغات األجنبية بكمية
 .خميس مميانة-بونعامة
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اآلداب والمغات بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغات األجنبية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.خميس مميانة-الجياللي بونعامة

، كل فيما خميس مميانة-الجياللي بونعامةعالييف ومدير جامعة يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ال :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019جواف  12 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019جواف  12المؤرخ في  879رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 ميس مميانةخ -الجيبللي بونعامةاآلداب والمغات بجامعة  بكمية لقسـ المغات األجنبية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس المجنة العممية لمقسـ ىشاـ بف مختاري  1
 رئيس القسـ حياة مراح 2
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" مريـ بمخير 3
 أستاذة مساعدة قسـ "أ"" فتيحة أوسر 4
 أستاذ مساعد قسـ "ب" محفوظ بسيدىـ 5
 ذ مساعد قسـ "أ"أستا سمير زواتنية 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" شيير بف كرامة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي2019جواف  12مؤرخ في  880رقػـ  قػػرار  ، يحد 

 يانةخميس مم –اآلداب والمغات بجامعػة الجيبللي بونعامة  لكم يػة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ؿ عاـ ربيع األو  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
 -وبنػػاء  عمى محضػر انتخاب ممّثمي األساتػػذة بالمجمػس العممػػي لكّميػػة اآلداب والمغات بجامعػػة الجياللي بونعامة -

 .2019أفريل  10خميس مميانة المؤّرخ في 
 رر ػػػػػيػق
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جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  ادة األولى:الم
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 -جامعة الجياللي بونعامةتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب والمغات ب
 خميس مميانة. 

خميس -اآلداب والمغات بجامعة  الجياللي بونعامة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية :2المادة 
 مميانة ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

خميس مميانة، كّل فيما -جياللي بونعامةيكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة ال :3المادة 
 يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2019جواف  12 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي 2019جواف  12المؤرخ في  880رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 خميس مميانة–بجامعػة الجيبللي بونعامة  اآلداب والمغات لكم يػة

فػة قػباالسـ والم الرقـ  الص 
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي قدار عبد القادر 1
 عميد الكمية ميداف ليمى 2
 نائب العميد المكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية طيفور أحمد 3
 د المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب العمي بمحوالة سييمة 4
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي مزايني ادمحم 5
 رئيسة قسـ المغات األجنبية مراح حياة 6
 رئيسة الّمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بف عموة خيرة 7
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ المغات األجنبية بف مختاري ىشاـ 8
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي صالح الديف ممفوؼ 9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف العربي بوعمراف 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قراف عزيزة 11
 مسؤولة المكتبة شايبي ليمى 12

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو2019جواف  12مؤرخ في  881رقـ  قػػرار

 خميس مميانة -الجيبللي بونعامةالعمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة  التجارية بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19ـ بمقتضى المرسوـ الرئاسي رق -

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

 .متّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ وال 2003
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 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة

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

العمـو اإلقتصادية،التجارية  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية -
 .2019أفريل  16المؤّرخ في  خميس مميانة-الجياللي بونعامةوعمـو التسيير بجامعة 

 

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

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
العموـ اإلقتصادية،التجارية وعموـ  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية

 .خميس مميانة-الجياللي بونعامةر بجامعة التسيي
العمـو اإلقتصادية،التجارية وعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية بكمية :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.خميس مميانة-الجياللي بونعامةالتسيير بجامعة 
، كل فيما خميس مميانة-الجياللي بونعامةلمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  يكمف المدير العاـ :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق
 2019جواف  12 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 2019جواف  12المؤرخ في  881رقػـ ممحػػق بالقػرار 

 خميس مميانة -الجيبللي بونعامةتجارية وعمـو التسيير بجامعة العموـ االقتصادية، ال العموـ التجارية بكمية
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ صميحة حفيفي 1
 رئيسة القسـ بختة حمدوش 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" خميدة دمحم بمكبير 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ"" حكيـ خمفاوي  4
 أستاذ مساعد قسـ "ب" نبيمة دحماف زناتي 5
 أستاذ مساعد قسـ "ب" جموؿ شويرب 6

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو 2019جواف  12مؤرخ في  882رقـ  قػػرار

 خميس مميانة -الجيبللي بونعامةقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة العمـو اال االقتصادية بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يانة والمتضمف إنشاء جامعة خميس مم

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

العمـو  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمـو اإلقتصادية بكمية -
 .2019أفريل  16المؤّرخ في  خميس مميانة-الجياللي بونعامةلتجارية وعمـو التسيير بجامعة اإلقتصادية،ا

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
عاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أ 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ اإلقتصادية،التجارية وعمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلقتصادية بكمية
 .خميس مميانة-الجياللي بونعامةالتسيير بجامعة 

العموـ اإلقتصادية،التجارية  يةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلقتصادية بكم :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.خميس مميانة-الجياللي بونعامةوعمـو التسيير بجامعة 

، كل فيما خميس مميانة-الجياللي بونعامةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 لنشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في ا يخصو، بتطبيق

 2019جواف  12 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019جواف  12المؤرخ في  882رقػـ ػق بالقػرار ممحػ
 خميس مميانة -الجيبللي بونعامةالعموـ االقتصادية، التجارية وعموـ التسيير بجامعة  العموـ االقتصادية بكمية

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ أستاذة محاضرة خميفة منية 1
 رئيس القسـ بغدادي بالؿ 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" كواش زىية 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"" زنيني فريدة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" معمر غداوية 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" مسعودي نادية 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوكريطة عبد القادر 7
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 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو 2019جواف  12مؤرخ في  883رقـ  قػػرار
 خميس مميانة -الجيبللي بونعامةالعمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة  التسيير بكمية

 

 العالي والبحث العممي، وزير التعميـ إف
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .امعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الج 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العموـ اإلقتصادية،التجارية  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية -

 .2019أفريل  16المؤّرخ في  خميس مميانة-الجياللي بونعامةوعمـو التسيير بجامعة 
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ اإلقتصادية،التجارية وعمـو  كميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير ب
 .خميس مميانة-الجياللي بونعامةالتسيير بجامعة 

العموـ اإلقتصادية،التجارية وعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية :2المادة 
 بيذا القرار. ، وفقا لمجدوؿ الممحقخميس مميانة-الجياللي بونعامةالتسيير بجامعة 

، كل فيما خميس مميانة-الجياللي بونعامةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019جواف  12 فيحرر بالجزائر 
 العممي وزير التعميـ العالي والبحث

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 2019جواف  12المؤرخ في  883رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 خميس مميانة -الجيبللي بونعامةالعموـ االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة  ـو التسيير بكميةعم
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ مختاري بولنوار 1
 رئيس القسـ ظريف عبد هللا 2
 أستاذ  خثير دمحم 3
 تاذ محاضر قسـ "أ""أس بمحمدي سيد عمي 4



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   595

 

 أستاذ محاضر قسـ "أ" حميدوش ادمحم 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بكدي فاطمة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نشاد عز الديف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رشيد سعيداني 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ2019ف جوا 12مؤرخ في  884رقـ  قػػرار

 خميس مميانة -الجيبللي بونعامةالعمـو االجتماعية واإلنسانية بجامعة  العمـو االجتماعية بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14مؤرخ في ال 247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة.وا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
العموـ االجتماعية  مي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكميةوبناء  عمى محضر انتخاب ممثّ  -

 .2019أفريل  10المؤّرخ في  خميس مميانة-الجياللي بونعامةواإلنسانية بجامعة 
 

 رر ػػػػػيػق
 

ية عاـ جمادى الثان 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االجتماعية واإلنسانية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية
 .خميس مميانة-الجياللي بونعامة بجامعة

العموـ االجتماعية واإلنسانية  سمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكميةتحدد القائمة اال: 2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.خميس مميانة-الجياللي بونعامةبجامعة 

ا ، كل فيمخميس مميانة-الجياللي بونعامةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019جواف  12 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019جواف  12المؤرخ في  884رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 خميس مميانة -الجيبللي بونعامةالعموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة  بكمية لقسـ العموـ االجتماعية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ دمحم بف عودة 1
 رئيس القسـ خالد مرزوؽ  2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سعد الديف بوطباؿ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فوزية مصبايح 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" أماؿ مقدـ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أحمد صباح 6
 ر قسـ "ب"أستاذ محاض فتيحة فوطية 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نصيرة بف عباس 8
 أستاذ مساعدة قسـ "أ" أمينة رحموف  9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 2019جواف  12مؤرخ في  885رقـ  قػػرار

 خميس مميانة -الجيبللي بونعامةلعمـو االجتماعية واإلنسانية بجامعة ا العمـو اإلنسانية بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العموـ االجتماعية  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية -

 .2019أفريل  10المؤّرخ في  خميس مميانة-الجياللي بونعامةسانية بجامعة واإلن
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
لقرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا ا2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االجتماعية واإلنسانية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية
 .خميس مميانة-الجياللي بونعامة بجامعة
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ة العموـ االجتماعية واإلنساني تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.خميس مميانة-الجياللي بونعامةبجامعة 

، كل فيما خميس مميانة-الجياللي بونعامةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 .ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي يخصو، بتطبيق

 2019جواف  12 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019جواف  12المؤرخ في  885رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 خميس مميانة -الجيبللي بونعامةالعموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة  بكمية لقسـ العموـ اإلنسانية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ نور الديف شعباني 1
 القسـ رئيس دمحم زرقوؽ  2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمحم مالؾ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عز الديف مداني 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عبد الباسط قمفاط 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" محفوظ بف حجر 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أـ الخير عثماني 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يوسفي سميماني 8
 مساعد قسـ "أ" أستاذ عبد الرزاؽ بوترعة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي2019جواف  12مؤرخ في  886رقػـ  قػػرار  ، يحد 

 خميس مميانة –العمـو االجتماعية واإلنسانية بجامعػة الجيبللي بونعامة  لكم يػة
 

 عالي والبحث العممي،إف وزير التعميـ ال
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد مياـ الجامعة 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة
 2013ناير سنة ي 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
وبنػػاء  عمى محضػر انتخاب ممّثمي األساتػػذة بالمجمػس العممػػي لكمية العمـو االجتماعية واإلنسانية بجامعػػة  -

 .2019أفريل  10خميس مميانة المؤّرخ في  -الجياللي بونعامة



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   598

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

ة بجامعة الجياللي تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ االجتماعية واإلنساني
 خميس مميانة. -بونعامة

الجياللي  العمـو االجتماعية واإلنسانية بجامعة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية :2المادة 
 خميس مميانة ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بونعامة

خميس مميانة، كّل فيما  -ف ومدير جامعة الجياللي بونعامةيكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العاليي :3المادة 
 يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2019جواف  12 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي 2019جواف  12المؤرخ في  886رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 خميس مميانة –ة بجامعػة الجيبللي بونعام العموـ االجتماعية واإلنسانية لكم يػة

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية سعد الديف بوطباؿ 1
 عميدة الكمية عبد القادر دوحة 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة نصر الديف بويحي 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية ادمحم دراوي  4
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية دمحم زرقوؽ  5
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية خالد مرزوؽ  6
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية نور الديف شعباني 7
 لعممية لقسـ العمـو االجتماعيةرئيس الّمجنة ا دمحم بف عودة 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية عز الديف مداني 9

 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية دمحم مالؾ 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية فوزية مصبايح 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عبد الرحمف تونسي 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عبد الكريـ حماتيت 13
 مدير مخبر بحث عبد القادر فكاير 14
 مدير مخبر بحث الحاج تيطاوني 15
 مسؤوؿ المكتبة خالد فالح 16
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د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي2019جواف  12مؤرخ في  887رقػـ  رارقػػ  ، يحد 
 خميس مميانة –بجامعػة الجيبللي بونعامة  ةػياضية والر  ػات البدنيػشاطات الن  ػـو وتقنيػعملمعيػد 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24 خ فيالمؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  247-12مرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ال -

  .والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .عمميالذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث ال
لرياضية وا لبدنيةات اػشاطات النّ ػوـ وتقنيػػعموبنػاء  عمى محضػر انتخػاب ممّثمػي األساتػذة بالمجمػس العممػي لمعيػد  -

 .2019ماي  08خميس مميانة المؤّرخ في  -بجامعة الجياللي بونعامة
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادي الثانية عاـ  24المؤّرخ في  279-03 مف المرسوـ التنفيذي رقـ 67تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 بجامعة ةػػػياضية والرّ ػػػات البدنيػشاطات النّ ػوـ وتقنيػػعمالقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد 
 ميانة. خميس م -الجياللي بونعامة

 ةػػػياضية والرّ ػػػات البدنيػشاطات النّ ػوـ وتقنيػػعمتحّدد القائمة االسميػة ألعضػاء المجمػػس العممي لمعيد  :2المادة 
 خميس مميانة ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة الجياللي بونعامة

خميس مميانة، كّل فيما  -ر جامعة الجياللي بونعامةيكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدي :3المادة 
 يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2019جواف  12 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي 2019جواف  12المؤرخ في  887رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 خميس مميانة –بللي بونعامة بجامعػة الجي ةػياضية والر  ػالبدني اتػشاطات الن  ػـو وتقنيػعملمعيػد 

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التدريب الرياضي ناصر دمحم 1
 مدير المعيد سالمي سيد عمي 2
 بةمدير مساعد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطم بف حاج جياللي سماعيل 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية مداني دمحم 4
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 رئيس قسـ النشاط البدني التربوي  عزيزي إبراىيـ 5
 رئيس قسـ التدريب الرياضي حمالوي دمحم 6
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ النشاط البدني التربوي  نمرود بشير 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ النشاط البدني التربوي  كماؿمموؾ  8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التدريب الرياضي عطاب ابراىيـ 9

 ممّثل عف األساتذة المساعديف حمداف خالد 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف خموؼ دمحم 11
 مدير مخبر بوكراتـ بمقاسـ 12
 مسؤولة المكتبة سالمي صبرينة 13
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د ا2019جواف  12مؤرخ في  888رقـ  قػػرار  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحد 
 الجزائر -المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة لقسـ اليندسة الصناعية بال

 

 ـ العالي والبحث العممي،إف وزير التعمي
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008يوليو  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  215-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

   .المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿوالمتضّمف تحويل المدرسة الوطنية 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي.
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437عاـ  رمضاف 9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
المتعددة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية  -

 .2019مارس  13الجزائر المؤرخ في  -التقنيات
 رر ػػػػػيػق

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  :المادة األولى
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 .الجزائر-المتعددة التقنياتالمجنة العممية لقسـ اليندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية 
المتعددة لقسـ اليندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.الجزائر -التقنيات
كل فيما  ،الجزائر -المتعددة التقنياتيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية  :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019جواف  12 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب
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د ا 2019جواف  12المؤرخ في  888ممحق بالقرار رقـ    المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحد 
 الجزائر -المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة بال لقسـ اليندسة الصناعية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـأستاذ محا وسيـ بف حسيف 1
 رئيسة القسـ عبوف نصيرة 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بوشفاعة بيية 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" عمري أمينة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زواغي اسكندر 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوكابوس عمي 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بوقدـو نجوى  7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" زة صوفيةأيت بوع 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د ا2019جواف  12مؤرخ في  889رقـ  قػػرار  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحد 

 الجزائر-المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة لقسـ اليندسة الكيميائية بال 
 

 ميـ العالي والبحث العممي،إف وزير التع
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008يوليو  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  215-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

   .ية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿوالمتضّمف تحويل المدرسة الوطن
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437 رمضاف عاـ 9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
المتعددة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيميائية بالمدرسة الوطنية  -

 .2019فيفري  04الجزائر المؤرخ في  -التقنيات
 رر ػػػػػيػق

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 .رالجزائ -المتعددة التقنياتالمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيميائية بالمدرسة الوطنية 
المتعددة لقسـ اليندسة الكيميائية بالمدرسة الوطنية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.الجزائر -التقنيات
، كل فيما ئرالجزا-المتعددة التقنيات: يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية 3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019جواف  12 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب
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د ا 2019جواف  12المؤرخ في  889ممحق بالقرار رقـ   المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحد 
 الجزائر -المتعددة التقنياتلوطنية امدرسة بال لقسـ اليندسة الكيميائية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ أحمد زايد ثودرث 1
 رئيسة القسـ محمبي فروجة 2
 أستاذ بف يوسف اليادي 3
 أستاذ بوعراب رابح 4
 أستاذ  سالطنية عمار 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" كياس خميدة فيروز 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" ـ صميحةحدو  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" تشوالؽ دحوف يمينة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د ا2019جواف  12مؤرخ في  890رقـ  قػػرار  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحد 

 الجزائر -ياتالمتعددة التقنالوطنية مدرسة لقسـ الري بال
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008يوليو  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  215-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

   .تضّمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿوالم
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
 -التقنياتالمتعددة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الري بالمدرسة الوطنية  -

 .2019فيفري  04الجزائر المؤرخ في 
 رر ػػػػيػق

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  دة األولى:الما
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 .الجزائر -المتعددة التقنياتالمجنة العممية لقسـ الري بالمدرسة الوطنية 
، الجزائر -المتعددة التقنياتلقسـ الري بالمدرسة الوطنية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2لمادة ا

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كل فيما الجزائر-المتعددة التقنياتيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية  :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، 
 2019جواف  12 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د ا 2019جواف  12المؤرخ في  890ممحق بالقرار رقـ   المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحد 
 الجزائر -المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة بال لقسـ الري 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 العممية لمقسـ أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة بوخماشة دمحم أميف 1
 رئيس القسـ برماد عبد المالؾ 2
 أستاذة " بف معمر سعدية 3
 أستاذة  بف عويشة زوبيدة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نقيب معمر 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" طاشي صالح الديف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف زيادة سميـ 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د ا2019جواف  12مؤرخ في  891رقـ  قػػرار   المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحد 

 الجزائر -المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة لقسـ ىندسة المناجـ بال
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
والمتضّمف  2008يوليو  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  215-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

   .تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
المتعددة بناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة المناجـ بالمدرسة الوطنية و  -

 .2018أفريل  09الجزائر المؤرخ في -التقنيات
 رر ػػػػػيػق

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14ق المواف

 .الجزائر-المتعددة التقنياتالمجنة العممية لقسـ ىندسة المناجـ بالمدرسة الوطنية 
 -تعددة التقنياتالملقسـ ىندسة المناجـ بالمدرسة الوطنية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.الجزائر
، كل فيما الجزائر-المتعددة التقنياتيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية  :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019جواف  12 فيالجزائر حرر ب

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب
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د ا 2019جواف  12المؤرخ في  891ممحق بالقرار رقـ   المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحد 
 الجزائر -المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة بال لقسـ ىندسة المناجـ

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ أستاذ محاضر قسـ "أ"، عكاؿ رزقي 1
 رئيس القسـ ولد حمو مالؾ 2
 أستاذ  بشر أسد دمحم عقيد 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" يحياوي سامي 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شعناف لعروسي 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قاسـ رشيد 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" مرشيشي أميرة 7
 "ب"أستاذ مساعد قسـ  بف قاسي جماؿ 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" موساوي العباس 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د ا2019جواف  12مؤرخ في  892رقـ  قػػرار  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحد 

 الجزائر-المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة لقسـ اليندسة المدنية بال
 

 ر التعميـ العالي والبحث العممي،إف وزي
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
والمتضّمف  2008يوليو  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  215-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

   .الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ تحويل المدرسة
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437اف عاـ رمض 9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
المتعددة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بالمدرسة الوطنية  -

 .2018أفريل  04الجزائر المؤرخ في  -التقنيات
 رر ػػػػػيػق

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  لى:المادة األو 
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 .الجزائر-المتعددة التقنياتالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بالمدرسة الوطنية 
 -المتعددة التقنياتلقسـ اليندسة المدنية بالمدرسة الوطنية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.الجزائر
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كل فيما ، الجزائر-المتعددة التقنياتيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية  :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019جواف  12 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د ا 2019جواف  12المؤرخ في  892ممحق بالقرار رقـ   المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحد 
 الجزائر -المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة بال لقسـ اليندسة المدنية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ئيس المجنة العممية لمقسـأستاذ، ر  نور الديف بورحمة 1
 رئيس القسـ لعريبي عبد هللا 2
 أستاذ عبد الرحيـ بالي 3
 أستاذ سماعيف بمقاسمي 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حفيظة جبالي محب الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جميمة شريد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سعدي لكحل 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د ا2019جواف  12مؤرخ في  893رقـ  قػػرار  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحد 

 الجزائر-المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة لقسـ اإللكترونيؾ بال
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440ـ عا رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
والمتضّمف  2008يوليو  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  215-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

   .تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13ي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ -

 .ياالذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العم
 -التقنياتالمتعددة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بالمدرسة الوطنية  -

 .2019مارس  13الجزائر المؤرخ في 
 رر ػػػػػيػق

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14وافق الم

 .الجزائر -المتعددة التقنياتالمجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بالمدرسة الوطنية 
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 -تعددة التقنياتالملقسـ اإللكترونيؾ بالمدرسة الوطنية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2 المادة
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.الجزائر

، كل فيما الجزائر-المتعددة التقنياتيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية  :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019جواف  12 فيالجزائر حرر ب
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء د االذي يحد   2019جواف  12المؤرخ في  893ممحق بالقرار رقـ 
 الجزائر -المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة بال لقسـ اإللكترونيؾ

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ شريف لرباس 1
 رئيس القسـ عدناف مراد 2
 أستاذ مراد حدادي 3
 أستاذ رشيدة توىامي 4
 أستاذ  رابح سعدوف  5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحم أوسعيد طاغي 6
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" نسريف بوعجنق 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د ا2019جواف  12مؤرخ في  894رقـ  قػػرار  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحد 

 الجزائر -المتعددة التقنياتية الوطنمدرسة لقسـ التعديف بال
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
والمتضّمف  2008يوليو  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  215-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

   .تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 ـ التنفيذي رقـوبمقتضى المرسو  -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
 -التقنياتالمتعددة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التعديف بالمدرسة الوطنية  -

 .2019مارس  13الجزائر المؤرخ في 
 رر ػػػػػيػق
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 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 .الجزائر-ددة التقنياتالمتعالمجنة العممية لقسـ التعديف بالمدرسة الوطنية 
، الجزائر-المتعددة التقنياتلقسـ التعديف بالمدرسة الوطنية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية: 2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كل فيما الجزائر-تالمتعددة التقنيايكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية : 3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019جواف  12 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د ا 2019جواف  12المؤرخ في  894ممحق بالقرار رقـ   المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحد 

 الجزائر -المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة بال لقسـ التعديف
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 ذ، رئيس المجنة العممية لمقسـأستا دمحم األميف جغالؿ 1
 رئيس القسـ شطروب دمحم 2
 أستاذ مبروؾ بوعبد هللا 3
 أستاذ مرزاؽ لعريبي 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ"  عبد المجيد كاسير 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" كماؿ عبادلي 6

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2019جػواف  12مؤرخ في  26رقـ  قػػرار

 لدى جامعػة دمحم الصديق بف يحي جيجل 
 

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

 .لموظيفة العمومية القانوف األساسي العاـ
، المحدد لمحتوى الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

  .تمويػػميا
، المتعمق   1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقـ  -

  .بتسييػرالخدمات االجتماعية
، 2019مارس سنة  31الموافق لػ  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19تضى المرسوـ الرئاسي رقـ بمق -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ ، 2012سنة أكتوبر  08المؤرخ في  362-12المرسوـ التنفيذي رقـ بمقتضى  -

 .جيجلنشاء جامعػة إ ، المتضمف2003جويمية سنة  22ؤرخ في الم 03-258
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

اإلدارييف ، المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي الموظفيف 2019أفريل سنة  24 نظػػػػػػر ا لممحضر المؤرخ في -
دمحم الصديق بف يحي جامعػة والتقنييف وأعواف المصالح واألعواف المتعاقديف في لجنة الخدمات االجتماعية لدى 

 .جيجل
، المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي األساتذة في لجنة 2019أفريل سنة  24 نظػػػػػػر ا لممحضر المؤرخ في -

 .لصديق بف يحي جيجلدمحم اجامعػة الخدمات االجتماعية  لدى 
اإلجتماعيػة  المتضمػف التشكيمة النيائيػة ألعضاء لجنػة الخدمػات 2019ماي سنة  16نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

 دمحم الصديق بف يحي جيجل.جامعػة لػدى 
 رر ػػػػػيػق

 

 ي جيجل.دمحم الصديق بف يحجامعػة تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى  المػادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المػادة 

 

 األعضاء الدائموف: 
 صويمح شييناز، -03 برباج عز الديف، -02 جاب هللا عمار، -01
 بوزنوف حساف، -06 يحياوي موسى، -05 قنديل رمزي، -04
 بمغبسي زوينة، -09 قػداـ جماؿ، -08 قيرة عمر، -07

 

 ألعضاء اإلضافيوف : ا
 سالمنة دمحم، -03 جبالي دمحم، -02 ميموف عبد الحق، -01

 

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ): 3المػادة 
لنشرة الرسمية يكمف مديػر جامعػة دمحم الصديق بف يحي جيجل ، بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في ا :4المػادة 

 لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي.
 2019جواف  12 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/
 األميف العاـ

 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمف تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2019جػواف  16مؤرخ في  27رقـ  قػػرار
 لدى المركز الجامعي عبد الحفيع  بوالصوؼ ميمة 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06قرار بمقتضى األمر رقـ  -

 .يةاألساسي العاـ لموظيفة العموم المتضمف القانوف 
، المحدد لمحتوى الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

  .تمويػػميا
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  ، المتعمق1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقـ  -
  االجتماعية.الخدمات  بتسييػر

، 2019مارس سنة  31الموافق لػ  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19ئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ الر  -
 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة.

، المتضمف إنشاء مركز جامعي 2012جويمية سنة  01المؤرخ في  402-12بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .بميمة

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434 ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، المتضمف إنتخاب ممثمي األساتذة في لجنة الخدمات 2018ديسمبر سنة  18نظػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -
 .االجتماعية لػدى المركز الجامعي ميمة

، المتضمف إنتخاب ممثمي العماؿ اإلدارييف التقنييف وأعواف 2018 ديسمبر سنة 18نظػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -
 .المصالح واألعواف المتعاقديف في لجنة الخدمات االجتماعية لػدى المركز الجامعي ميمة

، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية، لػدى 2018ديسمبر سنة  19نظػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -
 ميمة.المركز الجامعي 

 يػقػػػػػرر
 .تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المركز الجامعي ميمةالمػادة األولى: 

 : تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:2المػادة 
 األعضاء الدائموف : 

 دمحم الصالح قشي، -03 أيوب صكري، -02 عبد المالؾ بوركوة،  -01
 خاليد حساـ، -06 حمزة داودي، -05 ي حمر العيف،عبد الياد -04
 سفياف لعرابة، -09 سييمة رشيدي، -08 كماؿ بوبريـ، -07

 

 األعضاء اإلضافيوف : 
   ياسيف بولمناجر. -02 خير الديف بنوف، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ):  3المػادة 
يكمف مدير المركز الجامعي ميمة، بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ  : 4مػادة ال

    العالي والبحث العممي.
 2019جواف  16في حرر بالجزائر 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األميف العاـ

 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة2019جواف  17مؤرخ في  896رقـ  قػػرار
 مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
ديسمبر سنة  14الموافق  1412جمادى الثانية عاـ  7المؤرخ في  477-91وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 4، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة والمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية 1991
 2011 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  13، السيما المادة العممي والتكنولوجي العمومية ذات الطابع األساسي النموذجي لممؤسسةوالذي يحّدد القانوف 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 

 رر ػػػػػيػق
 

ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مف المرسـو التنفيذي رقـ  13تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة والمذكور أعاله  2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432

 مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، كما يمي:
 

 بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة:
 

 ،السيد مانع عمار، ممثل وزير  التعميـ العالي والبحث العممي،رئيسا 
 ،السيد أوذينة عمر ، ممثل عف الوزير المكمف بالمالية 
 مختار، ممثل عف وزير الدفاع الوطني، السيد بمعيد 
 بالتربية الوطنية فممثمة عف الوزير المكم ة لصنامي حياة،السيد، 
  بالتصاؿ فممثل عف الوزير المكم، جغادر عبد الجميلالسيد، 
  بالتكويف والتعميـ المينييف، ف، ممثل عف الوزير المكمشيحي لحسفالسيد 
  جزائري لمغة العربيةالمجمع ال، ممثمة عف خموت فتيحةالسيدة، 

 

 :بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
 جموط دمحم السيد. 

 

 :بالنسبة لمباحثيف
 أوشيش كريمة  ةالسيد، 
  فاىـ السعيدالسيد، 
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 :بالنسبة لمستخدمي دعـ البحث
  خمخاؿ ىشاـ السيد، 

 :األعضاء اآلخريف
 ز،/ مدير المرك    السيد مريبعي الشريف 
  رئيس المجمس العممي،         السيد عباس مراد / 
  مدير وحدة البحث،        السيد بريحة عثماف / 
 مدير وحدة البحث.  السيد خربوش عبد الرحماف / 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2المادة 
  2019جواف  17 فيحرر بالجزائر                                                                                                       

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                             
 الدكتور: بوزيد الطيب                                                                                                                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس ا2019جواف  18مؤرخ في  897رقػـ  قػػرار  لعممػي ، يحد 

 1باتنة –لكم يػة عمـو المادة بجامعػة الحاج لخضر 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير الّتعميـ 
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  181-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في 136-89الذي يعّدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 
 .والمتضّمف إنشاء جامعة باتنة 1989

 1باتنة -خاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية عموـ المادة بجامعة الحاج لخضروبناء  عمى محضر انت -
 .2019أفريل  15المؤّرخ في 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى  ،2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 . 1باتنة -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عموـ المادة بجامعة الحاج لخضر
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، 1باتنة -الحاج لخضردمحم عموـ المادة بجامعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية :2المادة 
 مجدوؿ الممحق بيذا القرار.وفق ا ل

، كّل فيما يخصو، 1باتنة -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة الحاج لخضر :3المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 

 

 2019جواف  18 فيحرر بالجزائر 
 يـ العالي والبحث العمميوزير التعم

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجم 2019جواف  18مؤرخ في ال 897رقػـ ممحػػق بالقػرار   ػس العممػيالذي يحد 
 1باتنة –عموـ المادة بجامعػة الحاج لخضر  لكم يػة   

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء ديبي عمار 1
 عميد الكمية حمادة حابة 2
 ئل المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسا دباش جماؿ  3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية جاب هللا يسيف 4
 رئيس قسـ الفيزياء ريغي ىاروف  5
 رئيس قسـ الكيمياء بف بالط نورة 6
 رئيس قسـ التعميـ األساسي في عمـو المادة بوسناف زوبير 7
الفيزياء قسـّمجنة العممية لال رئيس بوحركات عجاج فوزية  8  
 الكيمياء قسـالّمجنة العممية ل رئيس بوزاىر ياسيف 9

 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء  زعيـ سميماف 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء  بو الجدري عبد الحميد 11
 ي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياءممّثل األساتذة ذو  بف خالد دمحم 12
 ممّثمة األساتذة المساعديف بنور ليندة 13
 ممّثل األساتذة المساعديف أوراغ عبد المطيف 14
 مدير مخبر بحث بف دايخة الطاىر 15
 مدير مخبر بحث بمقاسـ بوزيدة عيسى 16
 مدير مخبر بحث صيد عبد العزيز 17
 مدير مخبر بحث بمقاسـ عدواف 18
 مدير مخبر بحث مسعودي عبد المطيف 19
 مسؤوؿ المكتبة براركة شوقي 20

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي2019جواف  18مؤرخ في  898رقػـ  قػػرار  ، يحد 
 1باتنة –حاج لخضر لمعيػد عمـو البيطرة والعمـو الفبلحية بجامعػة ال

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  181-15التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في 136-89الذي يعّدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 
 .والمتضّمف إنشاء جامعة باتنة 1989

مػي لمعيػد عموـ البيطرة والعموـ الفالحية جامعػػة الحاج وبنػاء  عمى محضػر انتخػاب ممّثمػي األساتػذة بالمجمػس العم -
 .2019أفريل  24المؤّرخ في  1باتنة -لخضر

 رر ػػػػػيػق
 

جمادي الثانية عاـ  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ،2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ البيطرة والعموـ الفالحية بجامعة الحاج لخضر
 . 1باتنة

تحّدد القائمة االسميػة ألعضػاء المجمػػس العممي لمعيد عموـ البيطرة والعموـ الفالحية بجامعػػة الحاج  :2المادة 
 ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1باتنة -لخضر

، كّل فيما يخصو، 1باتنة -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة الحاج لخضر :3المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2019 جواف 18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االس 2019جواف  18مؤرخ في ال 898رقػـ ممحػػق بالقػرار   مية ألعضاء المجمػس العممػيالذي يحد 
 1باتنة –بجامعػة الحاج لخضر  لمعيػد عموـ البيطرة والعموـ الفبلحية

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الفالحية بف مسعود حساف 1
 مدير المعيد بغامي يسيف 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة كماؿ مصمودي 3
 والعالقات الخارجية والبحث العممي مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج العباسي فاروؽ  4
 رئيسة قسـ العمـو الفالحية شاشوة الياـ 5
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 رئيسة قسـ تكنولوجيا التغذية فرحات راضية 6
 البيطرية رئيس قسـ العمـو مرادي صالح 7
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو الفالحية لمباركية نادية 8
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو البيطرية ثميجاف مجيد 9

 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو البيطرية صفصاؼ بوبكر 10
 مصف األستاذية عف قسـ تكنولوجيا التغذية ممثل األساتذة ذوي  مشنف عثماف 11
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ تكنولوجيا التغذية زيتوني بريزة 12
 ممثل عف األساتذة المساعديف كراش غوثي 13
 ممثل عف األساتذة المساعديف وارست عبد الوىاب 14
 مدير مخبر بحث لعماري ماليؾ 15
 ير مخبر بحثمد عبد السالـ صالح 16
 مدير مخبر بحث مزياف توفيق 17
 مدير مخبر بحث فحموؿ جماؿ 18
 مسؤولة المكتبة عوينة عبمة 19

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي2019جواف  18مؤرخ في  899رقػـ  قػػرار  ، يحد 

 1باتنة –يندسة المعمارية والعمراف بجامعػة الحاج لخضر لمعيػد ال
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الي والبحث العمميالذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ الع
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  181-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في 136-89الذي يعّدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 
 .والمتضّمف إنشاء جامعة باتنة 1989

ػاب ممّثمػي األساتػذة بالمجمػس العممػي لمعيػد اليندسة المعمارية والعمراف جامعػػة الحاج وبنػاء  عمى محضػر انتخ -
 .2019أفريل  24المؤّرخ في  1باتنة -لخضر

 رر ػػػػػيػق
جمادي الثانية عاـ  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية والعمراف بجامعة الحاج لخضر

 . 1باتنة
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بجامعػػة الحاج  عمرافتحّدد القائمة االسميػة ألعضػاء المجمػػس العممي لمعيد اليندسة المعمارية وال :2المادة 
 ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1باتنة -لخضر

، كّل فيما يخصو، 1باتنة -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة الحاج لخضر: 3المادة 
  بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019جواف  18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي 2019جواف  18مؤرخ في ال 899رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 1باتنة –بجامعػة الحاج لخضر  لمعيػد اليندسة المعمارية والعمراف

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ

 ناصر فريدة 1
رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة 

 المعمارية والعمراف
 مدير المعيد ير بمقاسـمر  2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة زمورة زيف الديف 3
 والعالقات الخارجية والبحث العممي مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج تركة ىيثـ 4
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية والعمراف جويمعة أحمد 5
 ساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية والعمرافممثل األ قربابي فاطمة الزىراء 6
 ممثل عف األساتذة المساعديف بف عائشة عبد النور 7
 ممثل عف األساتذة المساعديف جفاؿ جعفر 8
 مدير مخبر بحث الديب بمقاسـ 9

 مدير مخبر بحث عروؼ عبد المالؾ 10
 مدير مخبر بحث عيشور بوجمعة 11
 مسؤوؿ المكتبة  يعقوببوزيد دمحم 12
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمػة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي ، 2019جواف  18مؤرخ في  900رقػـ  قػػرار  يحػد 
 1بػاتنة –لجامعػة الحػاج لخضػر 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 
 

 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19وـ الرئاسي رقـ بمقتضى المرس -
  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرى 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
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 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  181-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في 136-89الذي يعّدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 

 .والمتضّمف إنشاء جامعة باتنة 1989
أفريل  21المؤّرخ في  1باتنة -وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة الحاج لخضر -

2019. 
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  20تطبيق ا ألحكاـ المادة  ولى:المادة األ 
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1باتنة -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعػػة الحاج لخضر
، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا 1باتنة -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعػػة الحاج لخضر :2المادة 

 القرار.
، كّل فيما يخصو، 1باتنة -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة الحاج لخضر :3المادة 

 مية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرس
 2019جواف  18 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمػة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي 2019جواف  18مؤرخ في ال 900ار رقػـ بالقػػر ق ػػممح  الذي يحػد 

 1بػاتنة –لجامعػة الحػاج لخضػر 
فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 

 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي ضيف عبد السالـ 1
ف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل نائب المدير المكّمف بالتكويف العالي في الطوري ديبي زىير 2

 والشيادات والّتكويف العالي في التدرج
نائب المدير المكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي  ممكمي لميف 3

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 ة والّتعاوف والّتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةنائب المدير المكّمف بالعالقات الخارجي جبالي نور الديف 4
 نائب المدير المكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو بمقاسـ بوزيدة عيسى 5
 عميد كّمية عمـو المادة حابة حمادة 6
 عميد كّمية العمـو اإلسالمية فموسي مسعود 7
 وعمـو الّتسيير عميد كّمية العمـو االقتصادية والّتجارية ىاروف الطاىر 8
 عميد كّمية الحقوؽ والعمـو السياسية مخموفي عبد الوىاب 9
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      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   617
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ؿ  القرار رقـ ، 2019جواف  18ؤرخ في م 901رقـ  قػػرار   2019ماي  09المؤر خ في  674يعد 
د لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا   المحد 

 ورقمػة -العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قاصدي مرباح بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19رسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى الم -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2001 يوليو سنة 23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03ى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتض -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العموـ اإلنسانية  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا بكمية -

 .2019أفريل  28ورقمػة المؤّرخ في  -واالجتماعية بجامعة قاصدي مرباح
 

 رر ػػػػػيػق
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع و الديمغرافيا  المادة األولى:
 ورقمػة.-العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قاصدي مرباح بكمية

اإلنسانية العموـ  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا بكمية :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-واالجتماعية بجامعة قاصدي مرباح

ورقمػة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدي مرباح :3المادة 
 .ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي بتطبيق

 2019جواف  18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ؿ القرار رقـ  2019جواف  18مؤرخ في ال 901رقػـ ممحػػق بالقػرار  د لمقائمة  2019ماي  09المؤرخ في  674الذي يعد  المحد 
 ورقمػة-العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قاصدي مرباح االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 العممية لمقسـ أستاذ، رئيس المجنة بف عيسى دمحم الميدي 1
 رئيس القسـ قودة عزيز 2
 أستاذ  خميفة عبد القادر 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عريف عبد الرزاؽ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جابر مميكة 5
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" رياب رابح 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شرقي رحيمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوزيد بوحفص 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بويعمى وسيمة 9
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ؿ القرار رقـ 2019جواف  18مؤرخ في  902رقـ  قػػرار   2017سبتمبر  23المؤر خ في  900، يعد 

د لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالت  صاؿ المحد 
 ورقمػة-بجامعة قاصدي مرباح

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضّمف
 2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرس -

 التعميـ العالي والبحث العممي. الذي يحدد صالحيات وزير
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ  -

 .2017نوفمبر  26قمػة المؤّرخ في ور  -بجامعة قاصدي مرباح
 

 رر ػػػػػيػق
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيات الحديثة  المادة األولى:
 ورقمػة. -لممعمومات واالتصاؿ بجامعة قاصدي مرباح

لتكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بجامعة ا تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-قاصدي مرباح

ورقمػة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدي مرباح :3المادة 
 الي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ الع

 2019جواف  18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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ؿ القرار رقـ  2019جواف  18مؤرخ في ال 902رقـ   رارػػق بالقػػػممح د 2017سبتمبر  23المؤر خ في  900الذي يعد   المحد 
 ورقمػة -لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بجامعة قاصدي مرباح

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ة، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ واالتصاالترئيس المجمس العممي لمكمي شبارة فؤاد 1
 عميد الكمية عيادي كماؿ الديف 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة شريط عبد الحكيـ 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية سامعي جماؿ 4
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت محاوشي عز الديف 5
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي وتكنولوجيا المعمومات عشي صالح 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت بف شعباف عبد الرزاؽ 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي وتكنولوجيا المعمومات السعيد بشير 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي وتكنولوجيا المعمومات شي أحمدقري 9

 ممّثل عف األساتذة المساعديف كافي دمحم رضواف 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قادري فريد 11
 مدير مخبر بحث جعفور أحمد 12
 مديرة مخبر بحث لعالـ فاطمة الزىراء 13
 مسؤوؿ المكتبة بقاط حسيف 14

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ؿ القرار رقـ 2019جواف  18مؤرخ في  903رقـ  قػػرار د 2018مارس  22المؤرخ في  238، يعد   المحد 

 مػةورق -لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الرياضيات وعمـو المادة بجامعة قاصدي مرباح
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2 المؤرخ في 210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشا
 غ شت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18رخ في المؤ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الرياضيات وعموـ المادة بجامعة قاصدي  -

 .2019فيفري  27ورقمػة المؤّرخ في  -مرباح
 

 رر ػػػػػيػق
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ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الرياضيات وعموـ المادة  المادة األولى:
 ورقمػة. -بجامعة قاصدي مرباح

 -الرياضيات وعمـو المادة بجامعة قاصدي مرباح تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.ورقمػة، وفقا لمجدوؿ 

ورقمػة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدي مرباح :3المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019جواف  18 فيحرر بالجزائر 
 حث العمميوزير التعميـ العالي والب

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ؿ القرار رقـ  2019جواف  18مؤرخ في ال 903رقـ  رارػػق بالقػػػممح  2018مارس  22المؤرخ في  238الذي يعد 
د لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الرياضيات وعمـو المادة بجامعة قاصدي مرباحالم  ورقمػة -حد 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء  سميماف بوغالي 1
 عميد الكمية جماؿ بشكي 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة ة سالـ عطي 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية لزىر بف مبروؾ 4
 رئيس قسـ الرياضيات مبروؾ مفالح 5
 رئيس قسـ الكيمياء دمحم األخضر بمفار 6
 رئيس قسـ الفيزياء رابح بوعناف 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات يسىبيدي ع 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء مباركة بوزياف 9

 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء إسماعيل شيحي 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات إسماعيل مرابط 11
 األستاذية عف قسـ الرياضيات ممّثل األساتذة ذوي مصفّ  عبد هللا بف السايح 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء مختار سعيدي 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء حسيف دندوقي 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء السعيد دويس 15
 ذة المساعديفممّثل عف األسات حياة زروقي 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عبد الرحيـ عاشوري  17
 مدير مخبر بحث فتحي خمفاوي  18
 مدير مخبر بحث عمر بوكراع 19
 مدير مخبر بحث حاج دمحم محفوظ 20
 مدير مخبر بحث حجاج دمحم 21
 مدير مخبر بحث شاشة أحمد جماؿ 22
 مسؤوؿ المكتبة عمار رميتة 23

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ؿ القرار رقـ 2019جواف  18مؤرخ في  904رقـ  قػػرار   2017سبتمبر  23المؤرخ في  899، يعد 
د لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت بكمية  المحد 

 ورقمػة -امعة قاصدي مرباحالتكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بج
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2001يوليو سنة  23افق المو  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13تنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
التكنولوجيات  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت بكمية -

 .2017ديسمبر  05ورقمػة المؤّرخ في -ؿ بجامعة قاصدي مرباحالحديثة لممعمومات واالتصا
 

 رر ػػػػػيػق
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت  المادة األولى:
 ورقمػة.-التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بجامعة قاصدي مرباح بكمية

التكنولوجيات الحديثة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت بكمية: 2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-لممعمومات واالتصاؿ بجامعة قاصدي مرباح

ورقمػة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدي مرباح :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019جواف  18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ؿ القرار رقـ  2019جواف  18مؤرخ في ال 904رقػـ ممحػػق بالقػرار  د لمقائمة االسمية 2017سبتمبر  23المؤرخ في  899الذي يعد   المحد 
     ورقمػة -بجامعة قاصدي مرباح مومات واالتصاؿالتكنولوجيات الحديثة لممع ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت بكمية 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس المجنة العممية لمقسـ عبد الرزاؽ بف شعباف 1
 رئيس القسـ عز الديف محاوشي 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جماؿ سامعي 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فؤاد شبارة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دمحم بولصباع 5
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 أستاذ مساعد قسـ "أ" سميـ قادري  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فريد قادري  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحم السايح البرعي معاذ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ابراىيـ لكحل 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء الػمجنة العمميػة 2019جواف  18ي مؤرخ ف 905رقـ  قػػرار

 ورقمػة -الطػػب بجامعة قاصدي مرباح لقػسـ الطػػب بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .أعضاء الحكومةوالمتضّمف تعييف 
 2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ
غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـال 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 -الطب بجامعة قاصدي مرباح ذة بالمجنة العممية لقسـ الطب بكميةوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األسات -

 .2019فيفري  05ورقمػة المؤّرخ في 
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
لمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، وا2003غشت سنة  23الموافق  1424

 ورقمػة.-الطب بجامعة قاصدي مرباح القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكمية
ورقمػة،  -الطب بجامعة قاصدي مرباح تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكمية :2المادة 

 ار.وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القر 
ورقمػة، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدي مرباح: 3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2019جواف  18 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 زيد الطيبالدكتور: بو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019جواف  18مؤرخ في ال 905 رقػـممحػػق بالقػرار 
 ورقمػة -ة قاصدي مرباحبجامع الطب لقسـ الطب بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي ، رئيس المجنة العممية لمقسـ جوادي عبد هللا 1
 رئيس القسـ بوخريص طو 2
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" عباس اماؿ 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بايوسف زىية 4
 يأستاذ مساعد استشفائي جامع وقادي عمارة 5
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي بف سونة سممى 6
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي نويصر أديب 7
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي بوعزيز حسيف 8
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي شرفاوي منير 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية لقسـ2019جواف  18مؤرخ في  906رقـ  قػػرار  ، يحد 

 2الجزائر-الم غة التركية والروسي ة بكمية المغة العربية والم غات الشرقية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009أكتوبر سنة  22 الموافق 1430 ذي القعدة 03المؤرخ في  340-09رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذي -

 .، المعّدؿ والمتّمـ2المتضمف إنشاء جامعة الجزائر 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لعمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ا
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة التركية والروسية لكّمية المغة العربية وآدابيا  -

 .2018سبتمبر  25المؤّرخ في  2الجزائر -والمغات الشرقية بجامعة ابو قاسـ سعد هللا
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03سوـ التنفيذي رقـ مف المر  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة التركية والروسية لكّمية المغة العربية وآدابيا والمغات 
 .2الجزائر-بجامعة ابو قاسـ سعد هللاالشرقية 
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة التركية والروسية لكّمية المغة العربية وآدابيا  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2الجزائر-والمغات الشرقية بجامعة ابو قاسـ سعد هللا

، كل فيما 2الجزائر-لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابو القاسـ سعد هللايكمف المدير العاـ  :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 

 2019جواف  18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنة العممية 2019جواف  18المؤرخ في  906 رقػـممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 2الجزائر-ة العربية والم غات الشرقية بجامعة أبو القاسـ سعد هللالقسـ الم غة التركية والروسي ة بكمية المغ

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ الوافي عبيد 1
 رئيس القسـ شكيب بف حفري  2
 أستاذ  مصيبح عبد الوىاب 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أعمر ستي عمي 4
 سـ "أ"أستاذ محاضر ق بولطاش رشيد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عثماف الزيف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ممبوس خميل 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوزياف عبد الحكيـ 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بف قويدر سامية 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د ا2019جواف  18مؤرخ في  907رقـ  قػػرار  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحد 

 مستغانـ-العميا لؤلساتذة مدرسةلقسـ العمـو الدقيقة بال
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2014غشت سنة  25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤرخ في  231-14 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 عميا لألساتذة بمستغانـ.والمتضمف انشاء المدرسة ال
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
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مستغانـ -لألساتذةالعميا  مدرسةوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ الدقيقة بال -
 .2018فيفري  05المؤرخ في 

 رر ػػػػػيػق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في 176-16 مف المرسوـ التنفيذي رقـ 50تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ، والمذكور أعاله،2016يونيو  14الموافق 

 مستغانـ. -العميا لألساتذة مدرسةسـ العمـو الدقيقة بالالمجنة العممية لق
مستغانـ، وفقا -العميا لألساتذة مدرسةلقسـ العموـ الدقيقة بال تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
مستغانـ، كل فيما يخصو، -رسة العميا لألساتذةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المد :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019جواف  18 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د ا 2019جواف  18المؤرخ في  907ممحق بالقرار رقـ   المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحد 

 مستغانـ-العميا لؤلساتذة مدرسةبال لقسـ العموـ الدقيقة
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذ ، رئيس المجنة العممية  د هللاعيبوط عب 1
 رئيس القسـ  قالة صادؽ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" منصري قادة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سنوسي بف ذىبية 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" فكار نادية 5
 أستاذ مساعد قسـ "ب" مشداف دمحم 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوزياف ميدي 7
 أستاذ مشارؾ بميني دمحم الحبي 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي يحد  ، 2019جواف  18مؤرخ في  908ـ ػرق قػػرار

 لممدرسة العميا لؤلساتذة ورقمة
 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي، إف
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ف تعييف أعضاء الحكومةوالمتضمّ 
الذي  2013يونيو سنة  28الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر التعميـ العالي والبحث العممي.يحّدد صالحيات وزي
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 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  184-15 رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي -
 .والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بورقمة

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ -
 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

جواف  19عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة ورقمة المؤرخ في وبناء   -
2018. 

 رر ػػػػػيػق
 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في 176-16 مف المرسوـ التنفيذي رقـ 44تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا2016يونيو  14الموافق 
 المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة ورقمة. 

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة ورقمة، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا  :2المادة 
 القرار.

يف ومدير المدرسة الوطنية العميا لألساتذة ورقمة، كّل فيما يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالي :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019جواف  18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممييحد  الذي  2019جواف  18المؤرخ في  908 ـػرار رقػق بالقػممح
 لممدرسة العميا لؤلساتذة ورقمة

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 المجمس العممي لممدرسة سمدير المدرسة، رئي راىيـفوزي بف ب 1
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واإلتصاؿ والعالقات الخارجية مسعود باشاغا بف ساسي 2
 مدير مساعد مكّمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل عبد العزيز بف نونة 3
 راه والبحث العمميمدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتو  سالـ فرحات 4
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة بابمحاج با عيسى 5
 رئيس قسـ العمـو الدقيقة عبد القادر سويقات 6
 رئيس قسـ األدب العربي أمينة قصراوي  7
 رئيس قسـ المغات األجنبية الزبير عيساني 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ األدب العربي بمقاسـ مالكية 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الدقيقة يـ العابدابراى 10
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمحم األميف حجاج 11
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دمحم خالد بشكي 12
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عمر حروز 13
 أستاذ مساعد قسـ "ب" دمحم كنتاوي  14
 أستاذ محاضر قسـ "أ"بجامعة غرداية حجاج عمر 15
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بجامعة قاصدي مرباح ورقمة د عبد القادرحاج سعي 16
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ؿ القرار رقـ 2019جواف  18مؤرخ في  909رقػـ  قػػرار  2019جانفي  02المؤرخ في  19، يعد 
 تيبازة-مرسمي عبد هللا الجامعي قائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي لممركزلمد حػد  الم

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16 الموافق 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  302-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434وؿ عاـ ربيع األ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
  .2019جواف 09المؤرخ في  127رقـ  تيبازة-وبناء  عمى إرساؿ مدير المركز الجامعي مرسمي عبد هللا -

 

 رر ػػػػػيػق
 

عضاء المجمس العممي لممركز الجامعي مرسمي عبد ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية أل المادة األولى:
 تيبازة.-هللا

تيبازة ، وفقا لمجدوؿ -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي مرسمي عبد هللا :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

بتيبازة ، كل فيما يخصو، بتطبيق يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2019جواف  18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ؿ القرار رقـ  2019جواف  18المؤرخ في  909قػرار رقػـ ممحق بال  2019جانفي  02المؤرخ في  19الذي يعد 

 تيبازة-مرسمي عبد هللا قائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي لممركز الجامعيلمد حػد  الم
 فػةالص االسـ والمقػب الرقـ

 مدير المركز الجامعي، رئيس المجمس العممي لممركز الجامعي لخمف عثماف 1
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدّرج والّتكويف المتواصل والشيادات دمحم ودوع 2
 مدير مساعد مكّمف بالتنمية واالستشراؼ طارؽ حرطاني 3
 جارية وعمـو التسييرمدير معيد العمـو االقتصادية والت أدمحم عمر بوزيد 4
 مدير معيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية  عبد الكريـ وىايبية 5
 مديرة معيد الحقوؽ والعمـو السياسية فاطيمة عاشور 6
 مدير معيد المغة واألدب العربي أدمحم لقدي 7
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 مدير معيد العمـو سفياف بوشامة 8
 مـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييررئيس المجمس العممي لمعيد الع ابراىيـ بمحيمر 9
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية فاطمة دروش 10
 رئيس المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية العيد حداد 11
 رئيس المجمس العممي لمعيد المغة واألدب العربي جميمة مصطفى الزقاي 12
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو حمقدودة أوربي 13
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير كماؿ ديب 14
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير دمحم يونسي 15
 ممّثل أساتذة معيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية بوزقزة ياسيف 16
 ممّثل أساتذة معيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية بف دودةمميكة  17
 ممّثل أساتذة معيد الحقوؽ والعمـو السياسية ايرايف نواؿ 18
 ممّثل أساتذة معيد الحقوؽ والعمـو السياسية كريـ حرز هللا 19
 ممّثل أساتذة معيد المغة واألدب العربي عادؿ لخضر 20
 عيد المغة واألدب العربيممّثل أساتذة م السعيد عموري  21
 ممّثل أساتذة معيد العمـو عبد القادر دواوي  22
 ممّثل أساتذة معيد العمـو دمحم ىواري  23
 ممّثل عف األساتذة المساعديف خميفة برايس 24
 2البميدة  -أستاذ بجامعة لونيسي عمي رزيق كماؿ 25
 1لجزائر -أستاذ بجامعة بف يوسف بف خدة قمودي سييمة 26
 مسؤوؿ المكتبة المركزية العرباوي دمحم 27
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ، 2019جواف  18مؤرخ في  910رقـ  قػػرار

 خميس مميانة -جيبللي بونعامةالعمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض بجامعة  العمـو البيولوجية بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
عموـ الطبيعة والحياة  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ البيولوجية بكمية -

 .2019أفريل  10المؤّرخ في  س مميانةخمي-الجياللي بونعامةوعمـو األرض بجامعة 
 

 رر ػػػػػيػق
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

عموـ الطبيعة والحياة وعمـو  عضاء المجنة العممية لقسـ العموـ البيولوجية بكميةالقائمة االسمية أل
 .خميس مميانة-الجياللي بونعامةاألرض بجامعة 

عموـ الطبيعة والحياة وعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ البيولوجية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.خميس مميانة-مةالجياللي بونعااألرض بجامعة 

، كل فيما خميس مميانة-الجياللي بونعامةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019 افجو  18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 سمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة اال 2019جواف  18المؤرخ في  910رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 خميس مميانة -الجيبللي بونعامةعموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض بجامعة  لقسـ العموـ البيولوجية بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ برادة موسى 1
 رئيسة القسـ قيطارني حسينة 2
 "أ"أستاذ محاضر قسـ  عوف عمر 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" محقيف مجيد 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" شرفة دمحم 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف وقميل فطومة 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ مصطفى صاري فوزية 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عروس عمي 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو، 2019جواف  18مؤرخ في  911ـ رق قػػرار

 خميس مميانة -الجيبللي بونعامةعمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض بجامعة  الزراعية بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  جبر  24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  247-12لتنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ا -

 لمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة.وا
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

عموـ الطبيعة والحياة وعمـو  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمـو الزراعية بكمية وبناء   -
 .2019أفريل  10المؤّرخ في  خميس مميانة-الجياللي بونعامةاألرض بجامعة 

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24لمؤرخ في ا 279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الزراعية بكمية
 .خميس مميانة-الجياللي بونعامةبجامعة  

عموـ الطبيعة والحياة وعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الزراعية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.خميس مميانة-الجياللي بونعامةاألرض بجامعة 

، كل فيما خميس مميانة-بونعامة الجياللييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

  2019 جواف 18 فيحرر بالجزائر                                                                                                       
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                             

 : بوزيد الطيبالدكتور                                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019جواف  18المؤرخ في  911رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 خميس مميانة -الجيبللي بونعامةعموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض بجامعة  كميةلقسـ العموـ الزراعية ب

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذة محاضر قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ تيرشي نادية 1
 رئيس القسـ طويل سامي 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قارة حسف طاىر 3
 ر قسـ "ب"أستاذ محاض مروش عبد القادر 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ماروؾ دمحم أميف 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" عبيدي ليمة 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" قاسي زكية 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوعيشي الياـ 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ، 2019جواف  18مؤرخ في  912رقـ  قػػرار

 خميس مميانة -الجيبللي بونعامةعمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض بجامعة  عمـو األرض بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 لمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة.وا

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

عموـ الطبيعة والحياة وعمـو  ذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ األرض بكميةوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األسات -
 .2019أفريل  10المؤّرخ في  خميس مميانة-الجياللي بونعامةاألرض بجامعة 

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23لموافق ا 1424

عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو األرض بكمية
 .خميس مميانة-الجياللي بونعامةبجامعة  

عموـ الطبيعة والحياة وعمـو  جنة العممية لقسـ عموـ األرض بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء الم :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.خميس مميانة-الجياللي بونعامةاألرض بجامعة 

، كل فيما خميس مميانة-الجياللي بونعامةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ىذا يخصو، بتطبيق

 2019 جواف 18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019جواف  18المؤرخ في  912 رقػـممحػػق بالقػرار 
 خميس مميانة -الجيبللي بونعامةعموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض بجامعة  لقسـ عموـ األرض بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ بودربالة عبد القادر 1
 رئيس القسـ الصادؽ بف عباس عبد القادر 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمحاج بوشعيب فائزة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" غربي بف يوسف 4
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بمحاج فاطمة الزىراء 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" فياللي ميرة 6
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د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي، 2019جواف  18مؤرخ في  913رقػـ  قػػرار  يحد 
 خميس مميانة -الجيبللي بونعامةالعمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة  لكم يػة

 

 عممي،إف وزير التعميـ العالي والبحث ال
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.اصة بتالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخ 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة.وا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزي
وبنػػاء  عمى محضػر انتخاب ممّثمي األساتػػذة بالمجمػس العممػػي لكمية العموـ اإلقتصادية،   التجارية وعموـ التسيير  -

 .2019أفريل  10مميانة المؤّرخ في خميس  -بجامعػػة الجياللي بونعامة
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43: تطبيق ا ألحكاـ المادتيف ىالمادة األول
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

ية وعموـ التسيير تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ اإلقتصادية، التجار 
 خميس مميانة.  -بجامعة الجياللي بونعامة

العموـ اإلقتصادية، التجارية وعموـ التسيير بجامعة   تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية: 2المادة 
 خميس مميانة ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الجياللي بونعامة

خميس مميانة، كّل فيما  -عاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة الجياللي بونعامةيكّمف المدير ال :3المادة 
 يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2019 جواف 18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 طيبالدكتور: بوزيد ال
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي 2019جواف  18المؤرخ في  913رقػـ  ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 خميس مميانة –تجارية وعمـو التسيير بجامعػة الجيبللي بونعامة العموـ االقتصادية، ال لكم يػة

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 رئيسة المجمس العممي لمكّمية، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية خموؼ زىرة 1
 عميد الكمية بف عناية جموؿ 2
 د التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد المكّمف بما بع شيشة نواؿ 3
 نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بناولة حكيـ 4
 رئيس قسـ عمـو التسيير  ظريف عبد هللا 5
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 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة لعريبي دمحم 6
 رئيس قسـ العمـو التجارية حمدوش بختة 7
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية بغدادي بالؿ 8
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو التجارية حفيفي صميحة 9
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية خميفة منية 10
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـو التسيير مختاري بمنوار 11
 ية والمحاسبةرئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو المال سعيداني جماؿ 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير بمحمدي سيد عمي 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير خثير دمحم 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية حكيـ خمفاوي  15
 ألساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجاريةممّثل ا خميدة دمحم بمكبير 16
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية كواش زىية 17
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية زنيني فريدة 18
 سـ العمـو المالية والمحاسبةممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ق صدقاوي صورية 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة بزارية أدمحم 20
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف مسعودي نادية 21
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شويرب جموؿ 22
 مديرة مخبر بحث قاضي نجاة 23
 مخبر بحثمدير  مادي دمحم ابراىيـ 24
 مدير مخبر بحث توبيف عمي 25
 مسؤولة المكتبة رشيدي نادية 26

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو المالية  ،2019جواف  18مؤرخ في  914رقـ  قػػرار

 خميس مميانة -الجيبللي بونعامةقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة العمـو اال والمحاسبة بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يانة.لمتضمف إنشاء جامعة خميس مموا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
 صادية،العموـ اإلقت وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية -

 .2019أفريل  16المؤّرخ في  خميس مميانة-الجياللي بونعامةالتجارية وعمـو التسيير بجامعة 
 

 رر ػػػػػيػق
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
مذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، وال2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ اإلقتصادية،التجارية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية
 .خميس مميانة-الجياللي بونعامةوعمـو التسيير بجامعة 

 العموـ اإلقتصادية، المالية والمحاسبة بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ  :2 المادة
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.خميس مميانة-الجياللي بونعامةالتجارية وعمـو التسيير بجامعة 

، كل فيما خميس مميانة-الجياللي بونعامةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة : 3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا  يخصو، بتطبيق

  2019 جواف 18 فيحرر بالجزائر                                                                                                       
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                             

 الدكتور: بوزيد الطيب                                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 2019جواف  18المؤرخ في  914رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 خميس مميانة -الجيبللي بونعامةالتسيير بجامعة  العموـ االقتصادية، التجارية وعمـو العموـ المالية والمحاسبة بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ جماؿ سعيداني 1
 رئيس القسـ دمحم لعريبي 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" صورية صدقاوي  3
 أستاذ محاضر قسـ "أ"" ادمحم بزارية 4
 محاضر قسـ "أ" أستاذ فاتح طايمب 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عمر زمالة 6

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي، 2019جواف  18مؤرخ في  915رقػـ  قػػرار  يحد 

 خميس مميانة–امة عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض بجامعػة الجيبللي بونع لكم يػة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18 المؤّرخ في 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض بجامعػػة  وبنػػاء  عمى محضػر انتخاب ممّثمي األساتػػذة بالمجمػس العممػػي لكّميػة -

 .2019أفريل  10 خميس مميانة المؤّرخ في -الجياللي بونعامة
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 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

س العممي لكّمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض بجامعة تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجم
 خميس مميانة.  -الجياللي بونعامة

 عمـو الطبيعة والحياة وعموـ األرض بجامعة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية :2المادة 
 خميس مميانة ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الجياللي بونعامة

خميس مميانة، كّل فيما  -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة الجياللي بونعامة :3ادة الم
 يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2019 جواف 18 فيحرر بالجزائر 
 عمميوزير التعميـ العالي والبحث ال
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي 2019جواف  18المؤرخ في  915رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 

 خميس مميانة –عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض بجامعػة الجيبللي بونعامة  لكم يػة
 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ

رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  بوصالحيح ابراىيـ 1
 العمـو الزراعية

 عميد الكمية يعوش فاطمة الزىراء 2
 ئب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنا شوشاف كريمة 3
 نائب العميد مكّمف بالبيداغوجية وشؤوف الطمبة يحياوي ابراىيـ 4
 رئيس قسـ العمـو البيولوجية قيطارني حسينة 5
 رئيس قسـ عمـو األرض الصادؽ بف عباس عبد القادر 6
 ةرئيس قسـ العمـو الزراعي سامي طويل 7
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو البيولوجية براده موسى 8
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـو األرض بودربالة عبد القادر 9

 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو الزراعية تيرشي نادية 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو البيولوجية عوف عمر 11
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف لي ميرةفيال 12
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف مصطفى صاري فوزية 13
 مدير مخبر بحث لعزالي دمحم 14
 مدير مخبر بحث بوقارة دمحم 15
 مسؤولة المكتبة عدالحيف عبمة 16

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمػة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي ، 2019جواف  18مؤرخ في  916رقػـ  قػػرار  يحػد 
 خميس مميانة–لجامعػة الجيبللي بونعامة 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30ق المواف 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة
خميس مميانة المؤّرخ في  –الجياللي بونعامة  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة -

 .2019ماي  07
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  20تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تح2003غشت سنة  23الموافق  1424

 خميس مميانة.–القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعػػة الجياللي بونعامة 
خميس مميانة، وفق ا لمجدوؿ –تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعػػة الجياللي بونعامة  :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
خميس مميانة، كّل فيما –لعالييف ومدير جامعة الجياللي بونعامة يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف ا :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019 جواف 18 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمػة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي 2019جواف  18المؤرخ في  916بالقػػرار رقػـ ق ػػممح  الذي يحػد 

 خميس مميانة–لجامعػة الجيبللي بونعامة 
فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 

 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي رحموني مصطفى 1
نائب المدير المكّمف بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل  فالح أنيسة 2

 والشيادات والّتكويف العالي في التدرج
لتأىيل الجامعي والبحث العممي نائب المدير المكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث وا عيالـ الحاج 3

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 نائب المدير المكّمف بالعالقات الخارجية والّتعاوف والّتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية بف جياللي فمة 4
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 نائب المدير المكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو بف مقدـ نصر الديف 5
 ية العمـو والتكنولوجياعميد كمّ  كرفاح رابح 6
 عميد كّمية العمـو االقتصادية والّتجارية وعمـو الّتسيير بف عناية جموؿ 7
 عميد كّمية الحقوؽ والعمـو السياسية طيبي سعاد 8
 عميد كّمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض بعوش فاطمة الزىراء 9

 ية واالنسانيةعميد كّمية العمـو االجتماع دوحة عبد القادر 10
 عميد كّمية اآلداب والمغات ميداف ليمى 11
 مدير معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  سالمي سيد عمي 12
 رئيس المجمس العممي لكّمية العمـو والتكنولوجيا حميس دمحم 13
 ـو الّتسييررئيس المجمس العممي لكّمية العمـو االقتصادية والّتجارية وعم خموؼ زىرة 14
 رئيس المجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعمـو السياسية طحطاح عالؿ 15
 رئيس المجمس العممي لكّمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض بوصالحيح ابراىيـ 16
 االنسانيةعممي لكّمية العمـو االجتماعية و رئيس المجمس ال بوطباؿ سعد الديف 17
 يس المجمس العممي لكّمية اآلداب والمغاترئ قدار عبد القادلر 18
 رئيس المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ناصر دمحم 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية العمـو والتكنولوجيا صدوقي مصطفى 20
 الحقوؽ والعمـو السياسيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية  بعموج أسماء 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية الحقوؽ والعمـو السياسية عمروش حسف 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية اآلداب والمغات ممفوؼ صالح الديف 23
 جتماعية واالنسانيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية العمـو اال مداني عز الديف 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية العمـو االجتماعية واالنسانية شعباني  نور الديف 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض تيرشي نادية 26
 ـو الطبيعة والحياة وعمـو األرضممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية عم عوف عمر 27
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية العمـو االقتصادية والّتجارية وعمـو الّتسيير خثير دمحم 28
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية العمـو االقتصادية والّتجارية وعمـو الّتسيير مختاري بمنوار 29
 ل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةممثّ  نمرود بشير 30
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بف حاج الطاىر عبد القادر 31
 ممّثل عف األساتذة المساعديف رقيق ياسيف 32
 ل عف األساتذة المساعديفممثّ  تونسي عبد الرحمف 33
 مسؤوؿ المكتبة المركزية بكيري دمحم أميف 34

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة، 2019جواف  18مؤرخ في  917رقػـ  قػػرار  يحد 

 1باتنة –معػة الحاج لخضر العمـو اإلسبلمية بجا بكم يػة لقسػـ الشريعة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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غشت سنة  23وافق الم 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي

 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  181-15مرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ال -
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  136-89الذي يعّدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 

 .والمتضّمف إنشاء جامعة باتنة 1989
العمـو اإلسالمية بجامعة الحاج  عممية لقسـ الشريعة بكّميةوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة ال -

 .2019أفريل  22المؤّرخ في  1باتنة-لخضر
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، 2003غشت سنة  23الموافق  1424

-العموـ اإلسالمية بجامعة الحاج لخضر القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الشريعة بكّمية
 .1باتنة

العمـو اإلسالمية بجامعة الحاج  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الشريعة بكّمية :2المادة 
 ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1تنةبا-لخضر

، كّل فيما يخصو، 1باتنة-يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة الحاج لخضر :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019 جواف 18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعض 2019جواف  18المؤرخ في  917رقػـ ممحػػق بالقػرار   اء الم جنػة العمميػةالذي يحد 
 1باتنة –العموـ اإلسبلمية بجامعػة الحاج لخضر  بكم يػة لقسػـ الشريعة

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 أستاذة، رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ مميكة مخموفي 1
 رئيس القسـ صالح زنداقي 2
 أستاذ  دمحم صالح حمدي 3
 أستاذة  صميحة بف عاشور 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" زىراء وغالنتفاطمة ال 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" حورية تاغالبت 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" معمري منير 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوجمعة سي ادمحم  8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د الق، 2019جواف  18مؤرخ في  918رقػـ  قػػرار  ائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػةيحد 
 1باتنة –العمـو اإلسبلمية بجامعػة الحاج لخضر  بكم يػة لقسػـ المغة والحضارة اإلسبلمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 رىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسي 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434 ربيع األوؿ عاـ 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  181-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

أوؿ غشت سنة الموافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في 136-89الذي يعّدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 
 والمتضّمف إنشاء جامعة باتنة. 1989

العممية لقسـ المغة والحضارة اإلسالمية بكّمية العموـ اإلسالمية وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة  -
 .2019أفريل  22المؤّرخ في  1باتنة-بجامعة الحاج لخضر

 

 يػقػػػػػرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48 تطبيق ا ألحكاـ المادة المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العمـو اإلسالمية بجامعة  والحضارة اإلسالمية بكّمية القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ المغة
 .1باتنة-الحاج لخضر

العموـ اإلسالمية  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ المغة والحضارة اإلسالمية بكّمية :2المادة 
 ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. 1باتنة-بجامعة الحاج لخضر

، كّل فيما يخصو،  1باتنة-الحاج لخضر يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019 جواف 18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019جواف  18المؤرخ في  918رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 1باتنة –العموـ اإلسبلمية بجامعػة الحاج لخضر  بكم يػة لقسػـ المغة والحضارة اإلسبلمية

 فػةالص   باالسـ والمقػ الرقـ
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ بوخالفة السعيد 1
 رئيس القسـ درغاؿ رشيد 2
 أستاذ  بف دعاس جماؿ 3
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 أستاذ  شعباف رضا 4
 أستاذ  كافي منصور 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" برواؿ أحمد 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حيدوسي عمر 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حمادي عياش 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سيغة نبيل 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة ، 2019جواف  18مؤرخ في  919رقػـ  قػػرار  يحد 

 1باتنة–العمـو اإلسبلمية بجامعػة الحاج لخضر  بكم يػة لقسػـ أصوؿ الديف
 

 التعميـ العالي والبحث العممي، إف وزير
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.ياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتالذي يحّدد م 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24في  المؤّرخ 181-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في 136-89الذي يعّدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 
 والمتضّمف إنشاء جامعة باتنة. 1989

ـ اإلسالمية بجامعة العمو  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ أصوؿ الديف بكّمية -
 .2019أفريل  22المؤّرخ في  1باتنة-الحاج لخضر

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
إلى تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ اإلسالمية بجامعة الحاج  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ أصوؿ الديف بكّمية
 .1باتنة-لخضر

العموـ اإلسالمية بجامعة الحاج  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ أصوؿ الديف بكّمية :2المادة 
 بيذا القرار. ، وفق ا لمجدوؿ الممحق1باتنة-لخضر

، كّل فيما يخصو، 1باتنة-يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة الحاج لخضر :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019 جواف 18 فيحرر بالجزائر 
 ث العمميوزير التعميـ العالي والبح

 الدكتور: بوزيد الطيب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019جواف  18المؤرخ في  919رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 1باتنة –العمـو اإلسبلمية بجامعػة الحاج لخضر  بكم يػة لقسػـ أصوؿ الديف

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 يس الّمجنة العممية لمقسـأستاذ، رئ صالح عسكر 1
 رئيس القسـ عيسى بوعكاز 2
 أستاذ  نورة بف حسف 3
 أستاذ  صحراوي مقالتي 4
 أستاذ  عبد الحكيـ فرحات 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" عبد الباسط دردور 6
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" ادمحم بنبري  7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" عالوة بوشوشة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قروؼ الياشمي 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي ، 2019جواف  18مؤرخ في  920رقػـ  قػػرار  يحد 

 1باتنة –لكم يػة العمـو اإلسبلمية بجامعػة الحاج لخضر 
 

 ،إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 يرىا، المعّدؿ والمتّمـ.تنظيميا وسالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة ب 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزي
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  181-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في 136-89الذي يعّدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 
 .والمتضّمف إنشاء جامعة باتنة 1989

 -وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية العموـ اإلسالمية بجامعة الحاج لخضر -
 .2019أفريل  22 المؤّرخ في 1باتنة

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 .1باتنة -العممي لكّمية العموـ اإلسالمية بجامعة الحاج لخضر تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس
 -الحاج لخضردمحم العموـ اإلسالمية بجامعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية :2المادة 

 ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1باتنة
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، كّل فيما يخصو، 1باتنة -ف ومدير جامعة الحاج لخضريكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العاليي: 3المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2019 جواف 18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي 2019جواف  18المؤرخ في  920رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 1باتنة –ج لخضر بجامعػة الحا لكم يػة العمـو اإلسبلمية

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ أصوؿ الديف  حسيف شرفة 1
 عميد الكمية مسعود فموسي 2
 نائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عبد الرحمف رداد 3
 ئب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنا عزوز مناصرة 4
 رئيس قسـ الشريعة صالح زنداقي 5
 رئيس قسـ أصوؿ الديف عيسى بوعكاز 6
 رئيس قسـ المغة والحضارة اإلسالمية رشيد درغاؿ 7
 رئيس قسـ  التعميـ الساسي في العمـو اإلسالمية عبد الحكيـ فرحات 8
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الشريعة موفيمميكة مخ 9

 رئيس الّمجنة العممية لقسـ أصوؿ الديف صالح عسكر 10
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ المغة والحضارة اإلسالمية السعيد بوخالفة 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الشريعة  عبد القادر بف حرز هللا 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الشريعة  صميحة بف عاشور 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ أصوؿ الديف نورة بف حسف 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ أصوؿ الديف  جمعي بوقفة 15
 رة اإلسالمية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة والحضا جماؿ بف دعاس 16
 ممّثل األساتذة المساعديف منير معمري  17
 ممّثل األساتذة المساعديف عالوة بوشوشة 18
 مديرة مخبر بحث مميكة مخموفي 19
 مدير مخبر بحث صالح عسكر 20
 مدير مخبر بحث السعيد بوخالفة 21
 مسؤولة المكتبة جميمة عزوي  22

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة ، 2019جواف  18مؤرخ في  921رقػـ  قػػرار  يحد 

 1باتنة –العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعػة الحاج لخضر  بكم يػة لقسػـ التاريخ وعمـ اآلثار
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19الرئاسي رقـ  بمقتضى المرسوـ -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤّرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي

 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  181-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في 136-89الذي يعّدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 

 .والمتضّمف إنشاء جامعة باتنة 1989
العموـ اإلنسانية  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ التاريخ وعمـ اآلثار بكّمية -

 .2019أفريل  21المؤّرخ في  1باتنة-اج لخضرواالجتماعية بجامعة الح
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ اإلنسانية واالجتماعية  سمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ التاريخ وعمـ اآلثار بكّميةالقائمة اال
 .1باتنة-بجامعة الحاج لخضر

العموـ اإلنسانية واالجتماعية  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ التاريخ وعمـ اآلثار بكّمية :2المادة 
 ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. 1باتنة-بجامعة الحاج لخضر

، كّل فيما يخصو، 1باتنة-يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة الحاج لخضر :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019 جواف 18 فيحرر بالجزائر 
 ر التعميـ العالي والبحث العمميوزي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019جواف  18المؤرخ في  921رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 1باتنة –العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعػة الحاج لخضر  بكم يػة لقسػـ التاريخ وعمـ اآلثار

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 أستاذ ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ غيالني السبتي 1
 رئيس القسـ عمي عشي 2
 أستاذ  مياجقو ع 3
 أستاذة  حماميد حسينة 4
 أستاذ  مناصرية يوسف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ىواري مختار 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ىدوش صالح الديف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سالـ مصطفى 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" باشي زيف الديف 9
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ عمـ، 2019جواف  18مؤرخ في  922رقػـ  قػػرار  يحد 
 1باتنة –العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعػة الحاج لخضر  بكم يػة النفس وعمـو التربية واألرطوفونيا

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19لرئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ ا -

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

 لمعّدؿ والمتّمـ.نظيميا وسيرىا، االذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  181-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في 136-89الذي يعّدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 
 ة باتنة.والمتضّمف إنشاء جامع 1989

العمـو  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطوفونيا بكّمية -
 .2019أفريل  21المؤّرخ في  1باتنة-عية بجامعة الحاج لخضراإلنسانية واالجتما

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تح2003غشت سنة  23الموافق  1424

العمـو  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطوفونيا بكّمية
 .1باتنة-اإلنسانية واالجتماعية بجامعة الحاج لخضر

ـ العمو  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطوفونيا بكّمية :2المادة 
 ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. 1باتنة-اإلنسانية واالجتماعية بجامعة الحاج لخضر

، كّل فيما يخصو، 1باتنة-يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة الحاج لخضر :3المادة 
 والبحث العممي. أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي بتطبيق

 2019 جواف 18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019جواف  18المؤرخ في  922رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 1باتنة –العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعػة الحاج لخضر  بكم يػة لقسػـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطوفونيا

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 ذ ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـأستا عدواف يوسف 1
 رئيس القسـ امزياف وناس 2
 أستاذة  أحماف لبنى 3
 أستاذة  بف فميس خديجة 4
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 أستاذ  مزوز بركو 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قاشي دمحم 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" شينار سامية 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كرباؿ مختار 8
 قسـ "أ" أستاذة مساعدة شرفة سامية 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ عمـو، 2019جواف  18مؤرخ في  923رقػـ  قػػرار  يحد 

 1باتنة –العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعػة الحاج لخضر  بكم يػة اإلعبلـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  181-15رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في 136-89الذي يعّدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 
 .والمتضّمف إنشاء جامعة باتنة 1989

 اإلعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات بكّميةوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ عموـ  -
 .2019أفريل  21المؤّرخ في  1باتنة-العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة الحاج لخضر

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003 غشت سنة 23الموافق  1424

العمـو  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات بكّمية
 .1باتنة-اإلنسانية واالجتماعية بجامعة الحاج لخضر

العمـو  العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات بكّميةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة  :2المادة 
 ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. 1باتنة-اإلنسانية واالجتماعية بجامعة الحاج لخضر

، كّل فيما يخصو، 1باتنة-يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة الحاج لخضر :3المادة 
 حكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.أ بتطبيق

 2019 جواف 18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019جواف  18المؤرخ في  923رقػـ ممحػػق بالقػرار   لقسػـ الذي يحد 
 1باتنة –لخضر العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعػة الحاج  بكم يػة عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ قارش دمحم 1
 رئيس القسـ رمزي جاب هللا 2
 أستاذ  سيدىـ خالدة ىناء 3
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" نومار مريـ ناريماف 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بوزيدي سياـ 5
 "أ" أستاذ محاضر قسـ باديس مجاني 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" عيساني سعاد 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" قطاؼ سارة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ 2019جواف  18مؤرخ في  924رقػـ  قػػرار  يحد 

 1باتنة –العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعػة الحاج لخضر  بكم يػة عمـ االجتماع والديمغرافيا
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لّتعميـ العالي والبحث العممي.ر االذي يحّدد صالحيات وزي
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  181-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في 136-89الذي يعّدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 
 اء جامعة باتنة.والمتضّمف إنش 1989

العموـ اإلنسانية  محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا بكّميةوبناء  عمى  -
 .2019أفريل  21المؤّرخ في  1باتنة-واالجتماعية بجامعة الحاج لخضر

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العمـو اإلنسانية  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا بكّمية
 .1باتنة-واالجتماعية بجامعة الحاج لخضر
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العموـ اإلنسانية  ّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا بكّميةتح :2المادة 
 ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1باتنة-واالجتماعية بجامعة الحاج لخضر

كّل فيما يخصو،  ،1باتنة-يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة الحاج لخضر :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

  2019 جواف 18 فيحرر بالجزائر                                                                                                       
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                             

 بالدكتور: بوزيد الطي                                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمم 2019جواف  18المؤرخ في  924رقػـ ممحػػق بالقػرار   يػةالذي يحد 
 1باتنة –العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعػة الحاج لخضر  بكم يػة لقسػـ عمـ االجتماع والديمغرافيا

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ بوذراع أحمد 1
 رئيس القسـ محي الديف قنفوذ 2
 أستاذ  حفاظ الطاىر 3
 أستاذ  بوقرة كماؿ 4
 أستاذ  شموف دمحمخ 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عرعار أنس 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بعيط فاتح 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوكرشة رشيد 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بمعيد الياـ 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة يحد  ، 2019جواف  18مؤرخ في  925رقػـ  قػػرار

 1باتنة –العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعػة الحاج لخضر  بكم يػة لقسػـ الفمسفة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ف تعييف أعضاء الحكومةوالمتضمّ 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434اـ ربيع األوؿ ع 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  181-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

ق أوؿ غشت سنة المواف 1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في 136-89الذي يعّدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 
 والمتضّمف إنشاء جامعة باتنة. 1989

العموـ اإلنسانية واالجتماعية  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ الفمسفة بكّمية -
 .2019أفريل  21المؤّرخ في  1باتنة-بجامعة الحاج لخضر
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 رر ػػػػػيػق
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ف المرسوـ التنفيذي رقـ م 48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة الحاج  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الفمسفة بكّمية

 .1باتنة-لخضر
العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الفمسفة بكّمية :2المادة 

 ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1باتنة-الحاج لخضر
، كّل فيما يخصو، 1ةباتن-يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة الحاج لخضر :3المادة 

 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2019 جواف 18 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019جواف  18المؤرخ في  925رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 

 1باتنة –خضر العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعػة الحاج ل بكم يػة لقسػـ الفمسفة
 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذ ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ فارح مسرحي 1
 رئيس القسـ شروؼ دمحم 2
 أستاذ  عمراني عبد المجيد 3
 أستاذ  الحاج دواؽ 4
 أستاذة  بف ميسي زبيدة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حساف بركاف 6
 "ب"أستاذ محاضر قسـ  موسى بف سماعيف 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" رحموني نور الديف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حشاني دمحم رضا 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي، 2019جواف  18مؤرخ في  926رقػـ  قػػرار  يحد 

 1باتنة –جتماعية بجامعػة الحاج لخضر لكم يػة العمـو اإلنسانية واال
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
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 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  181-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في 136-89الذي يعّدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 

 .والمتضّمف إنشاء جامعة باتنة 1989
بالمجمس العممي لكّمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة الحاج وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 .2019أفريل  21المؤّرخ في  1باتنة -لخضر
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
معّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، ال2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة الحاج 
 . 1باتنة -لخضر

الحاج  دمحمالعموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية :2المادة 
 ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1باتنة -لخضر

، كّل فيما يخصو، 1باتنة -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة الحاج لخضر :3المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2019 جواف 18 فيائر حرر بالجز 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي 2019جواف  18المؤرخ في  926رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 1باتنة –بجامعػة الحاج لخضر  لكم يػة العمـو اإلنسانية واالجتماعية

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 واآلثار رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ آجقو عمي 1
 عميد الكمية أحمد عبد الحكيـ بف بعطوش 2
 نائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة حكيـ اعراب 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عبد الغني بوالسؾ 4
 رئيس قسـ الفمسفة شروؼ دمحم 5
 يس قسـ عمـ االجتماع والديمغرافيارئ قنفوذ محي الديف 6
 رئيس قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطوفونيا امزياف الوناس 7
 رئيس قسـ  عمـو اإلعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات جاب هلل رمزي  8
 رئيس قسـ التاريخ واآلثار عمي عشي 9

 رئيس الّمجنة العممية لقسـ التاريخ واآلثار غيالني السبتي 10
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الفمسفة فارح مسرحي 11
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا بوذراع أحمد 12
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطوفونيا عدواف يوسف 13
 عمـ المكتباترئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ و  قارش دمحم 14
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 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفمسفة بف ميسي زبيدة 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفمسفة  الحاج دواؽ 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا بمقاسـ بوقرة  17
 ساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع والديمغرافياممّثل األ لخضر بف ساىل 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطوفونيا جبالي نور الديف 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطوفونيا سميماف جار هللا 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ واآلثار ىواري مختار 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات سمير رحماني 22
 تباتممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ وعمـ المك الطاىر بف أحمد 23
 ممّثل األساتذة المساعديف باشي زيف الديف 24
 ممّثمة األساتذة المساعديف قطاؼ سارة 25
 مدير مخبر بحث عمراني عبد المجيد  26
 مدير مخبر بحث عوفي مصطفى 27
 مدير مخبر بحث كماؿ بوقرة 28
 مدير مخبر بحث مناضرية يوسف 29
 مدير مخبر بحث باقة رشيد 30
 مدير مخبر بحث دي رحاؿ غربيدمحم اليا 31
 مدير مخبر بحث ختاش دمحم 32
 مدير مخبر بحث حدة يوسف 33
 مسؤولة المكتبة سوكحاؿ وردة 34
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العم، 2019جواف  18مؤرخ في  927رقػـ  قػػرار  ميػة لقسػـ يحد 
 1باتنة –بجامعػة الحاج لخضر  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػـو االقتصاديػالعم بكم يػة التعميـ األساسي

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ضاء الحكومةوالمتضّمف تعييف أع
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30وافق الم 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  181-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

نة الموافق أوؿ غشت س 1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في 136-89الذي يعّدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 
 .والمتضّمف إنشاء جامعة باتنة 1989

العموـ اإلقتصادية  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي بكّمية -
 .2019أفريل  23المؤّرخ في  1باتنة-والتجارية وعمـو التسيير بجامعة الحاج لخضر
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 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48المادة تطبيق ا ألحكاـ  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

وعمـو  العموـ اإلقتصادية والتجارية القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي بكّمية
 .1باتنة-التسيير بجامعة الحاج لخضر

العموـ اإلقتصادية والتجارية  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي بكّمية :2المادة 
 ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1باتنة-وعمـو التسيير بجامعة الحاج لخضر

، كّل فيما يخصو، 1باتنة-ّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة الحاج لخضريكّمف المدير العاـ لم :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

  2019 جواف 18 فيحرر بالجزائر                                                                                                       
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                             

 الدكتور: بوزيد الطيب                                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019اف جو  18المؤرخ في  927رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 1باتنة –بجامعػة الحاج لخضر  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػوـ االقتصاديػالعم بكم يػة لقسػـ التعميـ األساسي

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 أستاذة ، رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ صميحة مقاوسي 1
 رئيسة القسـ مباركيسامي  2
 أستاذة  صميحة رحالي 3
 أستاذ  ىاروف الطاىر 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ ىاروف العشي 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" الخير بركات 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد الغني تاغالبت 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" ايماف قيطوني 8
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ العمػـو ، 2019جواف  18مؤرخ في  928رقػـ  قػػرار يحد 

 1باتنة –بجامعػة الحاج لخضر  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػـو االقتصاديػالعم الماليػة والمحاسبػة بكم يػة
 

 عممي،إف وزير التعميـ العالي والبحث ال
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .اصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
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 2015يوليو سنة  11موافق ال 1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  181-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في 136-89الذي يعّدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 

 .والمتضّمف إنشاء جامعة باتنة 1989
صادية العموـ اإلقت وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ العمػوـ الماليػة والمحاسبػة بكّمية -

 .2019أفريل  23المؤّرخ في  1باتنة-والتجارية وعمـو التسيير بجامعة الحاج لخضر
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ه، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعال2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ اإلقتصادية  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمػـو الماليػة والمحاسبػة بكّمية
 .1باتنة-والتجارية وعمـو التسيير بجامعة الحاج لخضر

العموـ اإلقتصادية  لمحاسبػة بكّميةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمػوـ الماليػة وا :2المادة 
 ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1باتنة-والتجارية وعمـو التسيير بجامعة الحاج لخضر

، كّل فيما يخصو، 1باتنة-يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة الحاج لخضر: 3المادة 
 ي الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر ف بتطبيق

 2019 جواف 18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة  2019جواف  18المؤرخ في  928رقػـ ممحػػق بالقػرار   لقسػـالذي يحد 
 1باتنة –بجامعػة الحاج لخضر  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػوـ االقتصاديػالعم العمػـو الماليػة والمحاسبػة بكم يػة

فػة االسـ والمقػب رقـال  الص 
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ خدومة الوردي 1
 رئيس القسـ لوشف دمحم 2
 أستاذ  سعودي دمحم الطاىر 3
 أستاذة  عشي صميحة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" برواؿ بومديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بولخوخ عيسى 6
 تاذ مساعد قسـ "أ"أس لونانسة رمضاف 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" مناعي حكيمة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ ، 2019جواف  18مؤرخ في  929رقػـ  قػػرار ـو ػالعميحد 

 1باتنة –بجامعػة الحاج لخضر  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجاريوالت   ةػـو االقتصاديػالعم بكم يػة ةػاالقتصادي
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24خ فيالمؤرّ  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ـ العالي والبحث العممي.ر الّتعميالذي يحّدد صالحيات وزي

 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  181-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في 136-89الذي يعّدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 

 والمتضّمف إنشاء جامعة باتنة. 1989
العموـ اإلقتصادية  نتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ العموـ اإلقتصادية بكّميةوبناء  عمى محضر ا -

 .2019أفريل  23المؤّرخ في  1باتنة-والتجارية وعمـو التسيير بجامعة الحاج لخضر
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ اإلقتصادية والتجارية  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العموـ اإلقتصادية بكّمية
 .1باتنة-وعمـو التسيير بجامعة الحاج لخضر

العموـ اإلقتصادية والتجارية  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العموـ اإلقتصادية بكّمية: 2المادة 
 ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. 1باتنة-وعمـو التسيير بجامعة الحاج لخضر

، كّل فيما يخصو،  1باتنة-ضريكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة الحاج لخ: 3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019 جواف 18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ 2019جواف  18المؤرخ في  929رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 1باتنة –بجامعػة الحاج لخضر  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػـو االقتصاديػالعم بكم يػة ةػوـ االقتصاديػالعم

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ عالوة خموط 1
 رئيس القسـ مراد خروبي 2
 أستاذ  عيسى مرازقة 3
 أستاذ  كماؿ عايشي 4
 أستاذ  لعمى حناشي 5
 "أستاذة محاضرة قسـ "أ نبيمة سعيداني 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سميـ بوىيدؿ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مسعود جماني 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمقاسـ سرايري  9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة ل، 2019جواف  18مؤرخ في  930رقػـ  قػػرار  ـوػعمقسػـ يحد 
 1باتنة –بجامعػة الحاج لخضر  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػـو االقتصاديػالعم بكم يػة التسيير

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .مةوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكو 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  181-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في 136-89الذي يعّدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 
 .والمتضّمف إنشاء جامعة باتنة 1989

العموـ اإلقتصادية والتجارية  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكّمية -
 .2019أفريل  23المؤّرخ في  1باتنة-وعمـو التسيير بجامعة الحاج لخضر

 

 رر ػػػػػيػق
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ف المرسوـ التنفيذي رقـ م 48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
العموـ اإلقتصادية والتجارية وعمـو  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكّمية

 .1باتنة-بجامعة الحاج لخضر التسيير
العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكّمية :2المادة 

 ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1باتنة-التسيير بجامعة الحاج لخضر
، كّل فيما يخصو، 1باتنة-العالييف ومدير جامعة الحاج لخضريكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف  :3المادة 

 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2019 جواف 18 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019جواف  18المؤرخ في  930رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 

 1باتنة –بجامعػة الحاج لخضر  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػـو االقتصاديػعمال بكم يػة التسييرـو ػعملقسػـ 
فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 

 أستاذ ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ زيتوني عمار 1
 رئيس القسـ بوفطيمة فؤاد 2
 أستاذ  رحاؿ عمي 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زغدود سييل 4
 ر قسـ "أ"أستاذ محاض جعيل جماؿ 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زودة عماد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوزناؽ حسف 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ، 2019جواف  18مؤرخ في  931رقػـ  قػػرار  يحد 
 1باتنة –بجامعػة الحاج لخضر  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػـو االقتصاديػعمال بكم يػة التجاريةـو ػالعم

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .حيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العمميالذي يحّدد صال
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  181-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في 136-89الذي يعّدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 
 .والمتضّمف إنشاء جامعة باتنة 1989

العموـ اإلقتصادية والتجارية  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكّمية -
 .2019أفريل  23المؤّرخ في  1باتنة-وعمـو التسيير بجامعة الحاج لخضر

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ اإلقتصادية والتجارية وعمـو  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكّمية
 .1نةبات-التسيير بجامعة الحاج لخضر

العموـ اإلقتصادية والتجارية  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكّمية :2المادة 
 ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1باتنة-وعمـو التسيير بجامعة الحاج لخضر

، كّل فيما يخصو، 1باتنة-ة الحاج لخضريكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019 جواف 18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019جواف  18المؤرخ في  931رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 1باتنة –بجامعػة الحاج لخضر  رػسييـ الت  ػو ة وعمػجارية والت  ػيوـ االقتصادػالعم بكم يػة ةػجاريـو الت  ػالعملقسػـ 

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذة ، رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ لحوؿ سامية 1
 رئيسة القسـ مولحساف أيات هللا 2
 أستاذة  بف زياف ايماف 3
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 أستاذ  فالحي صالح 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ مرعوش اكراـ 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لوشف دمحم 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" صمحاوي سمير 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" عبد هللا سميمة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكم  ، 2019جواف  18مؤرخ في  932رقػـ  قػػرار  يػةيحد 

 1باتنة–العمػـو االقتصاديػة والت جاريػة وعمػـو الت سييػر بجامعػة الحاج لخضر 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في 279-03نفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.صالحيات وزي الذي يحدد
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  181-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في 136-89الذي يعّدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 
 .نةوالمتضّمف إنشاء جامعة بات 1989

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية العمػوـ االقتصاديػة والّتجاريػة وعمػوـ الّتسييػر  -
 .2019ماي  07المؤّرخ في  1باتنة -بجامعة الحاج لخضر

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية  24مؤّرخ في ال 279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمػوـ االقتصاديػة والّتجاريػة وعمػوـ الّتسييػر 
 . 1باتنة -بجامعة الحاج لخضر

العمػوـ االقتصاديػة والّتجاريػة وعمػوـ الّتسييػر بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية تحّدد :2المادة 
 ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.المسيمة -دمحم بوضياؼ

صو، ، كّل فيما يخ1باتنة -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة الحاج لخضر :3المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2019 جواف 18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي 2019جواف  18المؤرخ في  932رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 1ةباتن –العمػـو االقتصاديػة والت جاريػة وعمػـو الت سييػر بجامعػة الحاج لخضر  لكم يػة

 

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الّتسيير مسعود زموري  1
 عميد الكمية الطاىر ىاروف  2
 نائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عيسى بمخوخ 3
 كّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد م ميمود بوعبيد 4
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية مراد خروبي 5
 رئيس قسـ العمـو التجارية ايات هللا مولحساف 6
 رئيس قسـ عمـو الّتسيير فؤاد بوفطيمة 7
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة دمحم لوشف 8
 يـ األساسيرئيس قسـ التعم سامي مباركي 9

 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية خموط عالوة 10
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـو الّتسيير عمار زيتوني 11
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو التجارية سامية لحوؿ 12
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي  صميحة مقاوسي 13
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة  ومةالوردي خد 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الّتسيير سميـ بوقنة 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التعميـ األساسي بركات الخير 16
 التعميـ األساسيممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  ىاروف العشي 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية لعمى حناشي 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية بوىيدؿ سميـ 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية  بف زياف ايماف 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية  جماؿ بمخباط 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة  سعودي دمحم الطاىر 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة  عشي صميحة 23
 ساتذة المساعديفممّثل عف األ مسعود جماني 24
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف حسف بوزناؽ 25
 مدير مخبر بحث عيسى مرازقة 26
 مدير مخبر بحث مختار مسامح 27
 مدير مخبر بحث كماؿ عايشي 28
 مدير مخبر بحث رشيد عدواف 29
 مدير مخبر بحث عمر شريف 30
 مسؤولة المكتبة زيادي كريمة 31
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة ، 2019جواف  18مؤرخ في  933رقػـ  قػػرار  يحد 
 1باتنة –الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعػة الحاج لخضر  بكم يػة لقسػـ العمـو السياسية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى  -

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

 ّدؿ والمتّمـ.وسيرىا، المعالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
 2015و سنة يولي 11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  181-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في 136-89الذي يعّدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 
 والمتضّمف إنشاء جامعة باتنة. 1989

الحقوؽ والعموـ السياسية  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكّمية -
 .2019أفريل  23المؤّرخ في  1باتنة-لخضربجامعة الحاج 

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  ية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكّميةالقائمة االسم
 .1باتنة-الحاج لخضر

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكّمية :2المادة 
 بيذا القرار. ، وفق ا لمجدوؿ الممحق1باتنة-الحاج لخضر

، كّل فيما يخصو، 1باتنة-يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة الحاج لخضر :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019 جواف 18 فيحرر بالجزائر 
 ث العمميوزير التعميـ العالي والبح

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة ا 2019جواف  18المؤرخ في  933رقػـ ممحػػق بالقػرار   السمية ألعضاء الم جنػة العمميػةالذي يحد 
 1باتنة –الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعػة الحاج لخضر  بكم يػة لقسػـ العمـو السياسية

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ عبد الحق زغدار 1
 رئيس القسـ عادؿ زقاغ 2
 أستاذ  طروب بحري  3
 اذ أست عمر مرزوقي 4
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 أستاذ  مراد بف سعيد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لزىر وناسي 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سامي بخوش 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" صبرينة حممة 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" جميمة العبداوي  9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة، 2019جواف  18ي مؤرخ ف 934رقػـ  قػػرار  يحد 

 1باتنة –الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعػة الحاج لخضر  بكم يػة لقسػـ الحقوؽ 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  181-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

الموافق أوؿ غشت سنة  1409ـ ذي الحجة عا 29المؤّرخ في 136-89الذي يعّدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 
 .والمتضّمف إنشاء جامعة باتنة 1989

الحقوؽ والعموـ السياسية والتجارية  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكّمية -
 .2019أفريل  23المؤّرخ في  1باتنة-وعمـو التسيير بجامعة الحاج لخضر

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  ألولى:المادة ا
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

السياسية بجامعة الحاج  الحقوؽ والعموـ القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكّمية
 .1باتنة-لخضر

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة الحاج  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكّمية :2المادة 
 ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1باتنة-لخضر

، كّل فيما يخصو، 1باتنة-جامعة الحاج لخضريكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير  :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019 جواف 18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة ، 2019جواف  18المؤرخ في  934رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 1باتنة –ة بجامعػة الحاج لخضر الحقوؽ والعمـو السياسي بكم يػة لقسػـ الحقوؽ 

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 أستاذة ، رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ خمفة نادية 1
 رئيس القسـ خميفة مراد 2
 أستاذة  دليمة مباركي 3
 أستاذة  رقية عواشرية 4
 أستاذ  الواسعة زرارة صالحي 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" وليد ثابتي 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" ىنتالةاماؿ بو  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" موسي زواغي 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد المالؾ فرادي 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي ، 2019جواف  18مؤرخ في  935رقػـ  قػػرار  يحد 

 1باتنة –الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعػة الحاج لخضر  ةلكم يػ
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24يالمؤّرخ ف 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير الّتعميـ الع
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  181-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في 136-89الذي يعّدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 
 .والمتضّمف إنشاء جامعة باتنة 1989

ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة الحاج  وبناء  عمى محضر انتخاب -
 .2019ماي  07المؤّرخ في  1باتنة -لخضر

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003ة غشت سن 23الموافق  1424عاـ 

 -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة الحاج لخضر
 . 1باتنة



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   662

 

الحاج  دمحمالحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية :2المادة 
 ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1باتنة -لخضر

، كّل فيما يخصو، 1باتنة -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة الحاج لخضر :3المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2019 جواف 18 فيائر حرر بالجز 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي 2019جواف  18المؤرخ في  935رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 1باتنة –الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعػة الحاج لخضر  لكم يػة

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  لخضر زرارة 1
 عميد الكمية عبد الوىاب مخموفي 2
 نائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة أحمد بولقصيبات 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية أحمد باي 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  خميفة مراد 5
 رئيس قسـ العمـو السياسية عادؿ زقاغ 6
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الحقوؽ  ية خمفةناد 7
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو السياسية عبد الحق زغدار 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  ميمود بف عبد العزيز 9

 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية فتاح شباح 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية  يزةيوسف بف  11
 ممّثل األساتذة المساعديف مسعود عميبي 12
 ممّثل األساتذة المساعديف رشيد مسوس 13
 مدير مخبر بحث زياني صالح 14
 مدير مخبر بحث حسيف قادري  15
 مسؤوؿ المكتبة فواز بف نجاعي 16

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ ، 2019جواف  18مؤرخ في  936رقػـ  قػػرار  يحد 

 1باتنة –المغة واألدب العربي والفنوف بجامعػة الحاج لخضر  بكم يػة ةالمغة والثقافة األمازيغي
 

 مي،إف وزير التعميـ العالي والبحث العم
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
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 2015يوليو سنة  11فق الموا 1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  181-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في 136-89الذي يعّدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 

 .والمتضّمف إنشاء جامعة باتنة 1989
المغة واألدب  بكّمية ةوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ المغة والثقافة األمازيغي -

 .2019جانفي  24المؤّرخ في  1باتنة-بي والفنوف بجامعة الحاج لخضرالعر 
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
إلى تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار2003غشت سنة  23الموافق  1424

المغة واألدب العربي  بكّمية ةالقائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ المغة والثقافة األمازيغي
 .1باتنة-والفنوف بجامعة الحاج لخضر

المغة واألدب العربي  بكّمية ةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ المغة والثقافة األمازيغي :2المادة 
 ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1باتنة-الفنوف بجامعة الحاج لخضرو 

، كّل فيما يخصو، 1باتنة-يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة الحاج لخضر :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019 جواف 18 فير بالجزائر حر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019جواف  18المؤرخ في  936رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 1باتنة –المغة واألدب العربي والفنوف بجامعػة الحاج لخضر  بكم يػة ةالمغة والثقافة األمازيغي لقسػـ

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 نة العممية لمقسـأستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة الّمج سياـ وناسي 1
 رئيس القسـ نحالي جماؿ 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوجالؿ مالؾ 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بايو الصالح 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بالؿ بايموت 5
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بوطقطوقة مبروؾ 6
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" دلوؿ سميمة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ، 2019جواف  18مؤرخ في  937رقػـ  قػػرار  يحد 

 1باتنة –المغة واألدب العربي والفنوف بجامعػة الحاج لخضر  بكم يػة المغة واألدب العربي
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19الرئاسي رقـ  بمقتضى المرسوـ -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،  2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي

 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  181-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في 136-89الذي يعّدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 

 .والمتضّمف إنشاء جامعة باتنة 1989
المغة واألدب العربي  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكّمية -

 .2019ماي  05المؤّرخ في  1باتنة-لخضروالفنوف بجامعة الحاج 
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

المغة واألدب العربي والفنوف  ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكّمية القائمة االسمية
 .1باتنة-بجامعة الحاج لخضر

المغة واألدب العربي  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكّمية :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. ، وفق ا1باتنة-والفنوف بجامعة الحاج لخضر

، كّل فيما يخصو، 1باتنة-يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة الحاج لخضر :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019 جواف 18 فيحرر بالجزائر 
 ـ العالي والبحث العمميوزير التعمي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػةالذي ي 2019جواف  18المؤرخ في  937رقػـ ممحػػق بالقػرار   حد 
 1باتنة –المغة األدب العربي والفنوف بجامعػة الحاج لخضر  بكم يػة لقسػـ المغة واألدب العربي

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 أستاذ ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ لبوخ بوجمميف 1
 رئيس القسـ جماؿ سعادنة 2
 تاذ أس بمقاسـ دفة 3
 أستاذ  عمي خدري  4
 أستاذ  أحمد جاب هللا 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" يحي بف مخموؼ 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شراؼ شناؼ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد العزيز فيضالي 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نواري بالة 9
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د القائمة االسمية ألعضاء، 2019جواف  18مؤرخ في  938رقػـ  قػػرار  المجمػس العممػي يحد 
 1باتنة–لكم يػة المغة واألدب العربي والفنوف بجامعػة الحاج لخضر 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في 279-03نفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي الذي يحدد
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  181-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في 136-89الذي يعّدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 
 .نةوالمتضّمف إنشاء جامعة بات 1989

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية المغة واألدب العربي والفنوف بجامعة الحاج  -
 .2019ماي  05المؤّرخ في  1باتنة -لخضر

 رر ػػػػػيػق
 

نية جمادى الثا 24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية المغة واألدب العربي والفنوف بجامعة الحاج 
 . 1باتنة -لخضر

الحاج دمحم المغة واألدب العربي والفنوف بجامعة  ةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمي :2المادة 
 ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1باتنة -لخضر

، كّل فيما يخصو، 1باتنة -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة الحاج لخضر :3المادة 
 عميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمتّ 

 2019 جواف 18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي، 2019جواف  18المؤرخ في  938رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 1باتنة –لكم يػة المغة واألدب العربي والفنوف بجامعػة الحاج لخضر 

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 ساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األ معمر حجيج 1
 عميد الكمية لخضر بمخير 2
 نائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة أحمد جاب هللا 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية دمحم زرماف 4
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 المغة واألدب العربي رئيس قسـ  جماؿ سعادنة 5
 رئيس قسـ الفنوف  طارؽ ثابت 6
 رئيس قسـ المغة والثقافة األمازيغية جماؿ نحالي 7
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي  لبوخ بوجمميف 8
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ المغة والثقافة األمازيغية سياـ وناسي 9

 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي ممّثل األساتذة شراؼ شناؼ 10
 ممّثل األساتذة المساعديف  عبد العزيز فيضالي 11
 ممّثل األساتذة المساعديف نواري بالة 12
 مدير مخبر بحث الطيب بودربالة 13
 مدير مخبر بحث عمي خذري  14
 مدير مخبر بحث عبد السالـ ضيف 15
 ةمسؤوؿ المكتب عماد زروالي 16

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة، 2019جواف  18مؤرخ في  939رقػـ  قػػرار  يحد 

 1باتنة –عمـو المادة بجامعػة الحاج لخضر  بكم يػة لقسػـ الفيزياء
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19ضى المرسوـ الرئاسي رقـ بمقت -

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

 ا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.نظيميالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
 2015ليو سنة يو  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  181-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في 136-89الذي يعّدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 
 والمتضّمف إنشاء جامعة باتنة. 1989

-عموـ المادة بجامعة الحاج لخضر وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ الفيزياء بكّمية -
 .2019أفريل  11خ في المؤرّ  1باتنة

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1باتنة-عمـو المادة بجامعة الحاج لخضر العممية لقسـ الفيزياء بكّميةالقائمة االسمية ألعضاء الّمجنة 
-عمـو المادة بجامعة الحاج لخضر تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الفيزياء بكّمية :2المادة 

 ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1باتنة
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، كّل فيما يخصو، 1باتنة-كويف العالييف ومدير جامعة الحاج لخضريكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والتّ  :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019 جواف 18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019جواف  18المؤرخ في  939 رقػـممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 1باتنة –موـ المادة بجامعػة الحاج لخضر ع بكم يػة لقسػـ الفيزياء

فػة االسـ والمقػب الرقـ  الص 
 أستاذة ، رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ بوحركات عجاج فوزية 1
 رئيس القسـ ريغي ىاروف  2
 أستاذ  جاب هللا ياسيف 3
 أستاذ  بوقوؿ السعدي 4
 أستاذ  سوداني عز الديف 5
 ب"أستاذ محاضر قسـ " سمادي موسى 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" كربوب عبد الحق 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بنور ليندة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لوصيف رضا 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػ، 2019جواف  18مؤرخ في  940رقػـ  قػػرار  ة يحد 

 1باتنة –عمـو المادة بجامعػة الحاج لخضر  بكم يػة لقسػـ الكيمياء
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الّتعميـ العالي والبحث العممي.ر الذي يحّدد صالحيات وزي
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  181-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في 136-89الذي يعّدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 
 والمتضّمف إنشاء جامعة باتنة. 1989

عموـ المادة بجامعة الحاج  محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكّمية وبناء  عمى -
 .2019أفريل  11المؤّرخ في  1باتنة-لخضر

 رر ػػػػػيػق



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   668

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1باتنة-عمـو المادة بجامعة الحاج لخضر القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكّمية
-المادة بجامعة الحاج لخضرعمـو  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكّمية :2المادة 

 ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1باتنة
، كّل فيما يخصو، 1باتنة-يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة الحاج لخضر :3المادة 

 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2019 جواف 18 فير بالجزائر حر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019جواف  18المؤرخ في  940رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 

 1باتنة –عموـ المادة بجامعػة الحاج لخضر  بكم يػة لقسػـ الكيمياء
 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذ ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ بوزاىر ياسيف 1
 رئيس القسـ بف بالط نورة 2
 أستاذ  ديبي عمار 3
 أستاذ  بف خالد دمحم 4
 أستاذ  جبايمي عبد الباقي 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" زرواؿ سميرة 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" عيشور سميرة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" مشحود نعيمة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أوراغ عبد المطيف 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء، 2019جواف  18مؤرخ في  941رقـ  قػػرار

 2مجمس إدارة جامعة سطيف
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .اء الحكومةتعييف أعض والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003
، 2011سنة  نوفمبر 28الموافق  1433عاـ  محـر 3المؤرخ في  404-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2، السيما المادة 2والمتضمف إنشاء جامعة سطيف 
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
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 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  األولى:المادة 
أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعدؿ والمتمـ والمذكور2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .2سطيف القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. 2سطيف ية ألعضاء مجمس إدارة جامعةتحدد القائمة االسم :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2019 جواف 18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2جامعة سطيفقائمة أعضاء مجمس إدارة 
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 .ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس جناف عبد المجيد  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو   عزايزية رابح   -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو صدقة عز الديف  -
 بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكمف عضو بزالة عبد العزيز  -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو لفتاحة أحمد  -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري لسمطة المكمفة بالممثل ا عضو قدقاد سفياف   -
 الوزير المكمف بالشؤوف الخارجية ممثل عضو بوبكر ىاشمي  -
 دؿممثل الوزير المكمف بالع عضو جوادي  بمقاسـ    -
 ممثل  الوزيرة المكمفة بالثقافة،  عضو تعالبي سمير  -
 الوالي ممثل عضو بغداد زكرياء  -

 

 األعضاء المنتخبوف: -2
 الييئة الصفة سـ والمقباإل
 األستاذية لكمية اآلداب والمغات ممثمة منتخبة عف األساتذة مف ذوي مصف عضو بف عائشة ليمى  -
 ية العمـو اإلنسانية واالجتماعيةممثل منتخب عف األساتذة مف ذوي مصف األستاذية لكم عضو قوتاؿ زىير  -
 ة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسيةف األستاذيممثل منتخب عف األساتذة مف ذوي مص عضو زرقاف وليد  -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو منصوري رؤوؼ  -
 نتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديفممثمة م عضو خنصالي سعيدة  -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو حمزاوي رؤوؼ  -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتمنتخب عف الموظفيف اإلممثل  عضو خمفة عبد النور  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو فاطمي خميسي  -
 ممثل منتخب عف  الطمبة عضو مخنف وليد  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2019جواف  18مؤرخ في  942رقـ  قػػرار
 ربشا جامعة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، 2003
 2009سنة يناير  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09التنفيذي رقـ  تضى المرسوـوبمق -

 .منو 2والمتضمف إنشاء جامعة بشار، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لي والبحث العممياات وزير التعميـ العالذي يحدد صالحي
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .بشار ألعضاء مجمس إدارة جامعةالقائمة االسمية 
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.بشار  تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2019 جواف 18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بشار
 ف:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسـ
 زير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الو  رئيس أدجرفور نور الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بف سعيد دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو جغابة طيب -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو عيمار نور الديف -
 الضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل و  عضو نوار بشير -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو بوعقل بشير -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو حمادينة دمحم سالـ -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو ناوي كماؿ -
 بالصناعة والمناجـ ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو حدو عبد الرزاؽ -
 بالبيئة والطاقات المتجددة ةالمكمف ةمثل الوزير م عضو عزيار شريف -
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 والمدينة ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف عضو قاسف أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عضو كرزازي ميمود -
صالح المستشفياتبممثل الوزير المكمف  عضو بف الديف سميماني  -  الصحة والسكاف وا 
 لواليممثل ا عضو رايس العيد -

 

 ف:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة والمقب اإلسـ

 لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية مف ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو بوصوار عبد النبي  -
 لكمية اآلداب والمغات مف ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو مزوري مومف  -
 االجتماعية و  ةالعمـو اإلنسانيلكمية  مف ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو فقيقي دمحم الكبير  -
 ـو الدقيقةالعملكمية  مف ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو  غزالي دمحم  -
 عف سمؾ األساتذة المساعديف ةمنتخب ةممثم عضو صديقي لمياء  -
 يف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظف عضو خديـ أحمد  -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو يرفع أميف  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ألعضاء مجمس إدارة اإلسميةيحدد القائمة ، 2019جواف  18مؤرخ في  943رقـ  قػػرار

  نابةع جامعة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .منو 3ؿ والمتمـ ، السيما المادة والمتعمق بتنظيـ جامعة  عنابة وسيرىا، المعد
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ رجب  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

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

 .منو 12يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  الذي ،2003
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 

 

 رر ػػػػػيػق
 
 

نية عاـ جمادى الثا 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .عنابة ألعضاء مجمس إدارة جامعة اإلسميةالقائمة 

 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. عنابةألعضاء مجمس إدارة جامعة  اإلسميةتحدد القائمة  :2المادة 
 رار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا الق :3المادة 

 2019 جواف 18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة عنابة
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس قشي الخير  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بف عريروة عبد المجيد -
 عميـ المينييفمكمف بالتكويف والتممثل الوزير ال عضو زبار عبد القادر -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو شوعيب دمحم -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو عياشي أحمد -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو قرقب دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو بمحوت رابح  -
 فة بالصناعة والمناجـممثل الوزيرة المكم عضو يصلحبة ف -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو عبد الدايـ أحمد  -
 المكمف باألشغاؿ العمومية والنقلممثل الوزير  عضو بوشكوؾ يونس -
صالح المستشفياتممثل الوزير المكمف ب عضو ناصر دمحم  -  الصحة والسكاف وا 
 المكمف باالتصاؿ ممثل الوزير عضو عباس عبد الرؤوؼ -
 المكمفة بالثقافة ممثل الوزيرة عضو بوذيبة إدريس -
 اعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف بالداخمية والجم عضو بمحراـز رشيد -
 المكمف بالسكف والعمراف والمدينةمثل الوزير  عضو قرفي دمحم عبد القادر   -
 ممثل الوالي عضو بوخريس دمحم اليادي -

 

 األعضاء المنتخبوف: -2
 الييئة الصفة اإلسـ والمقب

 ذوي مصف األستاذية لكمية العمـوممثل منتخب عف األساتذة مف  عضو جبار عبد هللا برىاف -
 مف ذوي مصف األستاذية لكمية الطبممثل منتخب عف األساتذة  عضو قايوس فاتح -
 اذية لكمية الحقوؽ ذوي مصف األست ممثل منتخب عف األساتذة مف عضو مرامرية حمة -
 ممثل منتخب عف األساتذة مف ذوي مصف األستاذية لكمية اآلداب والعمـو اإلنسانية والعمـو االجتماعية عضو بوطوطف دمحم الصالح -
 العمـو االقتصادية وعمـو التسييرممثمة منتخبة عف األساتذة مف ذوي مصف األستاذية لكمية  عضو نوي حياة -
 ف األستاذية لكمية عمـو األرضنتخب عف األساتذة مف ذوي مصممثل م عضو شطيبي دمحم -
 صف األستاذية لكمية عمـو اليندسةممثل منتخب عف األساتذة مف ذوي م عضو رجاؿ بشير -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو قالوش عبد القادر -
 نتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديفممثمة م عضو نحاؿ إلياـ -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو الديف زايخ زيف -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو يعقوبي جموؿ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو فرفار دمحم إلياس وائل -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو حزاـ دمحم حكيـ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2019جواف  19مؤرخ في  944رقـ  قػػرار
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

، 2019مارس سنة  31موافق ال 1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
   تعييف أعضاء الحكومة. فوالمتضم

أكتوبر سنة  29الموافق  1433ذي الحجة عاـ  13المؤرخ في  376-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
لوطنية المتعددة والمتضمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى المدرسة ا 2012
 ت بوىراف.التقنيا

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

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو. 24العميا،السيما المادة  القانوف األساسي النموذجي لممدرسةالذي يحدد 

 

 رر ػػػػػيػق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ألعضاء  ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية2016يونيو سنة  14الموافق 

 مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف. 
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف، طبقا لمجدوؿ الممحق  :2المادة 

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

 2019 جواف 18 فيبالجزائر  حرر
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نيات بوىرافقائمة أعضاء مجمس إدارةالمدرسة الوطنية المتعددة التق
 ف:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة االسـ والمقب
 بالتعميـ العالي و البحث العممي الوزير المكمف ةممثم رئيسا بف حراث نصيرة -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو دمحم تسعدو  -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو سميماني ارزقي -
 مف بالتكويف و التعميـ المينييفلوزير المكممثل ا عضو بمبكوش عبد القادر -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو عثماني يحيى -
 األشغاؿ العمومية والنقلبممثمة الوزير المكمف  عضو بممقداد جميمة -
 الطاقةبممثل الوزير المكمف  عضو سباع عمر -
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 موارد المائيةالبممثل الوزير المكمف  عضو طرشوف جموؿ -
 بالصناعة والمناجـ ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو خمدوف عبدالرحيـ -
 المكمف بالسكف والعمراف والمدينةممثمة الوزير  عضو جبري فيروز -
 

 األعضاء المنتخبوف  -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو مولى دمحم -
 مؾ األساتذةممثل منتخب عف س عضو بف زعمة حبيب -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ا" ممثمة منتخبة عف عضو كازي اوؿ فتيحة -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" ممثل منتخب عف عضو محمودي اليواري  -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "ا" ممثمة منتخبة عف عضو بمقاسمي اماؿ -
 لمساعديف قسـ "ا"سمؾ األساتذة ا ممثمة منتخبة عف عضو حمادي سامية -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بتاج خالد -
 اؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعم عضو بيدي عمي -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بف طاىر دمحم -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو حمداش دمحم -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2019جػواف  19مؤرخ في  28رقـ  قػػرار
 لدى جامعة أمػحمد بوقػرة بومرداس 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليػو سنة  15موافػق ال 1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 األساسي العاـ لموظيفة العمومية.القانػوف 
، المحدد لمحتوى الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11فق الموا 1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 بتسييػر الخدمات االجتماعية.المتعمػق 
، 2019مارس سنة  31الموافق لػ  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
تمـ المرسوـ التنفيذي رقـ يعدؿ وي، 2010سنة  جانفي 12ؤرخ في ػالم 15-10ذي رقـ ػالمرسوـ التنفيبمقتضى  -

 .، المتضمف إنشاء جامعة بومرداس1998جواف  02المؤرخ في  98-189
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

    .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي األساتػذة والموظفيف 2019جانفي سنة  24رخ في نظػػػػػػر ا لممحضر المؤ  -

  .اإلدارييف والتقنييف وأعواف المصالح واألعواف المتعاقديف في لجنػة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة بومرداس
ة الخدمات اإلجتماعية لدى ، المتضمف تشكيمة أعضاء لجن2019فيفري سنة  21نظػػػػػػر ا لممحضر المؤرخ في  -

 جامعة بومرداس.
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 رر ػػػػػيػق
 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة أمػحمد بوقرة بومرداس. المػادة األولى:

 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:: 2المػادة 
 األعضاء الدائموف: 

 بف مبروكة حفصة، -03 اـ،بف حميدة ىش -02 بوريحاف دمحم،  -01
 عباس ناصر، -06 قرينات جموري، -05 سجاف رضواف، -04
 بوطيش أحمد، -09 بوشارب خالد، -08 درابمة العمري سميـ، -07

 

 األعضاء اإلضافيوف : 
 لطرش بوثمجة أعمر، -03 بف ضيف رضواف، -02 مداحي إبراىيـ، -01

 .( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار03) تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث :3المػادة 
يكمف السيػد مديػر جامعة بومرداس، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ  :4المػادة 

 العالي والبحث العممي.   
 2019جواف  19 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/
 ـاألميف العا

 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ة )اإلقامة(، 2019جواف  20مؤرخ في  945رقـ  قػػرار راسات الط بية الخاص  د تواريخ اإللتحاؽ بالد   يحد 

 2019 دورة أكتوبر
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المّؤرخ في  111-19وـ الرئاسي رقـ بمقتضى المرس -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المّؤرخ في  77-13و بمرال قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ممي،و الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث الع 2013
والذي يحّدد شروط التكويف بالدراسات الّطبية  2001جويمية سنة  18المّؤرخ في  594و بمقتضى القرار رقـ  -

 الخاصة، المعدؿ و المتمـ.
 رر ػػػػػيػق

والمتّمـ  ، المعّدؿ2001جويمية سنة  18المّؤرخ في  594مف القرار رقـ  2طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد تواريخ المسابقات لإللتحاؽ بالّدراسات الّطبية الخاّصة والمذكور أعاله، 

 )اإلقامة( بالنسبة لمكميات التالية:
 

  1كمية الطب بجامعة الجزائر. 
  كمية الطب بجامعة تيزي وزو. 
  1كمية الطب بجامعة البميدة. 
  كمية الطب بجامعة بجاية. 
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  بجامعة األغواط كمية الطب. 
  3الطب بجامعة قسنطينة كمية. 
  1كمية الطب بجامعة سطيف. 
  2كمية الطب بجامعة باتنة. 
  كمية الطب بجامعة عنابة. 
  كمية الطب بجامعة ورقمة. 
  1كمية الطب بجامعة وىراف. 
  كمية الطب بجامعة تممساف. 
  كمية الطب بجامعة سيدي بمعباس. 
  نـكمية الطب بجامعة مستغا. 
  كمية الطب بجامعة بشار. 

 تحّدد تواريخ المسابقات بالنسبة لمكميات المذكورة في المادة األولى أعاله كما يمي: :2 المادة
 2019أكتوبر سنة  27ويوـ األحد  26: يـو السبت مسابقة الطب. 
 2019أكتوبر سنة  31ويـو الخميس  30: يـو األربعاء مسابقة الصيدلة. 
 2019أكتوبر سنة  31ميس ويـو الخ 30: يـو األربعاء مسابقة طب األسناف. 

 1وتيزي وزو والبميدة 1يكّمف كل مف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرِو جامعات الجزائر :3المادة 
وتممساف وسيدي بمعباس ومستغانـ وبشار  1وعنابة ووىراف 2وباتنة 1وسطيف 3وبجاية األغواط وقسنطينة

 .ار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمميوورقمة، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القر 
 2019 جواف 20 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د توا، 2019جواف  20مؤرخ في  946رقػـ  قػػرار  ريػخ االمػتحػػانػات الوطػنية لمسنة األولػى لئلقامػةيحػد 

 2019-2018بعنػواف السنة الجػامعية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24رخ في المؤّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
المعدؿ  1994يوليو سنة  23الموافق  1415صفر عاـ  14المؤرخ  219-94التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

تنظيـ ، والمتضمف 1971غشت سنة  25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤرخ في  215-71لممرسوـ رقـ 
 .الطّبيةالدروس 
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، 2013 يناير سنة 30 لموافقا 1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤّرخ فػػي  77-13وبمقتضى المػرسػـو التنػفيذي رقػـ  -
 .والذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي

ت الطبية ، والذي يحّدد شروط التكويف بالدراسا2001جويمية سنة  18المؤرخ في  594القرار رقـ  قتضىوبم -
 .الخاصة، المعدؿ والمتمـ

ذي يتضمف كيفيات تنظيـ الدراسات في طور وال 2015نوفمبر سنة  4المؤرخ في  1137القرار رقـ قتضى وبم -
 .المتخصصة وتقييميا والتدرج فييا التكويف لنيل شيادة الدراسات الطبية

بوزارة التعميـ  2018سبتمبر  18بموجب محضر إجتماع المجاف البيداغوجية الجيوية لمتخصص، المنعقد بتاريخ  -
 العالي و البحث العممي.

 رر ػػػػػيػق
، المذكور أعاله، السيما المادتيف 2015نوفمبر سنة  4المؤّرخ في  1137ا ألحكاـ القرار رقـ طبق   المادة األولى:

منو، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد تواريخ إجراء االمتحانات الوطنّية لمسنة األولى لإلقامة،  13و 10
 .2019-2018بعنواف السنة الجامعية 

 نّية لمسنة األولى لإلقامة كما يمي:تحّدد تواريخ إجراء االمتحانات الوط :2المادة 
 :2019سنة  سبتمبر  26سبتمبر إلى غاية  15مف  الدورة العادية. 
  2019سنة  أكتوبر 24أكتوبر إلى غاية  13مف  االستدراكية:الدورة. 

، 1لبميدة، تيزي وزو، ا1جامعات الجزائرمديرو المدير العػػاـ لمتعميـ والتكػويف العالييف و  يكّمف كّل مف :3المادة 
، تممساف، سيدي بمعباس، بشار، ومستغانـ، كّل فيما 1، باتنة، عنابة، وىراف1، سطيف3بجاية، قسنطينة

 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019 جواف 20 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 بوزيد الطيبالدكتور: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2018 ماي 13المؤرخ في  444يعدؿ القرار رقـ ، 2019جواف  20مؤرخ في  948رقـ  قػػرار

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بومرداس
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة مارس  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19ى المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتض -

  .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
المتضمف  1998يونيو سنة  2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189–98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 3 إنشاء جامعة بومرداس، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ؿ عاـ ربيع األو  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  2018 ماي 13المؤرخ في  444وبمقتضى القرار رقـ  -
 بومرداس.

 رر ػػػػػيػق
 

محدد  ، والمذكػور أعاله، كما ىو2018 ماي 13المؤرخ في  444يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019 جواف 20 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بومرداس

 األعضاء المعينوف:      -1
 القطاع الصفة اإلسـ والمقب

 حث العمميف بالتعميـ العالي والبممثل الوزير المكم رئيس سعيداني بوعالـ  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو رمضاني المناع  -
 ة الوطنيةممثل الوزير المكمف بالتربي عضو  خنسوس نذير -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو سعادنة صادؽ -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو عطايمية مالؾ -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو مينيإكروبركاف  -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو بوجنوية فؤاد -
 ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ عضو خيار فوزية -
 ممثمة الوزير المكمف بالتجارة عضو عبابسة سامية -
 والمناجـ وزيرة المكمفة بالصناعةممثل ال عضو عاشوري نجيب -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو  ي موسىبيب -
 والتنمية الريفية والصيد البحري  ممثمة الوزير المكمف بالفالحة عضو بمعقيبي وردية زوجة ولد خروبي -
 لالسمكية والتكنولوجيات والرقمنةممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية وا عضو خفيف جماؿ -
 يممثل الوال عضو محساس عادؿ -

 

 ."...........................................والباقي بدوف تغيير........................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019 مارس 31المؤرخ في  304يعدؿ القرار رقـ ، 2019جواف  20مؤرخ في  949رقـ  قػػرار
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة االغواط الذي

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
سبتمبر سنة  18الموافق  1422 جمادى الثانية  عاـ 30المؤرخ في  270- 01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2السيما المادة  ،والمتمـ المتضمف إنشاء جامعة االغواط ،المعدؿ 2001
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غشت سنة  23الموافق  1424ادى الثانية عاـ جم 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 12المادة ظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،السيما الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتن 2003

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

قائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الذي يحدد ال 2019 مارس 31المؤرخ في  304وبمقتضى القرار رقـ  -
 األغواط، المعدؿ .

 
 

 رر ػػػػػيػق
 

 

أعاله، كما  والمذكػورالمعدؿ  ،2019 مارس 31المؤرخ في  304 يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ المادة األولى: 
 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 لمتعميـ العالي والبحث العممي. ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية :2المادة 
 2019 جواف 20 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 إدارة جامعة األغواطقائمة أعضاء مجمس 

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة اإلسـ والمقب

 والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس بمقوماف برزوؽ  -
 لماليةممثل الوزير المكمف با عضو شندرلي براىـ محفوظ -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو بف أودينة مسعود -
 واإلصالح اإلداري  ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو اوي عبد الحميـصحر  -
 بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكمف عضو سنوسي بريكسي عبد النبي -
 والتشغيل والضماف االجتماعي ممثل الوزير المكمف بالعمل عضو دبابش عبد الحميد -
 ؿبالعد ممثل الوزير المكمف عضو لعموري النذير -
 رةممثل الوزير المكمف بالتجا عضو قويدري أحمد -
 وزيرة المكمفة بالصناعة والمناجـممثل ال عضو حروز عبد العزيز -
 بالثقافةممثل الوزيرة المكمفة  عضو نميمي دمحم -
 المكمف بالسكف والعمراف والمدينةممثل الوزير  عضو شريفي أحمد -
 اب والرياضةالوزير المكمف بالشب ممثل عضو بف طوباؿ عالؿ -
صالح المستشفياتممثل الوزير المكمف ب عضو معاد عماد الديف -  الصحة والسكاف وا 
 الوالي ممثل عضو مراد سيد عمي -

 

 ."...........................................والباقي بدوف تغيير........................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019ماي  29المؤرخ في  818يعدؿ القرار رقـ ، 2019جواف  23 مؤرخ في 950وزاري رقـ  قػػرار
 القائمة االسمية ألعضاء لجاف تقييـ المرشحيف لمسابقتي االلتحاؽ برتبتي  دالذي يحد

 "أ" استشفائي جامعي ـوأستاذ محاضر قس أستاذ استشفائي جامعي
 

 ر التعميـ العالي والبحث العممي،إف وزي
والمتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمػادى الثانية عاـ  19 المؤرخ في 03-06األمر رقـ   بمقتضى -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئػاسي رقـ  -

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

 .المتضمف  القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي
يحدد القائمة االسمية ألعضاء لجاف الذي  2019سنة  يما 29المؤرخ في  818رقـ الوزاري بنػػاء عمى القرار  -

 "أ" استشفائي جامعي. ـوأستاذ محاضر قس االلتحاؽ برتبة أستاذ استشفائي جامعي تيتقييـ المرشحيف لمسابق
 

 رر ػػػػػيػق
 

 (Gastro-entérologie) اليضمي طب أمراض الجيازالفقرة  المتعمقة  بمجنة التقييـ في تخصص  عدؿت :مػادة وحيدة 
 كما يأتي:، والمذكور أعاله، 2019ماي  29المؤرخ في  818رقـ  الوزاري  قرارممحق المف 

 : (entérologie-Gastro)  طب أمراض الجياز اليضمي
 رئيسا وىراف بوعسرية    حمزة -
 عضوا قسنطينة حمادة      طالؿ -
 عضوا وىراف مانوني     شفيقة -

 2019 جواف 23 فيحرر بالجزائر 
 لبحث العمميوزير التعميـ العالي وا

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية 2019جواف  23مؤرخ في  951رقـ  قػػرار
 لدى الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو الطبيعة والحياة 

 

 بحث العممي،إف وزير التعميـ العالي وال
، والمتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

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

 .اعية وكيفية تمويميا، المتمـمحتوى الخدمات االجتم
، 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة
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، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .االجتماعيةوالمتعمق بتسيير الخدمات 

 2012الموافق أوؿ مارس سنة  1433ربيع الثاني عاـ  08المؤرخ في  97-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الطبيعة والحياة

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

والمتضمف فرز األصوات الخاصة بانتخاب أعضاء لجنة  2018ديسمبر  23وبناء عمى المحضر المؤرخ في  -
 .الخدمات االجتماعية لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو الطبيعة والحياة

 

 رر ػػػػػيػق
 

 الخدمات االجتماعية لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو الطبيعة والحياة، كما يمي: لجنة تشكيمة تجدد :المادة األولى
 :األعضاء الدائموف 

 .منيرة زوجة أوزار شحرفو  -
 .درياس المية -
 .زفوني ليندة -
 .مجانة سعيدة -
 .دباح نبيمة -

 :األعضاء االضافيوف 
 .بكة وىيبة -
 .باكور كيينة زوجة أوعرميف -

( سنوات ابتداء مف التاريخ الذي ال يكوف سابقا عف إمضاء ىذا 3عيدة أعضاء المجنة لثالث )تسري  :2المادة 
 .القرار

يكمف المدير العاـ لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الطبيعة والحياة بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر  :3المادة 
 في النشرة الّرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 جواف 23 فيزائر حرر بالج
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2019جواف  23مؤرخ في  954رقـ  قػػرار
 عنابةالمدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف ب 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

   .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  253-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العميا لممناجـ والمعادف بعنابة.ضمف إنشاء المدرسة الوطنية والمت
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437اف عاـ رمض 9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو. 24رسة العميا، السيما المادة الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد

 

 رر ػػػػػيػق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ، والمذكور2016يونيو سنة  14الموافق 

 مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف بعنابة. 
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف بعنابة، طبقا لمجدوؿ  :2المادة 

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

 2019 جواف 23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العميا لممناجـ والمعادف بعنابةالمدرسة الوطنية  قائمة أعضاء مجمس إدارة
 ف:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة االسـ والمقب
 بالتعميـ العالي و البحث العممي ممثل الوزير المكمف رئيسا حياىـ عمار  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بف عريوة عبدالمجيد  -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو اشي أحمدعي  -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير الم عضو زبار عبدالقادر  -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو شوعيب دمحم  -
 الدفاع الوطنيممثل وزير  عضو سالخ عنتر  -
 بالطاقة ر المكمفممثل الوزي عضو عاشوري دمحم  -
 الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف بوزارة  عضو بمعريبي نور الديف  -
 بالصناعة والمناجـ ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو حبة فيصل  -
 باألشغاؿ العمومية والنقل ممثل الوزير المكمف عضو بوشكوؾ يونس  -
 التجارةر المكمف بوزارة ممثل الوزي عضو بمحوت رابح  -

 

 :األعضاء المنتخبوف   -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو رتيمة دمحم  -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" ممثمة منتخبة عف عضو لمبوب سامية  -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" ممثل منتخب عف عضو نطور جماؿ  -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "ا" ممثمة منتخبة عف ضوع محتالي ىدى  -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "ب" ممثمة منتخبة عف عضو بف دباف سميمة  -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو مانع وليد  -
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 عماؿ الخدماتدارييف والتقنييف و ممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو درارجة عز الديف  -
 لطمبةممثمة منتخبة عف ا عضو دراىموف صميحة  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو قيرة عماد الديف  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2017جواف  20المؤرخ في  650يعدؿ القرار رقـ ، 2019جواف  23مؤرخ في  955رقـ  قػػرار

 ائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتامنغستيحدد الق الذي
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة. فوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو. 10مو و سيره، السيما المادة الذي يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظي
، 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  301-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو. 2المتمـ، السيما المادة دؿ و والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتامنغست، المع
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
جمس إدارة المركز الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء م 2017جواف  20المؤرخ في  650وبمقتضى القرار رقـ  -

 .الجامعي بتامنغست، المعدؿ
 رر ػػػػػيػق

 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2017جواف  20المؤرخ في  650يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ي والبحث العممي.: ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العال2المادة       
 2019 جواف 23 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجامعي بتامنغستقائمة أعضاء مجمس إدارة المركز ا

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا بف برطاؿ جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو عزاب سمير -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو سكتو بوصبيعات -
 مف بالتكويف والتعميـ المينييفالمك ممثل الوزير عضو مرموري غازي  -
 ظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بالو  عضو قورو رؤوؼ -
 تشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف بالعمل وال عضو عمراني أحمد -
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 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو عقباوي دمحم باي -
 المكمف بالتجارةممثل الوزير  عضو معطا هللا رمضاف -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة عضو بمباؿ دمحم -
 وزيرة المكمفة بالصناعة والمناجـممثل ال عضو بسودي عبدهللا -
صالح المستشفياتممثمة الوزير المكمف ب عضو إفراف سميرة -  الصحة والسكاف وا 
 ممثل الوالي عضو يحياوي عبد الواحد -

 

 األعضاء المنتخبوف:  -2
 الييئة الصفة باإلسـ والمق

 قتصادية والتجارية وعمـو التسييرممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو اال عضو حطاب مراد -
 ة لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسيةممثل منتخب عف األساتذ عضو جوادي إلياس -
 ف األساتذة لمعيد اآلداب والمغاتممثل منتخب ع عضو بوشميحة عبد الوىاب -
 ساتذة لمعيد العمـو والتكنولوجياممثل منتخب عف األ عضو دمحم األميفبف الشيخ الحسيف  -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو نفيس مولود -
 األساتذة المساعديفممثل منتخب عف سمؾ  عضو خمقاني عبد اليادي  -
 خدماتارييف و التقنييف وعماؿ الممثل منتخب عف الموظفيف اإلد عضو افرواؽ دمحم إبراىيـ -
 رييف و التقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلدا عضو دحماني سيدي دمحم -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو الديخف أيمف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو شبمي عبد الغاني -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية ،2019واف ج 24مؤرخ في  956رقـ  قػػرار

 لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .لعموميةوالمتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة ا
، الذي يحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .محتوى الخدمات االجتماعية وكيفية تمويميا، المتمـ
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .ت االجتماعيةوالمتعمق بتسيير الخدما
، المتضمف 1988مارس سنة  22الموافق  1408شعباف عاـ  4المؤرخ في  61-88وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .إنشاء مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعدؿ والمتمـ
، 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ف أعضاء الحكومةالمتضمف تعيي
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
والمتضمف فرز األصوات الخاصة بانتخاب أعضاء لجنة  2019فيفري  06وبناء عمى المحضر المؤرخ في  -

 .دمات االجتماعية لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورةالخ
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 رر ػػػػػيػق
 

 الخدمات االجتماعية لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، كما يمي: لجنة تجدد تشكيمة المادة األولى:
 :األعضاء الدائموف 

 .ياسف اسماعيل أميف -
 .صديقي سفياف -
 .كحمي ماجدة -
 .برييمات فريدة -
 .بف تممساف معاوية -
 .يف صياد دمحملوص -
 .لعربي عبد الحميد -

 

 :األعضاء االضافيوف 
 .بمعباس زيف الديف -
 .حدادي دمحم -

 

( سنوات ابتداء مف التاريخ الذي ال يكوف سابقا عف إمضاء ىذا 3تسري عيدة أعضاء المجنة لثالث ): 2المادة 
 القرار.

لقرار الذي سينشر في النشرة الّرسمية لمتعميـ بتنفيذ ىذا ا  مركز تنمية التكنولوجيات المتطورةيكمف مدير  :3المادة 
 العالي والبحث العممي.

 2019 جواف 24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019جانفي  13المؤرخ في  37قرار رقـ يعدؿ ال، 2019جواف  26مؤرخ في  957رقـ  قػػرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومةوالمت
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ال سيما  2011
 منو.  13المادة 

، 2012غشت سنة  21الموافق  1433شواؿ عاـ  3المؤرخ في  316-12 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
 .منو 5والمتضمف إنشاء مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية، السيما المادة 
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2019جانفي  13المؤرخ في  37وبمقتضى القرار رقـ  -
 البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.

 رر ػػػػػيػق
والمذكور أعاله، وتحرر المادة ، 2019جانفي  13المؤرخ في  37تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:

 األولى كما يأتي:
 ................................... (بدوف تغيير) ........................ "المادة األولى:

 مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية، كمايمي:تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 
 : ةبالنسبة لممثمي مؤسسات الدول

  ممثل وزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسابمعروسي محند الطاىرالسيد ،. 
  ممثل عف الوزير المكمف بالماليةأوذينة عمرالسيد ،. 
  ممثل عف وزير الدفاع الوطنيبمعويرة عياشالسيد ،. 
  ممثل عف الوزير المكمف بالطاقةرماضنة دمحمالسيد ،. 
  ممثمة عف الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية ،خداش نيمة ديناالسيدة. 
  ممثل عف الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييفريابي زاكي زىيرالسيد ،. 
  ممثل عف الوزيرة المكمفة بالصناعة والمناجـعمواف دمحمالسيد ،. 
  والرقمنة.سمكية والالسمكية والتكنولوجيات بالبريد والمواصالت ال ، ممثل عف الوزيرة المكمفةجواني كريـ دفر هللاالسيد 

 .".............................. والباقي بدوف تغيير ................................."
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 ر التعميـ العالي والبحث العمميوزي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2018 نوفمبر 28المؤرخ في  1094يعدؿ القرار رقـ ، 2019جواف  26مؤرخ في  958رقـ  قػػرار
 قالمة  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  273 -01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2متضمف  إنشاء جامعة  قالمة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة وال 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 - 13مقتضى المرسـو التنفيذي رقـ وب -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 2018 نوفمبر 28المؤرخ في  1094وبمقتضى القرار رقـ  -
 معدؿ.قالمة، الجامعة 

 رر ػػػػػيػق
أعاله،  والمذكػور المعدؿ ،2018 نوفمبر 28المؤرخ في  1094: يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ المادة األولى

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

 2019 افجو  26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع فةالص اإلسـ والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس حداد سميـ  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو شريط رابح -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو دريس عبد الكريـ -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو قداش مبارؾ -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو قديري مراد -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو مرادي دمحم رضا -
 ممثمة الوزير المكمف بالتجارة عضو مباركي كريمة  -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالصناعة والمناجـ  عضو بقاص مفدي -
 ير المكمف بالعدؿ ممثل الوز  عضو جندلي بوجمعة -
 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل عضو خالفة سميماف -
 ممثل الوالي عضو يازة لمنور -

 

 ."...........................................والباقي بدوف تغيير........................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمػة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي، 2019جواف  26مؤرخ في  959رقػـ  قػػرار  يحػد 
 ورقػػمة –لجػامعػػة قاصػػدي مػرباح 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  رسما 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشا 2001
غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 مي.الذي يحدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العم

جانفي  30ورقمة المؤّرخ في  -عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة قاصدي مرباح وبناء   -
2019. 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  20تطبيق ا ألحكاـ المادة المادة األولى: 
متّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ وال2003غشت سنة  23الموافق  1424

 ورقمة. -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعػػة قاصدي مرباح
ورقمة، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا  -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعػػة قاصدي مرباح :2المادة 

 القرار.
ورقمة، كّل فيما يخصو،  -اـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدي مرباحيكّمف المدير الع :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمػة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي 2019جواف  26مؤرخ في ال 959بالقػػرار رقػـ  ق ػػممح  الذي يحػد 

 ورقػػمة –لجػامعػػة قاصػػدي مػرباح 
 فػةالص   ـ والمقػباالس الرقـ

 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي دمحم الطاىر حميالت 1
بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات المكّمف  المديرنائب  ابي مولود عبد الفتاح 2

 والّتكويف العالي في التدرج
ف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي بالتكويالمكّمف  المديرنائب  بوعالؽ مبارؾ 3

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 بالعالقات الخارجية والّتعاوف والّتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةالمكّمف  المديرنائب  قريشي مراد 4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوالمكّمف  المديرنائب  مصيطفى عمر 5
 الرياضيات وعمـو المادة عميد كّمية شكي جماؿب 6
 عمـو الطبيعة والحياةعميد كّمية  بيساطي سامية 7
 ة اآلداب والمغاتعميد كّمي العيد جمولي 8
 العمـو االنسانية و االجتماعية عميد كّمية ياسيف محجر 9

 يرالعمـو االقتصادية والّتجارية وعمـو التسي عميد كّمية الياس بف ساسي 10
 الحقوؽ والعمـو السياسيةعميد كّمية  بوحنية قوي  11
  الطب عميد كّمية عبد المجيد شحمة 12
  التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واإلتصاؿ عميد كّمية كماؿ الديف عيادي 13
  العمـو التطبيقية عميد كّمية عبد الواحد كريكر 14
  طاقات المتجددة وعمـو األرض والكوف المحروقات وال عميد كّمية عبد المجيد دبي 15
 مدير معيد تقنيات النشاطات الرياضية و البدنية دمحم مجيدي 16
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 مدير معيد التكنولوجيا بمخير نيقرو 17
  الرياضيات وعمـو المادة رئيس المجمس العممي لكّمية بوغالي سميماف 18
  يعة والحياةعمـو الطب رئيس المجمس العممي لكّمية حمدي عيسى بمحاج 19
  اآلداب والمغات رئيس المجمس العممي لكّمية ىيمة عبد الحميد 20
  العمـو االنسانية و االجتماعية رئيس المجمس العممي لكّمية خميفة عبد القادر 21
  العمـو االقتصادية والّتجارية وعمـو التسيير رئيس المجمس العممي لكّمية بختي ابراىيـ 22
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة، 2019جواف  26مؤرخ في  960رقػـ  قػػرار  يحد 
 معسكر -اسطمبولي ىالعمـو الدقيقة بجامعػة مصطف بكم يػة اإلعػبلـ اآللػيلقسػػـ 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في مؤرّ ال 111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009سنة  يناير 04الموافق  1430عاـ  محـر 07المؤّرخ في  12-09قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبم -

 .، المعّدؿ والمتّمـمعسكروالمتضمف إنشاء جامعة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ميـ العالي والبحث العمميالذي يحّدد صالحيات وزير الّتع
بجامعة  العموـ الدقيقة بكّمية اإلعػالـ اآللػيوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ  -

 .2019ماي  06معسكر المؤّرخ في  -اسطمبولي ىمصطف
 

 رر ػػػػػيػق
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 ىبجامعة مصطف العموـ الدقيقة بكّمية اإلعػالـ اآللػيالقائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ 

 معسكر.-اسطمبولي
 ىبجامعة مصطف العموـ الدقيقة بكّمية اإلعػالـ اآللػيائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ تحّدد الق :2المادة 

 معسكر، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-اسطمبولي
معسكر، كّل فيما  -اسطمبولي ىيكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة مصطف :3المادة 

 حكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.أ يخصو، بتطبيق
 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019جواف  26المؤرخ في  960رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 

 معسكر-اسطمبولي ىالعموـ الدقيقة بجامعػة مصطف بكم يػة اإلعػبلـ اآللػيلقسػـ 
 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ

 ر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـأستاذ محاض اسماعيل عمر 1
 رئيس القسـ كوداش عبد هللا 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بوفرعة فاطمة 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" يحياوي خديجة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بشير بويجرة رشدي 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" ماحي فايزة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حمدادو جماؿ 7
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة، 2019جواف  26مؤرخ في  961رقػـ  قػػرار  يحد 
 معسكر-اسطمبولي ىالعمـو الدقيقة بجامعػة مصطف بكم يػة لقسػػـ الرياضيات

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19ضى المرسوـ الرئاسي رقـ بمقت -

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

 ا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.نظيميالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009سنة  يناير 04الموافق  1430عاـ  محـر 07المؤّرخ في  12-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـمعسكروالمتضمف إنشاء جامعة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
 ىبجامعة مصطف العموـ الدقيقة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكّمية -

 .2019ماي  06ي معسكر المؤّرخ ف-اسطمبولي
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03المرسوـ التنفيذي رقـ  مف 48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 ىبجامعة مصطف العموـ الدقيقة القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكّمية
 معسكر.-اسطمبولي

 ىبجامعة مصطف العموـ الدقيقة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكّمية :2لمادة ا
 معسكر، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -اسطمبولي

معسكر، كّل فيما -اسطمبولي ىيكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة مصطف: 3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. صو، بتطبيقيخ

 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019جواف  26المؤرخ في  961رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 معسكر -اسطمبولي ىالعموـ الدقيقة بجامعػة مصطف بكم يػة لقسػـ الرياضيات

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ دمحم شريف أحمد 1
 رئيس القسـ بمجياللي الغريسي 2
 أستاذ  بف مريـ خالد 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بحميل منير 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوزير حبيب 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قاسيمي بوعزة 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" ممياني نصيرة 7
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة، 2019جواف  26مؤرخ في  962رقػـ  قػػرار  يحد 
 معسكر -اسطمبولي ىالعمـو الدقيقة بجامعػة مصطف بكم يػة لقسػػـ الفيزياء

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19الرئاسي رقـ  بمقتضى المرسوـ -

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

 المعّدؿ والمتّمـ.نظيميا وسيرىا، الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009سنة  يناير 04الموافق  1430عاـ  محـر 07المؤّرخ في  12-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـمعسكروالمتضمف إنشاء جامعة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.د صالحيات وزيالذي يحدّ 
 ىبجامعة مصطف العموـ الدقيقة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ الفيزياء بكّمية -

 .2019ماي  06معسكر المؤّرخ في  -ياسطمبول
 رر ػػػػػيػق

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03تنفيذي رقـ مف المرسوـ ال 48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 ىبجامعة مصطف العموـ الدقيقة الفيزياء بكّمية القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ
 معسكر.-اسطمبولي

 ىبجامعة مصطف العموـ الدقيقة د القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الفيزياء بكّميةتحدّ  :2المادة 
 معسكر، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -اسطمبولي

معسكر، كّل فيما -اسطمبولي ىيكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة مصطف :3المادة 
 كاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.أح يخصو، بتطبيق

 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019جواف  26المؤرخ في  962 رقػـممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 معسكر-اسطمبولي ىالعموـ الدقيقة بجامعػة مصطف بكم يػة لقسػـ الفيزياء

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 ة العممية لمقسـأستاذ ، رئيس الّمجن سحنوف دمحم 1
 رئيس القسـ رياف ىوارية 2
 أستاذ  بمطاش الحاج 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" دحو فاطمة الزىرة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" موشعاؿ يونس 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زقاو بوجالؿ 6

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة، 2019جواف  26خ في مؤر  963رقػـ  قػػرار  يحد 
 معسكر -اسطمبولي ىالعمـو الدقيقة بجامعػة مصطف بكم يػة لقسػػـ الكيمياء

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009سنة  يناير 04الموافق  1430عاـ  محـر 07المؤّرخ في  12-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـمعسكروالمتضمف إنشاء جامعة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
 ىبجامعة مصطف العمـو الدقيقة اب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكّميةوبناء  عمى محضر انتخ -

 .2019ماي  06معسكر المؤّرخ في  -اسطمبولي
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003شت سنة غ 23الموافق  1424

 ىبجامعة مصطف العمـو الدقيقة القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكّمية
 معسكر.-اسطمبولي

 ىبجامعة مصطف موـ الدقيقةالع تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكّمية :2المادة 
 معسكر، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-اسطمبولي

معسكر، كّل فيما -اسطمبولي ىيكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة مصطف: 3المادة 
 العممي. أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث يخصو، بتطبيق

 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019واف ج 26المؤرخ في  963رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 معسكر-اسطمبولي ىالعمـو الدقيقة بجامعػة مصطف بكم يػة لقسػـ الكيمياء

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ ىشماوي عائشة 1
 رئيس القسـ غراس حمو 2
 أستاذ  رقيق بف دوخة عبد الكريـ 3
 أستاذ  غالـ هللا مدني 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" زحاؼ فايزة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سايح وداد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بختي دمحم أميف 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة اال، 2019جواف  26مؤرخ في  964رقػـ  قػػرار  سمية ألعضاء المجمػس العممػي يحد 
 معسكر-اسطمبولي ىبجامعػة مصطف العمـو الدقيقة لكم يػة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
ة غشت سن 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في 279-03نفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009سنة  يناير 04الموافق  1430عاـ  محـر 07المؤّرخ في  12-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـمعسكرجامعة والمتضمف إنشاء 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزي
 -ياسطمبول ىبجامعة مصطف وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّميػة العموـ الدقيقة -

 .2019ماي  06معسكر المؤّرخ في 
 رر ػػػػػيػق

جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
ى ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إل2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 -اسطمبولي ىبجامعة مصطف تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ الدقيقة
 معسكر. 

 -اسطمبولي ىبجامعة مصطف تحػّدد القائمػة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي لكّميػػة العموـ الدقيقة :2المادة 
 معسكر، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

معسكر، كّل فيما -اسطمبولي ىف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفيكمّ  :3المادة 
 يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الطيب الدكتور: بوزيد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي 2019جواف  26المؤرخ في  964رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 معسكر-اسطمبولي ىعػة مصطفبجام العموـ الدقيقة لكم يػة

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي بشير بويجرة رشدي 1
 عميد الكمية يحياوي أحمد 2
 نائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة دباكمة دمحم 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية مفتاح بوجالؿ 4
 رئيس قسـ الفيزياء رياف ىوارية 5
 رئيس قسـ الكيمياء غراس حمو 6
 رئيس قسـ الرياضيات بالجياللي غريسي 7
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 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي كوداش عبد هللا 8
 لقسـ الفيزياءرئيس المجنة العممية  سحنوف دمحم 9

 رئيسة المجنة العممية لقسـ الكيمياء ىشماوي عائشة 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات دمحم شريف أحمد 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي اسماعيل عمر 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء رقيق بف دوخة عبد الكريـ 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء ولد مومنة العومرية 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء بمطاش الحاج 15
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء دحو فاطمة الزىرة 16
 ية عف قسـ الرياضياتممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذ بف مريـ خالد 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات بحميل منير 18
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي يحياوي خديجة 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حمدادو جماؿ 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف الخالدي ابراىيـ 21
 مدير مخبر بحث عروؼ رضام 22
 مسؤولة المكتبة بوعزة نعيمة 23
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، 2019جواف  26مؤرخ في  965رقـ  قػػرار  يحد 
 سعيدة -بجامعة موالي الطاىر لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .حّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي ي 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محّرـ عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة سعيدة، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434األوؿ عاـ ربيع  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة موالي  -

 .2019جانفي  20سعيدة، المؤّرخ في -الطاىر
 رر ػػػػػيػق

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

موالي  تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
 سعيدة. -الطاىر
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 -الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة موالي الطاىر تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 سعيدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ا يخصو، سعيدة، كل فيم-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالي الطاىر :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019جواف  26المؤرخ في  965رقـ  رارػػق بالقػػػممح  الذي يحد 
 سعيدة -لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة موالي الطاىر

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ة، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ رئيس المجمس العممي لمكمي نقادي حفيع 1
 عميد الكمية بف أحمد الحاج 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  طيطوس فتحي 3
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عمارة فتيحة 4
 ئيس قسـ الحقوؽ ر  عثماني عبد الرحمف 5
 رئيس قسـ العمـو السياسية  بف زايد ادمحم 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  مغربي قويدر 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية خداوي دمحم 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  عصموني خميفة 9

 ي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسيةممّثل األساتذة ذو  زيداف جماؿ 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية عبد العالي عبد القادر 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حمامي ميمود 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف العطري عمي 13

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2019جواف  26مؤرخ في  966رقـ  قػػرار

 سعيدة -الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة موالي الطاىر لقسـ الحقوؽ بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محّرـ عاـ  07المؤرخ في  10-09نفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -

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

 .عمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ال
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وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة  -
 .2018ديسمبر  17سعيدة، المؤّرخ في -موالي الطاىر

 

 رر ػػػػػيػق
 

دى الثانية عاـ جما 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة موالي 
 سعيدة.-الطاىر

العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة موالي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة :2المادة 
 سعيدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الطاىر

سعيدة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالي الطاىر :3المادة 
 لمتعميـ العالي والبحث العممي. ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية بتطبيق

 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019جواف  26المؤرخ في  966قػـ ر ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 سعيدة -الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة موالي الطاىر لقسـ الحقوؽ بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ مغربي قويدر 1
 رئيس القسـ عثماني عبد الرحمف 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوكمي حسيف شكيب 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ىامل اليواري  4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عيسى أحمد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قميدي دمحم فوزي  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سويمـ فضيمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رقراقي دمحم زكريا 8
 أ"أستاذ مساعد قسـ " شيخ قويدر 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العممي ألعضػاء يحدد القائمة االسمية ، 2019جواف  26مؤرخ في  967رقـ  قػػرار

 لمعيد اآلداب والمغات بالمػركز الجػامعي افمػػػػػػو
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19سي رقـ بمقتضى المرسوـ الرئا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
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 2016سبتمبر سنة  01الموافق  1437ذي القعدة عاـ  29المؤرخ في  230-16سوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المر  -
  .والمتضمف إنشاء مركز جامعي افمػػػػػػػو

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

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي افمػػو المؤّرخ  -
 .2019ماي  22في 

 رر ػػػػػيػق
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005شت سنة غ 16الموافق 

 المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي افمو.
افمػػػػػػو، وفقا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي :2المادة 

 يذا القرار.لمجدوؿ الممحق ب
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي افمػػػػػػو، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  :3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 كتور: بوزيد الطيبالد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العمميألعضػاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2019جواف  26المؤرخ في  967ممحق بالقرار رقـ 

 المػركز الجػامعي افمػػػػػػوب لمعيد اآلداب والمغات
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجمس العممي لممعيد حمزة بوجمل 1
 مدير المعيد زرارقة الوكاؿ 2
 رئيس قسـ المغة العربية وادابيا لخداري ادمحم 3
 رئيس قسـ المغات األجنبية مزاري امينة نريماف 4
 تاذ محاضر قسـ "ب"أس بومديف فؤاد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" طرش لخضر 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" الفاسي فاطمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوسالمي عطاء هللا 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" شادلي عمر 9
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 المجمس العممي ألعضػاء يحدد القائمة االسمية ، 2019جواف  26مؤرخ في  968رقـ  قػػرار

 لمعيد العمـو االقتصادية التجارية وعمـو التسيير بالمػركز الجػامعي افمػػػػػػو
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ّمف تعييف أعضاء الحكومةوالمتض



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   699

 

 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.الذي يحدد مياـ المركز الجامع

ر سنة سبتمب 01الموافق  1437ذي القعدة عاـ  29المؤرخ في  230-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
  .والمتضمف إنشاء مركز جامعي افمػػػػػػػو  2016

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

يد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمع -
 .2019فيفري  20بالمركز الجامعي افمػػو المؤّرخ في 

 

 رر ػػػػػيػق
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
رار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا الق2005غشت سنة  16الموافق 

 المجمس العممي لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بالمركز الجامعي افمػػو.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بالمركز : 2المادة 

 وؿ الممحق بيذا القرار.الجامعي افمػػو، وفقا لمجد
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي افمػػػػػػو ، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  :3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 

 ث العمميوزير التعميـ العالي والبح
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العمميألعضػاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2019جواف  26المؤرخ في  968ممحق بالقرار رقـ 

 وـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بالمػركز الجػامعي افمػػػػػػولمعيد العم
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذ مساعد قسـ "أ"، رئيس المجمس العممي لممعيد شنافي موالي عبد القادر الجياللي 1
 مدير المعيد قطاؼ عبد القادر 2
 والمحاسبة رئيس قسـ العمـو االقتصادية والمالية فتحي مولود 3
 رئيس قسـ عمـو التجارية وعمـو التسيير جخيوة طاىر 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" طمحة أحمد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عمارة البشير 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خمف هللا بف يوسف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زاوي عيسى 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بوفاتح بمقاسـ 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   700

 

 المجمس العممي ألعضػاء يحدد القائمة االسمية ، 2019جواف  26مؤرخ في  969رقـ  قػػرار
 لمعيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية بالمػركز الجػامعي افمػػػػػػو

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
سبتمبر سنة  01الموافق  1437ذي القعدة عاـ  29المؤرخ في  230-16تنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -

  .والمتضمف إنشاء مركز جامعي افمػػػػػػػو  2016
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العممي الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العموـ اإلنسانية واالجتماعية بالمركز الجامعي  -

 .2019فيفري  20افمػػو المؤّرخ في 
 رر ػػػػػيػق

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16موافق ال

 المجمس العممي لمعيد اإلنسانية واالجتماعية بالمركز الجامعي افمػػو.
، وفقا تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اإلنسانية واالجتماعية بالمركز الجامعي افمػػو :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي افمػػػػػػو ، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  :3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 لعالي والبحث العمميوزير التعميـ ا

 الدكتور: بوزيد الطيب
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 المجمس العمميألعضػاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2019جواف  26المؤرخ في  969ممحق بالقرار رقـ 
 واالجتماعية بالمػركز الجػامعي افمػػػػػػو لمعيد العمـو اإلنسانية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس المجمس العممي لممعيد خيالي بمقاسـ 1
 مدير المعيد شاللي لخضر 2
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية ىراو خثير 3
 اإلنسانية رئيس قسـ العمـو عطمي دمحم األميف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زروقي ثامر 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سعداوي مريـ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" المميق عبد القادر 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شتوح بخثة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قريبي المشري  9

 أستاذ مساعد قسـ "ب" المييوب بوعالـ 10
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجمس العممي ألعضػاء يحدد القائمة االسمية ، 2019جواف  26مؤرخ في  970رقـ  قػػرار
 لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية بالمػركز الجػامعي افمػػػػػػو

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24 المؤرخ في 111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، والمتضّمف
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.الذي يحدد مياـ المركز الجامع
سبتمبر سنة  01الموافق  1437ذي القعدة عاـ  29المؤرخ في  230-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ف إنشاء مركز جامعي افمػػػػػػػو.والمتضم  2016
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
 ى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعموـ السياسية بالمركز الجامعيوبناء  عم -

 .2019جانفي  27افمػػو المؤّرخ في 
 رر ػػػػػيػق

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، 2005غشت سنة  16الموافق 

 المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعموـ السياسية بالمركز الجامعي افمو.
افمػػػػػػو،  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعموـ السياسية بالمركز الجامعي :2المادة 

 محق بيذا القرار.وفقا لمجدوؿ الم
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي افمػػػػػػو، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  :3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 

 يوزير التعميـ العالي والبحث العمم
 الدكتور: بوزيد الطيب
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 المجمس العمميألعضػاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2019جواف  26المؤرخ في  970ممحق بالقرار رقـ 

 مـو السياسية بالمػركز الجػامعي افمػػػػػػولمعيد الحقوؽ والع
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس المجمس العممي لممعيد عثماني عمي 1
 مدير المعيد جعيرف عيسى 2
 رئيس قسـ الحقوؽ  مقريف يوسف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قزارف مصطفى 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بريشي بمقاسـ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" كربوش أحمد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" غفافمية ياسيف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" تربح مخموؼ 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" مداني عبد القادر 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يػس العممػمة االسمية ألعضػاء المجميحػدد القائ، 2019جواف  26مؤرخ في  971رقػـ  قػػرار
 أفػػػػػمو يػامعػز الجػلممرك

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11مؤرخ في ال 299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.الذي يحدد مياـ المركز الجامع
سبتمبر سنة  01الموافق  1437ذي القعدة عاـ  29المؤرخ في  230-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ف إنشاء مركز جامعي افمػػػػػػػو.والمتضم  2016
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13سوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المر  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
 .2019فيفري  26ػػػػػو المؤّرخ في وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممركز الجامعي افمػػ -

 

 رر ػػػػػيػق
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299- 05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  18تطبيقا ألحكاـ المادة  لمادة األولى:ا
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ،2005غشت سنة  16الموافق 

 المجمس العممي لممركز الجامعي افمػػػػػػػو.
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. ية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي افمػػػػػػػو ،تحدد القائمة االسم :2المادة 
يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي افمػػػػػػػو، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  :3المادة 

 العممي. القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث
 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يػس العممػيحػدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمالذي  2019ف جوا 26المؤرخ في  971قػرار رقػـ ممحق بال

 أفػػػػػمو يػامعػز الجػلممرك
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 مدير المركز الجامعي، رئيس المجمس العممي لممركز الجامعي طياري عبد الكريـ 1
 اصل والشياداتمدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدّرج والّتكويف المتو  قروج بولفعة 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في ما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية البية يوسف 3
 مدير مساعد مكّمف بالتنمية واالستشراؼ بف ساسي أحمد 4
 مدير معيد األداب والمغات زرارقة الوكاؿ 5
 مدير معيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية شاللي لخضر 6
 مدير معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير قطاؼ عبد القادر 7
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 رئيس المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية جعيرف عيسى 8
 رئيس المجمس العممي لمعيد األداب والمغات بوجمل حمزة 9

 رئيس المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية عثماني عمي 10
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية يالي بمقاسـخ 11
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير شنافي موالي عبد القادر الجياللي 12
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير طمحة أحمد 13
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير شتوح دالؿ 14
 ممّثمة أساتذة معيد الحقوؽ والعمـو السياسية قزراف مصطفى 15
 ممّثل أساتذة معيد الحقوؽ والعمـو السياسية بريشي بمقاسـ 16
 ممّثل أساتذة معيد األداب والمغات بومديف فؤاد 17
 ذة معيد األداب والمغاتممّثل أسات روادي إبراىيـ 18
 ممّثل أساتذة معيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية زروقي ثامر 19
 ممّثل أساتذة معيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية شتوح بخثة 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عالؽ يحي 21
 أستاذ بجامعة بومرداس شنوؼ شعيب 22
 اطأستاذ بجامعة األغو  رمضاني لعمى 23
 مسؤولة المكتبة بمبقرة مميكة 24
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػػـ ، 2019جواف  26مؤرخ في  972رقػـ  قػػرار  يحد 
 أـ البواقي -ربي بف مييديالعمـو االجتماعية واإلنسانية بجامعػة الع بكم يػة العمـو اإلنسانية

 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي، إف
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23موافق ال 1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤّرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009سنة  يناير 04الموافق  1430عاـ  محـر 07المؤّرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـأـ البواقيوالمتضمف إنشاء جامعة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13نفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
العموـ االجتماعية  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكّميػة -

 .2019ماي  05المؤّرخ في أـ البواقي  -عربي بف مييديواإلنسانية بجامعػة ال
 

 يػقػػػػػرر
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

قائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكّميػة العموـ االجتماعية واإلنسانية ال
 أـ البواقي.-بجامعػة العربي بف مييدي

العموـ االجتماعية واإلنسانية  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكّميػة :2المادة 
 أـ البواقي ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -عربي بف مييديبجامعػة ال

أـ البواقي، كّل فيما -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييدي :3المادة 
 .أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي يخصو، بتطبيق

  2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر                                                                                                       
 العالي والبحث العمميوزير التعميـ                                                                                                              

 الدكتور: بوزيد الطيب                                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019جواف  26المؤرخ في  972رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 أـ البواقي -العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعػة العربي بف مييدي بكم يػة لقسػػـ العموـ اإلنسانية

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ اري احمدص 1
 رئيس القسـ مجة وىيبة 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" ضيف ليندة 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" نايمي نفيسة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف زردة توفيق 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" رحموني لبنى 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوالعاـ بالؿ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بة عماربوط 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي، 2019جواف  26مؤرخ في  973رقػـ  قػػرار  يحد 

 أـ البواقي -العمـو االجتماعية واإلنسانية بجامعػة العربي بف مييدي لكم يػة
 

 تعميـ العالي والبحث العممي،إف وزير ال
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .ـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد ميا 2003
 2009سنة  يناير 04الموافق  1430عاـ  محـر 07المؤّرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـأـ البواقيوالمتضمف إنشاء جامعة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ألوؿ عاـ ربيع ا 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
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وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّميػة العموـ  االجتماعية واإلنسانية بجامعة العربي  -
 .2019ماي  05أـ البواقي المؤّرخ في  -بف مييدي

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تماعية واإلنسانية بجامعة العربي بف تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ  االج
 أـ البواقي. -مييدي

تحػّدد القائمػة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي لكّميػػة العموـ  االجتماعية واإلنسانية بجامعة العربي بف  :2المادة 
 أـ البواقي ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مييدي

أـ البواقي، كّل فيما -ـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييدييكّمف المدير العاـ لمّتعمي :3المادة 
 يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي 2019جواف  26المؤرخ في  973رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 أـ البواقي -العربي بف مييدي العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعػة لكم يػة

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية  قنيفة نورة 1
 عميد الكمية العمري عبد الوىاب 2
 مبةنائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالط وسار نواؿ 3
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 لقسـ العمـو  االجتماعيةرئيس المجنة العممية  زرزور أحمد 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو  االجتماعية بوعامر احمد زيف الديف 9

 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية ضيف ليندة 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية حجاـ جمعي 11
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف الحسني ابتساـ 12
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػػـ ، 2019جواف  26مؤرخ في  974رقػـ  قػػرار  يحد 
 أـ البواقي -العمـو االجتماعية واإلنسانية بجامعػة العربي بف مييدي بكم يػة اعيةالعمـو االجتم

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في 279-03يذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009سنة  يناير 04الموافق  1430عاـ  محـر 07المؤّرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـأـ البواقيمعة والمتضمف إنشاء جا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
العمـو  االجتماعية  تماعية بكّميػةوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ العمـو االج -

 .2019ماي  05أـ البواقي المؤّرخ في  -واإلنسانية بجامعػة العربي بف مييدي
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48المادة األولى: تطبيق ا ألحكاـ المادة 
ؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدّ 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العمـو  االجتماعية واإلنسانية  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكّميػة
 أـ البواقي. -بجامعػة العربي بف مييدي

العموـ  االجتماعية واإلنسانية  ـ االجتماعية بكّميػةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمو : 2المادة 
 أـ البواقي ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعػة العربي بف مييدي

أـ البواقي، كّل فيما  -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييدي :3المادة 
 ار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القر  يخصو، بتطبيق

 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة ، 2019جواف  26المؤرخ في  974رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 أـ البواقي -العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعػة العربي بف مييدي بكم يػة لقسػػـ العموـ االجتماعية

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ دزرزور احم 1
 رئيس القسـ كربوش ىشاـ 2
 أستاذ  بوعامر احمد زيف الديف 3
 أستاذ  بوزيد نبيل 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوزيد ابراىيـ 5
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 أستاذة محاضرة قسـ "أ" العمراوي زكية 6
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" عامر نورة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" الحسني ابتساـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ايت عمر مزياف فوزي  9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي ، 2019جواف  26مؤرخ في  975رقػـ  قػػرار  يحد 
 أـ البواقي -بجامعػة العربي بف مييدي عمـو التسيير العمـو االقتصادية والعمـو التجارية و  لكم يػة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424مادى الثانية عاـ ج 24المؤّرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009سنة  يناير 04الموافق  1430عاـ  محـر 07المؤّرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ّمـ، المعّدؿ والمتأـ البواقيوالمتضمف إنشاء جامعة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزي
 وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّميػة العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعمـو -

 .2019أفريل  16لبواقي المؤّرخ في أـ ا -التسيير بجامعة العربي بف مييدي
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير 
 أـ البواقي. -امعة العربي بف مييديبج

وعموـ التسيير  تحػّدد القائمػة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي لكّميػػة العمـو االقتصادية والعموـ التجارية :2المادة 
 أـ البواقي ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة العربي بف مييدي

أـ البواقي، كّل فيما -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييدي :3المادة 
 يـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعم
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د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي 2019جواف  26المؤرخ في  975رقػـ  ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 أـ البواقي -بجامعػة العربي بف مييديالعموـ االقتصادية والعمـو التجارية وعموـ التسيير  لكم يػة

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 تذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األسا نور الديف زعيبط 1
 عميد الكمية عبد الوحيد صرارمة 2
 نائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة خالد جفاؿ 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية رياض عيشوش 4
 قسـ العمـو التجارية رئيس عادؿ خالدي 5
 رئيس قسـ عمـو التسيير دمحم األميف وليد طالب 6
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية خميل شرقي 7
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة حمزة العوادي 8
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 ـ التسييررئيس المجنة العممية لقسـ عمو  السعدي رجاؿ 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية محمود جماـ 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة عبد الجميل بوداح 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية السعيد بريكة 13
 ستاذية عف قسـ العمـو التجاريةممّثل األساتذة ذوي مصّف األ إلياـ نايمي 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير المية عاتي 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير أسماء سفاري  16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية عبد الوىاب شنيخر 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية يف عثمانياحس 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة بالؿ زويوش 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شوقي مرداسي 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف زىير حمبمي 21
 ر مخبر بحثمدي جبار بوكثير 22
 مدير مخبر بحث دمحم الشريف بف زواي 23
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػػـ العمـو ، 2019جواف  26مؤرخ في  976رقػـ  قػػرار يحد 
 أـ البواقي-التجارية وعمـو التسيير بجامعػة العربي بف مييديالعمـو االقتصادية والعمـو  بكم يػة االقتصادية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24خ فيالمؤرّ  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009سنة  يناير 04الموافق  1430عاـ  محـر 07المؤّرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ّدؿ والمتّمـ، المعأـ البواقيوالمتضمف إنشاء جامعة 
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي

ـ االقتصادية العمو  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكّميػة -
 .2019أفريل  09أـ البواقي المؤّرخ في -مييديوالعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعػة العربي بف 

 

 يػقػػػػػرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ؿ، المعدّ 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االقتصادية والعمـو  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية بكّميػة
 أـ البواقي.-التجارية وعمـو التسيير بجامعػة العربي بف مييدي

العموـ االقتصادية والعمـو  العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكّميػةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة  :2المادة 
 أـ البواقي ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-التجارية وعمـو التسيير بجامعػة العربي بف مييدي

ّل فيما أـ البواقي، ك-يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييدي :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػػـ 2019جواف  26المؤرخ في  976رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 أـ البواقي -العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعمـو التسيير بجامعػة العربي بف مييدي بكم يػة العموـ االقتصادية

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ محمود جماـ 1
 رئيس القسـ خميل شرقي 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" فاتح بف نونة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمحم كريـ قروؼ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمحم رضا بوسنة 5
 أ"أستاذ مساعد قسـ " زىير حمبمي 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" وفاء تنقوت 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػػـ العمـو ، 2019جواف  26مؤرخ في  977رقػـ  قػػرار يحد 

 أـ البواقي -ـو التسيير بجامعػة العربي بف مييديالعمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعم بكم يػة التجارية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 

غشت سنة  23الموافق  1424ادى الثانية عاـ جم 24 المؤّرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
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 2009سنة  يناير 04الموافق  1430عاـ  محـر 07المؤّرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ـ، المعّدؿ والمتمّ أـ البواقيوالمتضمف إنشاء جامعة 

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

والعمـو  العموـ االقتصادية وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكّميػة -
 ،2019مارس  05أـ البواقي المؤّرخ في  -التجارية وعمـو التسيير بجامعػة العربي بف مييدي

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االقتصادية والعموـ التجارية  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكّميػة
 أـ البواقي. -وعمـو التسيير بجامعػة العربي بف مييدي

العموـ االقتصادية والعمـو  العمـو التجارية بكّميػةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 أـ البواقي ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-التجارية وعمـو التسيير بجامعػة العربي بف مييدي

أـ البواقي، كّل فيما -ييكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييد :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. تطبيقيخصو، ب

 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػػـ 2019جواف  26المؤرخ في  977رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 أـ البواقي -العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعمـو التسيير بجامعػة العربي بف مييدي بكم يػة العموـ التجارية

 فػةالص   االسـ والمقػب ـالرق
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ فارس طموش 1
 رئيس القسـ عادؿ خالدي 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" الياـ نايمي 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جبار بوكثير 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبد الكريـ حساني 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عمار والي 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" المية مكرسي 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػػـ العمـو المالية 2019جواف  26مؤرخ في  978رقػـ  قػػرار ، يحد 

 أـ البواقي-ية وعموـ التسيير بجامعػة العربي بف مييديالعمـو االقتصادية والعمـو التجار  والمحاسبة بكم يػة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2009سنة  يناير 04الموافق  1430عاـ  محـر 07المؤّرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .متّمـ، المعّدؿ والأـ البواقيوالمتضمف إنشاء جامعة 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي

ـو العم وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ العموـ المالية و المحاسبة بكّميػة -
 .2019أفريل  08أـ البواقي المؤّرخ في  -االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعػة العربي بف مييدي

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المع2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االقتصادية والعمـو  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكّميػة
 أـ البواقي.-التجارية وعمـو التسيير بجامعػة العربي بف مييدي

العموـ االقتصادية  الّمجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكّميػة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء: 2المادة 
 أـ البواقي، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعػة العربي بف مييدي

أـ البواقي، كّل فيما -ييكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييد :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػػـ العموـ 2019جواف  26المؤرخ في  978رقػـ  ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 أـ البواقي -بجامعػة العربي بف مييديالعموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير  بكم يػة المالية والمحاسبة

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ عبد الجميل بوداح 1
 رئيس القسـ حمزة العوادي 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" يزيد تقرارت 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمحم األميف عسوؿ 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ليميا غضابنة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أحمد الصغير ريغة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مراد صراوي  7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػػـ عمـو ، 2019جواف  26مؤرخ في  979رقػـ  قػػرار  يحد 
 أـ البواقي -االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعػة العربي بف مييديالعمـو  بكم يػة التسيير

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في 279-03يذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009سنة  يناير 04الموافق  1430عاـ  محـر 07المؤّرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـأـ البواقيمعة والمتضمف إنشاء جا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزير ا
العموـ االقتصادية والعمـو  ر بكّميػةوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ عموـ التسيي -

 .2019مارس  05البواقي المؤّرخ في أـ -التجارية وعمـو التسيير بجامعػة العربي بف مييدي
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003ة غشت سن 23الموافق  1424

العموـ االقتصادية والعموـ التجارية  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكّميػة
 أـ البواقي.-وعمـو التسيير بجامعػة العربي بف مييدي

العموـ االقتصادية والعموـ التجارية  الّمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكّميػة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء :2المادة 
 أـ البواقي ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-وعمـو التسيير بجامعػة العربي بف مييدي

ي، كّل فيما أـ البواق-يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييدي :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػػـ 2019جواف  26المؤرخ في  979 رقػـممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 أـ البواقي -العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعػة العربي بف مييدي بكم يػة عموـ التسيير

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ السعدي رجاؿ 1
 رئيس القسـ دمحم األميف وليد طالب 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سعيد حركات 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نعيمة غناـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سميـ العمراوي  5
 سـ "أ"أستاذ مساعد ق يوسف عطية 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خميدة بمبصير 7
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د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي ، 2019جواف  26مؤرخ في  980رقػـ  قػػرار  يحد 
 بواقيأـ ال -عمـو األرض واليندسة المعمارية بجامعػة العربي بف مييدي لكم يػة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009سنة  يناير 04الموافق  1430عاـ  محـر 07المؤّرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـأـ البواقيوالمتضمف إنشاء جامعة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18ؤّرخ في الم 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزي
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّميػة عموـ األرض واليندسة المعمارية بجامعة  -

 .2019ي فيفر  28أـ البواقي المؤّرخ في  -العربي بف مييدي
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

لكّمية عموـ األرض واليندسة المعمارية بجامعة العربي  تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 أـ البواقي. -بف مييدي

تحػّدد القائمػة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي لكّميػػة عموـ األرض واليندسة المعمارية بجامعة العربي : 2المادة 
 أـ البواقي، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بف مييدي

أـ البواقي، كّل فيما -لمدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييدييكّمف ا :3المادة 
 يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 يد الطيبالدكتور: بوز 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي 2019جواف  26المؤرخ في  980رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 أـ البواقي -بجامعػة العربي بف مييدي سة المعماريةعموـ األرض واليند لكم يػة

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجيولوجيا بف زقوطة دمحم السعيد 1
 عميد الكمية عداد دمحم الشريف 2
 لتدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد ا بوسماحة أحمد 3
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية معنصر عبد الكريـ 4
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 رئيس قسـ الجيولوجيا سعدالي بدر الديف 5
 رئيس قسـ الجغرافيا والتييئة العمرانية معرقب رفيق 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ الجيولوجيا خياري عبد القادر 7
 مجنة العممية لقسـ الجغرافيا والتييئة العمرانيةرئيس ال قرماط دالؿ 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية مزوز السعيد 9

 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجيولوجيا زداـ رابح 10
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف خنشوش نسيمة 11
 عف األساتذة المساعديف ممّثل بولكعيبات عيسى 12

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػػـ الجغرافيا ، 2019جواف  26مؤرخ في  981رقػـ  قػػرار يحد 

 أـ البواقي -ربي بف مييديعمـو األرض واليندسة المعمارية بجامعػة الع بكم يػة والتييئة العمرانية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
غشت سنة  23موافق ال 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2009سنة  يناير 04الموافق  1430عاـ  محـر 07المؤّرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، المعّدؿ والمتّمـ،أـ البواقيوالمتضمف إنشاء جامعة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13نفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -

 الذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي،
عموـ األرض  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ الجغرافيا والتييئة العمرانية بكّميػة -

 ،2019فيفري  27أـ البواقي المؤّرخ في  -ية بجامعػة العربي بف مييديواليندسة المعمار 
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
رار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا الق2003غشت سنة  23الموافق  1424

عموـ األرض واليندسة  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الجغرافيا والتييئة العمرانية بكّميػة
 أـ البواقي.-المعمارية بجامعػة العربي بف مييدي

واليندسة  عمـو األرض ةوالتييئة العمرانية بكّميػتحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الجغرافيا  :2المادة 
 أـ البواقي، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-المعمارية بجامعػة العربي بف مييدي

أـ البواقي، كّل فيما -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييدي :3المادة 
 رة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنش يخصو، بتطبيق

 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة  2019جواف  26مؤرخ في  981رقػـ بالقػرار  ممحػػق  لقسػػـالذي يحد 
 أـ البواقي -عموـ األرض واليندسة المعمارية بجامعػة العربي بف مييدي بكم يػة الجغرافيا والتييئة العمرانية

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 قسـ "ب"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـأستاذ محاضر  قرماط دالؿ 1
 رئيس القسـ معرقب رفيق 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قوباع ياسيف 3
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف الشيخ الحسيف وليد 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بولكعيبات عيسى 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" باىي سعيدة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خنشوؿ توفيق 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػػـ ،2019جواف  26مؤرخ في  982رقػـ  قػػرار  يحد 

 أـ البواقي -عمـو األرض واليندسة المعمارية بجامعػة العربي بف مييدي بكم يػة الجيولوجيا
 

 والبحث العممي، إف وزير التعميـ العالي
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 رىا، المعّدؿ والمتّمـ.قواعد الخاصة بتنظيميا وسيالذي يحّدد مياـ الجامعة وال 2003
 2009سنة  يناير 04الموافق  1430عاـ  محـر 07المؤّرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـأـ البواقيوالمتضمف إنشاء جامعة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وزي
عمـو األرض واليندسة  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ الجيولوجيا بكّميػة -

 .2019فيفري  25لبواقي المؤّرخ في أـ ا -المعمارية بجامعػة العربي بف مييدي
 

 رر ػػػػػػقي
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

عموـ األرض واليندسة المعمارية  ا بكّميػةالقائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الجيولوجي
 أـ البواقي.-بجامعػة العربي بف مييدي

عموـ األرض واليندسة المعمارية  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الجيولوجيا بكّميػة :2المادة 
 أـ البواقي ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعػة العربي بف مييدي
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أـ البواقي، كّل فيما -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييدي :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 مميوزير التعميـ العالي والبحث الع

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019جواف  26المؤرخ في  982رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 أـ البواقي-عموـ األرض واليندسة المعمارية بجامعػة العربي بف مييدي بكم يػة الجيولوجيالقسػػـ 

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ خياري عبد القادر 1
 رئيس القسـ سعدالي بدر الديف 2
 أستاذ  بف زقوطة دمحم السعيد 3
 سـ "أ"أستاذ محاضر ق شواي السعيد 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زروقي ىشاـ 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" وضاح أميرة 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" فركوس ىاروف  7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العممي  يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2019جواف  26مؤرخ في  983رقـ  قػػرار

 أـ البواقي -العربي بف مييدي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03نفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -

 وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا 2003
 2009سنة  يناير 04الموافق  1430عاـ  محـر 07المؤّرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـأـ البواقيامعة والمتضمف إنشاء ج
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
النشاطات البدنية والرياضية  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد عموـ و تقنيات  -

 .2018أفريل  21لبواقي المؤرخ في أـ ا -العربي بف مييدي بجامعة
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادي الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ر أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكو 2003غشت سنة  23الموافق  1424
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 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة
 أـ البواقي.-العػربي بف مييدي 

 معةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجا :2المادة 
 .أـ البواقي بجامعة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار-العربي بف مييدي

أـ البواقي، كل فيما -العربي بف مييدي ةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019جواف  26المؤرخ في  983ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 أـ البواقي-العربي بف مييدي لمعيد عمـو و تقنيات  النشاطات البدنية والرياضية بجامعة

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 الرياضيةرئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التربية البدنية و  قالتي يزيد 1
 مدير المعيد بشير حساـ 2
 مدير مساعد مكّمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة مرابط مسعود 3
 والعالقات الخارجية والبحث العممي مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج بوطيبة عومار 4
 رئيس قسـ التربية البدنية والرياضية العزوطي عالء الديف 5
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التربية البدنية والرياضية لغانيعاللي عبد ا 6
 المساعديف ةممّثمة عف األساتذ بركاف عادؿ 7
 المساعديف ةممّثل عف األساتذ غريبي ىشاـ 8
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي، 2019جواف  26مؤرخ في  984رقػـ  قػػرار  يحد 
 أـ البواقي -العمـو الدقيقة والعمـو الطبيعة والحياة بجامعػة العربي بف مييدي لكم يػة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009سنة  يناير 04الموافق  1430عاـ  محـر 07المؤّرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـأـ البواقيوالمتضمف إنشاء جامعة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
والعمـو الطبيعة والحياة بجامعة  اب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّميػة العموـ الدقيقةوبناء  عمى محضر انتخ -

 .2019أفريل  09أـ البواقي المؤّرخ في -العربي بف مييدي
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 رر ػػػػػيػق
 جمادى الثانية 24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
والعموـ الطبيعة والحياة بجامعة  تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمـو الدقيقة

 أـ البواقي. -العربي بف مييدي
والعموـ الطبيعة والحياة بجامعة  المجمػس العممػي لكّميػػة العموـ الدقيقةتحػّدد القائمػة االسمية ألعضػاء  :2المادة 

 أـ البواقي، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-العربي بف مييدي
أـ البواقي، كّل فيما -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييدي :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.  يخصو، بتطبيق أحكاـ
 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي 2019جواف  26المؤرخ في  984رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 

 أـ البواقي-العموـ الدقيقة والعموـ الطبيعة والحياة بجامعػة العربي بف مييدي لكم يػة
 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ

 المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الطبيعة والحياةرئيس  عبابسة العابد 1
 عميد الكمية ىبير ناصر 2
 نائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة زىرور عقبة 3
 رجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخا زيار عيساوي  4
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة قاعود بساـ 5
 رئيس قسـ عمـو المادة قوميداف فيصل 6
 رئيس قسـ الرياضيات و اإلعالـ اآللي ديار أحمد 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو الطبيعة والحياة ميدي جييدة 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المادة زوشوف بشير 9

 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي فيقمرير تو  10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الطبيعة والحياة بف بوط أماؿ 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المادة صيد أسيا 12
 عمـو المادة ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ بوعصيدة سفياف 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي مراد أحسف 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي زكراوي حنيفة 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف خمار ىشاـ 16
 المساعديف ممّثل عف األساتذة بف عبود روح هللا 17
 مدير مخبر بحث عيادي عبد الحميد 18
 مديرة مخبر بحث عزيزي شريفة 19
 مدير مخبر بحث بوشمة أحسف 20
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 مدير مخبر بحث بف بوزيد دمحم 21
 مدير مخبر بحث زالقي عمار 22
 مدير مخبر بحث مخاطي فريد 23
 مدير مخبر بحث خياري عبد القادر 24
 بحث مدير مخبر رماش الوردي 25
 مسؤولة المكتبة بميوشات سامية 26

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػػـ ، 2019جواف  26مؤرخ في  985رقػـ  قػػرار  يحد 

 أـ البواقي -ػة العربي بف مييديالعمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة بجامع بكم يػة عمـو المادة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومةوالمتضّمف 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009سنة  يناير 04الموافق  1430عاـ  محـر 07المؤّرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـأـ البواقيوالمتضمف إنشاء جامعة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13ـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسو  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكّميػة -

 .2019أفريل  09لبواقي المؤّرخ في أـ ا -امعػة العربي بف مييديوالحياة بج
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
لى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إ2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكّميػة
 أـ البواقي.-بجامعػة العربي بف مييدي

الحياة العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة و  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكّميػة :2المادة 
 أـ البواقي ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعػة العربي بف مييدي

أـ البواقي، كّل فيما -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييدي :3المادة 
 لي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العا يخصو، بتطبيق

 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة  2019جواف  26خ في المؤر  985رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 أـ البواقي -العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة بجامعػة العربي بف مييدي بكم يػة لقسػـ عموـ المادة

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ زوشوف بشير 1
 رئيس القسـ فيصل قوميداف 2
 أستاذ بوعصيدة سفياف 3
 أستاذ حفصي السعيد 4
 أستاذة صيد أسيا 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" موالكية حسيبة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبابسة زيف العابديف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لكحل شوقي 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" برجي بشير 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ؿ القرار رقـ ، 2019جواف  26مؤرخ في  986رقـ  قػػرار   2017سبتمبر  23المؤرخ في  892يعد 

د لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األدب والمغة اإلنجميزية   المحد 
 جيجل -اآلداب والمغات بجامعة دمحم الصديق بف يحي بكمية

 

 التعميـ العالي والبحث العممي، إف وزير
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .شاء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف إن 2003
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434األوؿ عاـ  ربيع 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ األدب والمغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات  -

 .2019أفريل  16جيجل المؤّرخ في  -بجامعة دمحم الصديق بف يحي
 

 رر ػػػػػيػق
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األدب والمغة اإلنجميزية  المادة األولى:
 جيجل.-بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم الصديق بف يحي

ة بكمية اآلداب والمغات بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األدب والمغة اإلنجميزي :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-دمحم الصديق بف يحي
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جيجل،كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 
 بحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وال بتطبيق

 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ؿ القرار رقـ  2019جواف  26المؤرخ في  986رقػـ ممحػػق بالقػرار  د لمقائمة 2017سبتمبر  23المؤرخ في  892الذي يعد   المحد 
 جيجل-اآلداب والمغات بجامعة دمحم الصديق بف يحي االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األدب والمغة اإلنجميزية بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ، رئيسة المجنة العممية لمقسـأستاذة مساعدة قسـ "أ" زىية بو الشعير 1
 رئيس القسـ رضواف نايمي 2
 أستاذ  عمار بوقريقة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دمحم بوقزولة 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" حسيبة بوخاتـ 5
 أستاذ مساعد قسـ " أ " سميماف بوخنتاش 6
 أستاذة مساعدة قسـ " أ " نادية شيوخ 7
 ة قسـ " أ "أستاذة مساعد صفية عجرود 8
 أستاذ مساعد قسـ " أ " بكير بف حبيمس 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ؿ القرار رقـ ، 2019جواف  26مؤرخ في  987رقـ  قػػرار   2017أكتوبر  17المؤرخ في  964يعد 

د لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة و   األدب العربيالمحد 
 جيجل-اآلداب والمغات بجامعة دمحم الصديق بف يحي بكمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 اء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنش 2003
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، المعّدؿ والمتّمـ.نظيميا وسيرىاالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
داب والمغات وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآل -

 .2019أفريل  21جيجل المؤّرخ في  -بجامعة دمحم الصديق بف يحي
 

 رر ػػػػػيػق
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ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية  المادة األولى:
 جيجل.-اآلداب والمغات بجامعة دمحم الصديق بف يحي

قائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم تحدد ال :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الصديق بف يحي

جيجل،كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ؿ القرار رقـ  2019جواف  26المؤرخ في  987رقػـ ممحػػق بالقػرار  د لمقائمة 2017أكتوبر  17المؤرخ في  964الذي يعد   المحد 
 جيجل -اآلداب والمغات بجامعة دمحم الصديق بف يحي االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية

 الصفػة ـ والمقػباالس الرقـ
 أستاذ مساعد قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ يوسف معاش 1
 رئيس القسـ راشد شقوفي 2
 أستاذ  عبد الحميد بوكعباش 3
 أستاذ  عيسى لحيمح 4
 أستاذ  دمحم الصالح خرفي 5
 أستاذ  عبد العزيز شويط 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لحمر فيصل 7
 مساعد قسـ "أ" أستاذ رؤوؼ قماش 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ؿ القرار رقـ ، 2019جواف  26مؤرخ في  988رقـ  قػػرار   2017مارس  26المؤرخ في  325يعد 

د لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيوتكنولوجيا بكمية عمـو الطبيعة والحياة  المحد 
 وىراف -العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼمعة بجا

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19ئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ الر  -

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

 .ّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المع 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 .2019مارس  11المؤّرخ في  وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼوبناء  عمى إرساؿ  جامعة  -
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 رر ػػػػػيػق
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيوتكنولوجيا بكمية عمـو  المادة األولى:
 .وىراف-العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼالطبيعة والحياة بجامعة 

مـو الطبيعة والحياة بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيوتكنولوجيا بكمية ع :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

، كل وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة  :3المادة 
 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ىذا القرار الذي سينشر في النشرة فيما يخصو، بتطبيق

 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ؿ القرار رقـ  2019جواف  26المؤرخ في  988رقػـ لقػرار ممحػػق با د لمقائمة 2017مارس  26المؤرخ في  325الذي يعد   المحد 
 وىراف-العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼاالسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيوتكنولوجيا بكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ بوحفسوف عائشة 1
 رئيسة القسـ عبدي مريـ 2
 أستاذة قايد حرش مريـ 3
 أستاذ جابر عبد الرزاؽ 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" عبد الدايـ كاتية خديجة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شاعة اليواري  6
 "أستاذة مساعدة قسـ "أ ارواف خيرة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" دراعو نسيمة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ؿ القرار رقـ ، 2019جواف  26مؤرخ في  989رقـ  قػػرار   2017مارس  26المؤرخ في  326يعد 

د لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكائف الحي والبيئة ب  كميةالمحد 
 وىراف-العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼعمـو الطبيعة والحياة بجامعة 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .والمتّمـبتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ 
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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الحي والبيئة بكمية عموـ الطبيعة والحياة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكائف  -
 .2019فيفري  20المؤّرخ في   وىراف -العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼبجامعة 

 

 رر ػػػػػيػق
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكائف الحي والبيئة بكمية  المادة األولى:
 .وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼبجامعة  عمـو الطبيعة والحياة

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكائف الحي والبيئة بكمية عموـ الطبيعة والحياة  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼبجامعة 

، كل وىراف -العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة يكمف المدير العا: 3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق

 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ؿ القرار رقـ  2019جواف  26المؤرخ في  989رقػـ ممحػػق بالقػرار  د لمقائمة 2017مارس  26المؤرخ في  326الذي يعد    المحد 
 وىراف-العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼجنة العممية لقسـ الكائف الحي والبيئة بكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة االسمية ألعضاء الم

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذة محاضرة قسـ "ب"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ بمحوسيف فاطمة 1
 رئيس القسـ مامي أنس 2
 أستاذة برباح عميوة أماؿ 3
 أستاذ جمعي عبد الفريد 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بورجة نادية 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دمحم بف قادة مصطفى 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" وضاح كريـ 7
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" تربش ريـ 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ؿ القرار رقـ، 2019جواف  26مؤرخ في  990رقـ  قػػرار المحدد لمقائمة  2017مارس  26المؤرخ في  327 يعد 

 وىراف-اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404عدة عاـ ذي الق 21المؤرخ في  212-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 ولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكن
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ر التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزي

العمـو وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة  -
 .2019فيفري  20المؤّرخ في  وىراف -والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

 

 رر ػػػػػيػق
 

عضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية أل المادة األولى:
 .وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼبجامعة 

العمـو والتكنولوجيا دمحم عمـو الطبيعة والحياة بجامعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف -بوضياؼ

، كل وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة  :3دة الما
 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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ؿ القرار رقـ 2019جواف  26المؤرخ في  990رقـ  رارػػق بالقػػػممح  المحدد 2017مارس  26المؤرخ في  327الذي يعد 
 وىراف -العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة لمقائم

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 عف قسـ الوراثة الجزيئية التطبيقية ةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذي جابر عبد الرزاؽ 1
 عميد الكمية بد هللابوجمعة ع 2
 نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية شاعة اليواري  3
 نائبة العميد المكمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بغالـ حميدة 4
 رئيسة قسـ الوراثة الجزيئية التطبيقية  مروفل جبارية نعيمة 5
 رئيس قسـ الكائف الحي والبيئة  أميف بف غالي سفياف دمحم 6
 رئيس قسـ البيوتكنولوجيا قمفاط جماؿ 7
 رئيس قسـ التعميـ األساسي في البيولوجيا  تواتي عمر 8
 رئيسة المجنة العممية لقسـ البيوتكنولوجيا بوحفسوف عائشة 9

 رئيسة المجنة العممية لقسـ الوراثة الجزيئية التطبيقية بف كبوش اكراـ 10
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الكائف الحي والبيئة بمحوسيف فاطمة 11
 عف قسـ البيوتكنولوجيا ةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذي جابر عبد الرزاؽ 12
 عف قسـ الكائف الحي والبيئة  ةممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذي برباح عميوة أماؿ 13
 عف قسـ الكائف الحي والبيئة ةذة ذوي مصّف األستاذيممّثل األسات جمعي عبد الفريد 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف صالح إبراىيـ 15
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف عيباش شيرزاد 16
 مديرة مخبر بحث زيماني ريـ 17
 مديرة مخبر بحث قايد حرش مريـ 18
 مسؤولة المكتبة بعزيز جييدة 19
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 المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2019جواف  26مؤرخ في  991رقـ  قػػرار
 وىراف -العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ بجامعة لمعيد التربية البدنية والرياضية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19ي رقـ بمقتضى المرسوـ الرئاس -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
المتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 ولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكن
غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03ى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتض -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة العمـو  -

 .2019جواف  13وىراف المؤرخ في  –والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ 
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادي الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67لمادة تطبيقا ألحكاـ ا المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة العموـ والتكنولوجيا 
 وىراف.–دمحم بوضياؼ

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة العموـ والتكنولوجيا  :2المادة 
 .وىراف ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار–دمحم بوضاؼ

وىراف، كل –لتكنولوجيا دمحم بوضياؼالعموـ وا ةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 
 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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د القائمة االسمية ألعضاء 2019جواف  26المؤرخ في  991 ممحػػػق بالقػػرار رقـ  المجمس العممي الذي يحد 
 وىراف -العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ بجامعة لمعيد التربية البدنية والرياضية

 الصفػة السـ والمقػبا الرقـ
 رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التربية البدنية والرياضية قدور بف دىمة 1
 مدير المعيد لوح ىشاـ 2
 مدير مساعد مكّمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة كرارمة أحمد 3
 ف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةمدير مساعد مكمّ  صغير نور الديف 4
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 رئيس قسـ التربية البدنية والرياضية قراش العجاؿ 5
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التربية البدنية والرياضية بف ساسي سميماف 6
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف شني الحبيب 7
 األساتذة المساعديفممّثل عف  بمقادة ىواري  8
 مدير مخبر بحث قاسمي بشير 9

 مسؤولة المكتبة صالحي قدور 10
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مقائمة لحدد الم 2017افريل  17مؤرخ  436رقـ قرار يعدؿ ال، 2019جواف  26مؤرخ في  992 رقـ قػػرار
 الشمف-بجامعة حسيبة بف بوعمي  لقسـ ىندسة الطرائق بكمية التكنولوجيا مميةاالسمية ألعضاء المجنة الع

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، المعّدؿ والمتّمـ.
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
نولوجيا بجامعة حسيبة وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية التك -

 .2017جانفي  30الشمف المؤرخ في –بف بوعمي
 ررػػػػػيػق

 

ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية  المادة األولى:
 الشمف.–التكنولوجيا بجامعة حسيبة بف بوعمي

المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بف تحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.–بوعمي 

الشمف، كل فيما يخصو -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 رسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة ال
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 المحدد 2017افريل  17المؤرخ في  436رقـ  قرارالذي يعدؿ ال 2019جواف  26المؤرخ في  992 رار رقـبالقػػ ممحق
 الشمف–لقسـ ىندسة الطرائق بكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بف بوعمي مقائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةل

 الصفة االسـ والمقب الرقـ
 ـ )أ(، رئيسة المجنة العممية لمقسـأستاذة محاضرة قس طيراوي دومة نعيمة 1
 رئيس القسـ محمودي العربي 2
 أستاذة قوادري مصطفاوي سمية 3
 أستاذ واقد عبد هللا 4
 أستاذ محاضر قسـ )أ( بف سبيع بف صابر 5
 أستاذة محاضرة قسـ )أ( حنيني غنية 6
 أستاذ محاضر قسـ )أ( فارس شييناز 7
 قسـ )أ(أستاذ مساعد  بف دريس اليواري  8
 أستاذة مساعدة قسـ )ب( جمولي دلة سياـ 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي ، 2019جواف  26مؤرخ في  993رقػـ  قػػرار  يحد 

 مفالش-اليندسة المدنية والمعمارية بجامعػة حسيبة بف بوعمي لكم يػة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سنة  يوليو 23الموافق  1422عاـ  جمادي األولى 02المؤّرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـالشمفوالمتضمف إنشاء جامعة  2001
غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤّرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّميػة اليندسة المدنية و المعمارية بجامعة حسيبة بف  -

 .2019ماي  20الشمف المؤّرخ في -بوعمي
 رر ػػػػػيػق

 

جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

ليندسة المدنية و المعمارية بجامعة حسيبة بف تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية ا
 الشمف.  -بوعمي



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   729

 

تحػّدد القائمػة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي لكّميػػة اليندسة المدنية و المعمارية بجامعة حسيبة بف  :2المادة 
 الشمف ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بوعمي

الشمف ، كّل فيما يخصو،  -الّتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمييكّمف المدير العاـ لمّتعميـ و  :3المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي 2019جواف  26المؤرخ في  993 رقػـممحػػق بالقػرار   الذي يحد 

 الشمف -بوعمي اليندسة المدنية والمعمارية بجامعػة حسيبة بف لكم يػة
 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ

 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية بولكباش بف سعيد 1
 عميد الكمية قسوؿ عمر 2
 نائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة نوري سعيد 3
 العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية نائب ازياف كريـ 4
 رئيس قسـ اليندسة المدنية  مزياف الحاج 5
 رئيس قسـ الّري  بف عودة حميد 6
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية سعيد منصور دمحم 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية ايت عثماف حسف 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ الري  المداحي يمينة 9

 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية ربوح رضواف 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية بوقارة عبد القادر 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّري  صاعد حمودي عبد األمير 12
 ّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المعماريةمم مخموؼ عمي 13
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قندوسي أحمد 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف جزار محجوب 15
 مدير مخبر بحث دلة نور الديف 16
 مدير مخبر بحث غريسي دمحم 17
 مدير مخبر بحث جعفر ىني احمد 18
 مخبر بحث مدير رمعوف دمحم 19
 مسؤوؿ المكتبة بودور عيدة 20

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة، 2019جواف  26مؤرخ في  994رقػـ  قػػرار  يحد 
 الشمف-سيبة بف بوعمياليندسة المدنية و المعمارية بجامعػة ح بكم يػة لقسػػـ اليندسة المعمارية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سنة  يوليو 23 الموافق 1422عاـ  جمادي األولى 02المؤّرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـالشمفوالمتضمف إنشاء جامعة  2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13فيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
اليندسة المدنية  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكّميػة -

 .2019ماي  15الشمف المؤّرخ في -ة بف بوعميوالمعمارية بجامعػة حسيب
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

اليندسة المدنية والمعمارية  سمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكّميػةالقائمة اال
 الشمف.-بجامعػة حسيبة بف بوعمي

اليندسة المدنية والمعمارية  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكّميػة :2المادة 
 مف، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.الش-بجامعػة حسيبة بف بوعمي

الشمف، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية أل 2019جواف  26المؤرخ في  994رقػـ ممحػػق بالقػرار   عضاء الم جنػة العمميػةالذي يحد 
 الشمف-اليندسة المدنية والمعمارية بجامعػة حسيبة بف بوعمي بكم يػة لقسػػـ اليندسة المعمارية

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ ربوح رضواف 1
 رئيس القسـ سعيد منصور دمحم 2
 أستاذ  مخموؼ عمي 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ىني شبرة خديجة 4
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 أستاذ مساعد قسـ "أ" قندوسي أحمد 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عزوزي عمار 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوزيد حمزة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جدي توفيق 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف عربية اسالـ 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة، 2019جواف  26مؤرخ في  995رقػـ  قػػرار  يحد 

 الشمف-اليندسة المدنية و المعمارية بجامعػة حسيبة بف بوعمي بكم يػة لقسػػـ الري 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في رّ المؤ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سنة  يوليو 23الموافق  1422عاـ  جمادي األولى 02المؤّرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـالشمفوالمتضمف إنشاء جامعة  2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ر الّتعميـ العالي والبحث العمميالذي يحّدد صالحيات وزي
اليندسة المدنية و المعمارية بجامعػة  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ الري بكّميػة -

 .2019ماي  15الشمف المؤّرخ في -حسيبة بف بوعمي
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03فيذي رقـ مف المرسوـ التن 48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

اليندسة المدنية والمعمارية بجامعػة حسيبة بف  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الري بكّميػة
 الشمف.-بوعمي

اليندسة المدنية والمعمارية بجامعػة حسيبة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الري بكّميػة :2ة الماد
 الشمف، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بف بوعمي

ا يخصو، الشمف، كّل فيم-يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   732

 

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة 2019جواف  26المؤرخ في  995رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 الشمف-اليندسة المدنية والمعمارية بجامعػة حسيبة بف بوعمي بكم يػة لقسػػـ الري 

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" ، رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ احي يمينةالمد 1
 رئيس القسـ بف عودة حميد 2
 أستاذ  ازياف كريـ 3
 أستاذ  صاعد حمودي عبد األمير 4
 أستاذ  رمعوف دمحم 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عطو شيؾ ليندة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ىاشمي يوبا الياس 7
 اذ مساعد قسـ "أ"أست طاىر طاىر 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سماعيف مصطفى 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة، 2019جواف  26مؤرخ في  996رقػـ  قػػرار  يحد 

 الشمف-ية بجامعػة حسيبة بف بوعمياليندسة المدنية والمعمار  بكم يػة لقسػػـ اليندسة المدنية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سنة  يوليو 23الموافق  1422عاـ  جمادي األولى 02المؤّرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـالشمفوالمتضمف إنشاء جامعة  2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
اليندسة المدنية و  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكّميػة -

 .2019ماي  15الشمف المؤّرخ في -جامعػة حسيبة بف بوعميالمعمارية ب
 

 يػقػػػػػرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
 ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد، المعّدؿ والمتّمـ2003غشت سنة  23الموافق  1424

اليندسة المدنية و المعمارية  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكّميػة
 الشمف.-بجامعػة حسيبة بف بوعمي



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   733

 

اليندسة المدنية والمعمارية  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكّميػة :2المادة 
 الشمف، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-وعميبجامعػة حسيبة بف ب

الشمف، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019 وافج 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة ا 2019جواف  26المؤرخ في  996رقػـ ممحػػق بالقػرار   السمية ألعضاء الم جنػة العمميػةالذي يحد 
 الشمف-اليندسة المدنية والمعمارية بجامعػة حسيبة بف بوعمي بكم يػة لقسػػـ اليندسة المدنية

 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ ايت عثماف حسف 1
 رئيس القسـ مزياف الحاج 2
 أستاذ  عراب احمد 3
 أستاذ  طفىبمخثير مص 4
 أستاذ  حمرات مصطفى 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف لكحل نور الديف 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عجوج ادمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" طواىري احمد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" توزاف عابد 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػػـ العمـو، 2019جواف  26مؤرخ في  997رقػـ  قػػرار  يحد 

 أـ البواقي-العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة بجامعػة العربي بف مييدي بكم يػة الطبيعة والحياة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في رّ المؤ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009سنة  يناير 04الموافق  1430عاـ  محـر 07المؤّرخ في  06-09ضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقت -

 .، المعّدؿ والمتّمـأـ البواقيوالمتضمف إنشاء جامعة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ّتعميـ العالي والبحث العمميالذي يحّدد صالحيات وزير ال
العموـ الدقيقة وعمـو  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ العموـ الطبيعة والحياة بكّميػة -

 .2019أفريل  09أـ البواقي المؤّرخ في -الطبيعة والحياة بجامعػة العربي بف مييدي
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 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48حكاـ المادة تطبيق ا أل المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

وعموـ الطبيعة  العموـ الدقيقة القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمـو الطبيعة والحياة بكّميػة
 أـ البواقي.-والحياة بجامعػة العربي بف مييدي

العموـ الدقيقة وعمـو  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العموـ الطبيعة والحياة بكّميػة :2المادة 
 أـ البواقي، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الطبيعة والحياة بجامعػة العربي بف مييدي

أـ البواقي، كّل فيما -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييدي :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 عمميوزير التعميـ العالي والبحث ال
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ 2019جواف  26المؤرخ في  997رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 

 أـ البواقي -العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة بجامعػة العربي بف مييدي بكم يػة العموـ الطبيعة والحياة
 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ ميدي جييدة 1
 رئيس القسـ قاعود بساـ 2
 أستاذ عبابسة العابد 3
 أستاذ بمعيدي عبد الحكيـ 4
 أستاذ بولخصايـ مولود 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عالوة نوة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خمار ىشاـ 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" رجايمية ليميا 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوجوراؼ مراد 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػػـ الرياضيات ، 2019اف جو  26مؤرخ في  998رقػـ  قػػرار يحد 

 أـ البواقي-العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة بجامعػة العربي بف مييدي بكم يػة واإلعبلـ اآللي
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  جبر  24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 2009سنة  يناير 04الموافق  1430عاـ  محـر 07المؤّرخ في  06-09التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -
 .، المعّدؿ والمتّمـأـ البواقيوالمتضمف إنشاء جامعة 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .لي والبحث العمميالذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العا

العموـ الدقيقة  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بكّميػة -
 .2019أفريل  09أـ البواقي المؤّرخ في -وعمـو الطبيعة والحياة بجامعػة العربي بف مييدي

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48ادة تطبيق ا ألحكاـ الم المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 العمـو الدقيقة وعمـو القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بكّميػة
 أـ البواقي.-الحياة بجامعػة العربي بف مييديالطبيعة و 

العموـ الدقيقة وعمـو  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بكّميػة :2المادة 
 أـ البواقي، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الطبيعة والحياة بجامعػة العربي بف مييدي

أـ البواقي، كّل فيما -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييدي :3دة الما
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د القائمة االسمية ألعضاء الم جنػة العمميػة لقسػـ 2019جواف  26المؤرخ في  998رقػـ ممحػػق بالقػرار   الذي يحد 
 أـ البواقي -العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة بجامعػة العربي بف مييدي بكم يػة ضيات واإلعبلـ اآلليالريا
 فػةالص   االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ مرير توفيق 1
 رئيس القسـ ديار أحمد 2
 أستاذ مخاطي فريد 3
 أستاذ نيني ابراىيـ 4
 أستاذ زىرور عقبة 5
 أستاذة  زكراوي حنيفة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف عبود روح هللا 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" تبسي كماؿ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مخموؼ الصديق 9
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 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  يحدد، 2019جواف  26مؤرخ في  999رقـ  قػػرار
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف و ، 1988مارس سنة  22الموافق  1408عاـ  شعباف 4المؤرخ في  61-88بمقتضى المرسـو رقـ  -

 منو. 5ا المادة السيم والمتمـ، ، المعدؿتنمية التكنولوجيات المتطورةإنشاء مركز 
، 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ رجب  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لنموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادةوالذي يحّدد القانوف األساسي ا 2011
  .منو 13

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

 

 رر ػػػػػيػق
 

 1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11المرسوـ التنفيذي رقـ  13طبيقا ألحكاـ المادة ت المادة األولى:
مركز تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  والمذكور أعاله، 2011 ةنوفمبر سن 24الموافق 

 تنمية التكنولوجيات المتطورة، كما يمي:
 

 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة
   رئيسا ، ممثل الوزير  المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،صحراوي طاىرالسيد. 
   ممثل عف الوزير المكمف بالماليةأوذينة عمر السيد ،. 
   ممثل عف وزير الدفاع الوطنينويصر مرادالسيد ،. 
   ممثل عف الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية بف صاولة أبو بكر عبد الحكيـالسيد ،

 .والتكنولوجيات والرقمنة ةوالالسمكي
   ة بالصناعة والمناجـف، ممثل عف الوزيرة المكمبوديسة كماؿالسيد. 
   بالتكويف والتعميـ المينييف ف، ممثل عف الوزير المكمريابي زاكي زىيرالسيد. 
   ممثمة عف المؤسسة الوطنية لنقل المحروقات وتسويقياعويمر عتيقةالسيدة ،. 
   عف اتصاالت الجزائر. ، ممثلشريفي دمحمالسيد 

 

 :بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
  .السيدة آيت يحي غيدوش كميمة 

 

 :بالنسبة لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاط
  .السيد زروؽ جماؿ الديف 
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 :بالنسبة لمباحثيف
  السيد  عمارة الياشمي. 
  السيد زناتي نادية. 

 

 :ـ البحثبالنسبة لمستخدمي دع
  يد بوراوي كماؿ.الس 

 :األعضاء اآلخريف
   مدير المركز       السيد غوثي نجـ الديف /. 
  رئيس المجمس العممي     السيد حمر العيف مصطفي /. 
  مدير وحدة بحث              السيد  تواـ الطاىر /. 
  مدير وحدة بحث.               السيد بنية حاج دمحم / 

 ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.    ينشر  :2المادة 
  2019 جواف 26 فيحرر بالجزائر                                                                                                       

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                             
 الدكتور: بوزيد الطيب                                                                                                                     
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 يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2019جػواف  26مؤرخ في  29رقـ  قػػرار

 المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي سكيكدةلدى  
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية.
، المحدد لمحتوى الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 تمويػػميا.
، 1982سبتمبر سنة  11لموافق ا 1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتعمػق بتسييػر الخدمات االجتماعية.
، 2019مارس سنة  31الموافق لػ  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.
مدرسة خارج ضمف إنشاء المت، 2009سنة  أوت 10ؤرخ في ػالم 254-09ذي رقـ ػالمرسوـ التنفيبمقتضى  -

 .الجامعة لمتعميـ التكنولوجي بسكيكدة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.   
تضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة ، الم2019أفريل سنة  29نظػػػػػػر ا لممحضر المؤرخ في  -

 العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي سكيكدة.
 رر ػػػػػيػق
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 .المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي سكيكدةلدى تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية  المػادة األولى:
 ـ:تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤى: 2المػادة 

 األعضاء الدائموف: 
 ،عبد الروؤؼبوزراع  -03 ،الرأس وفاءكحل  -02 ، سميرمسقالجي  -01
   ،بالؿبونقجة  -05 ،خير الديفكرايـ  -04
      

 

 : األعضاء اإلضافيوف 
 ،اؿأمدنياجي  -03 ،عزيزبوخرباطة  -02 ،وريدة حمزةف ب -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػادة 
، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي سكيكدةيكمف السيػد مديػر  :4المػادة 

 النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.   
 2019واف ج 26 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/
 األميف العاـ

 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
رة الماستر ، 2019جواف  27مػؤر خ في  1001رقـ  قػػرار رات المرافقة إلجراءات مناقشة مذك  د شكل المقر  يحد 

كتوراه والتأىيل الجامعيومذك رة  رة الماجستير وأطروحة الد  ص ومذك    التدريب في التكويف ما بعد التدر ج المتخص 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998غشت سنة  17الموافق  1419ربيع الثاني عاـ  24المؤّرخ في  254-98قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبم -

 .والمتّمـ والمتعّمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي، المعّدؿ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقـ  -

 .اّلذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
 اٍح مف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف،وباقتر  -

 رر ػػػػػيػق
 

د شكل المقّررات المرافقة إلجراءات مناقشة مذّكرة الماستر ومذّكرة التدريب في التكويف ما بعد  المادة األولى: ُيحدَّ
المرفقة بيذا  التدّرج المتخّصص ومذّكرة الماجستير وأطروحة الّدكتوراه والتأىيل الجامعي وفقا  لمنماذج

 القرار.
 تتمّثل المقّررات المنصوص عمييا في المادة األولى مف ىذا القرار في ما يمي: :2المادة 

 مقّرر الترخيص بمناقشة مذّكرة التدريب في التكويف ما بعد التدّرج المتخّصص. 
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 عييف لجنة مناقشة مذّكرة الماسترمقّرر ت. 
  الّترخيص بمناقشة مذّكرة الماسترمقّرر. 
 يف لجنة مناقشة مذّكرة الماجستيرمقّرر تعي. 
 ّترخيص بمناقشة مذّكرة الماجستيرمقّرر ال. 
 ة مناقشة أطروحة الّدكتوراه عمـومقّرر تعييف لجن. 
  عمـومقّرر الترخيص بمناقشة أطروحة الدكتوراه. 
 ف لجنة مناقشة أطروحة الّدكتوراهمقّرر تعيي. 
 اهلترخيص بمناقشة أطروحة الدكتور مقّرر ا. 
 شراؼ المشترؾ ذي الطابع الّدوليمقّرر تعييف لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه المحّضرة في إطار اإل. 
 ي الطابع الدوليمقّرر الترخيص  بمناقشة أطروحة الدكتوراه المحّضرة في إطار اإلشراؼ المشترؾ ذ. 
 مقّرر تعييف المقّرريف. 
 معيتقّدـ أماـ لجنة التأىيل الجامقّرر الترخيص بال. 
 .مقّرر منح التأىيل الجامعي 

يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف، ومديرو مؤّسسات التعميـ العالي، كّل فيما يخّصو، بتنفيذ ىذا  :3المادة 
 القرار اّلذي سينشر في الّنشرة الّرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.

  2019جواف  27في حرر بالجزائر                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                     

 الدكتور: بوزيد الطيب                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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، 2019جواف  27مػؤر خ في ال 1001رقـ  قػػرارالحق مبل

رات المرافقة إلجراءات مناقشة التي ت د شكل المقر  حد 

رة الماستر   مذك 

ص رة التدريب في التكويف ما بعد التدر ج المتخص   ومذك 

رة الماجستير  ومذك 

كتوراه    وأطروحة الد 

 والتأىيل الجامعي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ةـالشعبيالجـمهوريـة الجـسائـريـة الديمقـراطية 

 وزارة التعلـيم العالـي والبحـث العـلمي

 يؤّسست انتعهُى انعانٍ تسًُت
 

ر  رقـ  ..............  ............   مػؤرخ في  ....................................مقر 
ص رة التدريب لنيل شيادة التكويف ما بعد التدر ج المتخص   يتضم ف الترخيص  بمناقشة مذك 

 
سة(،  إف  مدير )تسمية المؤس 

 بمقتضى )المرسـو الرئاسي، في حالة صدوره، أو القرار المتضمف تعييف مدير المؤسسة(، -
 ضى )النص المتضمف إنشاء المؤسسة والنص الذي يحّدد تسميتيا أو تحويميا إف وجدا(،وبمقت -
والمتعمق  1998غشت سنة  17الموافق  1419ربيع الثاني عاـ  24المؤّرخ في  254-98وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 99و 90متّمـ، السيما المادتاف بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخّصص والتأىيل الجامعي، المعّدؿ وال
وبمقتضى القرار رقـ ...... المؤّرخ في ................. والمتضّمف تأىيل )تسمية المؤسسة( لضماف التكويف ما بعد التدّرج  -

 المتخّصص بعنواف السنة الجامعية ... / ...،
/الشير/ السنة،وبعد االّطالع عمى أحكاـ االتفاقية المبرمة بيف )اسـ مؤسسة التعمي -  ـ العالي( و)اسـ المؤسسة المستخِدمة( بتاريخ اليـو
وباقتراٍح مف المجمس العممي لكمية .../ معيد .../ المجنة العممية لقسـ المدرسة العميا ... طبقا لمحضر اجتماعو )ىا( المؤّرخ في  -

/الشير/السنة،  اليـو
ر ما يأتي:  يقر 

 

سـ والمقب( المولود )ة( بتاريخ )اليـو والشير والسنة( بمناقشة مذّكرة التدريب لنيل شيادة التكويف ُيرّخُص لمطالب)ة( )اال:المادة األولى  
 ما بعد التدرج المتخّصص والموُسومة ب )عنواف المذّكرة(.

: تتشّكل لجنة المناقشة مف األعضاء اآلتي ذكرىـ: 2المادة 
سة االنتماء الرتبة االسـ والم قب رقـ ػػفػة مؤس   الص 
 رئيسا    1
 مشرفا، مقّررا    2
 عضو    3

 
ـُ نسخة  عنو إلى كّل مف  3المادة  يكّمف عميد كمية ... /مدير معيد ... /رئيس قسـ )المدرسة العميا( ... بتنفيذ ىذا المقّرر اّلذي يسّم :

وبضماف نشره عبر فضاءات  الّطالب المعني بالمناقشة وأعضاء لجنة المناقشة ومسؤوؿ المؤّسسة المستخِدمة فور توقيعو،
 المؤّسسة المادية والرقمية.

                                                                                 : ُتحفع نسخة عف ىذا المقّرر ضمف الممف البيداغوجي لمّطالب وينشر في الّنشرة الّرسمية ؿ)تسمية مؤسسة التعميـ العالي(.            4 المادة
 )الوالية(، في: ..................... ػُحّرر ب

 
 المديػػػػػػػر                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ةػالشعبيالجػميوريػة الجػزائػريػة الديمقػراطية 
 وزارة التعمػيـ العالػي والبحػث العػممي

سة التعميـ العالي  تسمية مؤس 
 

رة ماستر ر  رقـ  ........   مػؤرخ في  ........................ يتضم ف تعييف لجنة مناقشة مذك   مقر 
 

سة(،إف  مد  ير )تسمية المؤس 
 بمقتضى )المرسـو الرئاسي، في حالة صدوره، أو القرار المتضمف تعييف مدير المؤسسة(، -
 وبمقتضى )النص المتضمف إنشاء المؤسسة والنص الذي يحّدد تسميتيا أو تحويميا إف وجدا(، -
الذي يحّدد نظاـ  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 9الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الّدكتوراه، السيما المادة 
 11و 10الذي يحّدد كيفيات إعداد ومناقشة مذّكرة الماستر، السيما المادتاف  2014جواف  09المؤّرخ في  362وبموجب القرار رقـ  -

 منو،
رقـ ............. المؤّرخ في ................ والمتضّمف تأىيل مؤسسات التعميـ العالي لضماف التكويف لنيل شيادة  وبموجب القرار -

 الماستر بعنواف الّسنة الجامعية ... / ...،
/الشير/السنة، -  وبعد االّطالع عمى محضر المجمس العممي لكمية ... / المجنة العممية لقسـ ... المؤّرخ في اليـو

ر ما يأتي:ي  قر 
رة مف طرؼ الّطالب )ة( )االسـ والمقب(، المولود )ة( :المادة األولى  ُتعيَُّف بموجب ىذا المقّرر لجنة مناقشة مذّكرة الماستر المحضَّ

بتاريخ )اليـو والشير والسنة( ب )مكاف الميالد(، والموُسومة ب )عنواف المذّكرة( والمسّجل بكمية.../معيد ... /المدرسة 
 ميا ...الع

: تتشّكل المجنة المشار إلييا في المادة األولى مف األعضاء اآلتي ذكرىـ: 2المادة 
سة االنتماء الرتبة االسـ والم قب رقـ ػػفػة مؤس   الص 
 رئيسا    1
 مشرفا، مقّررا    2
 مساعدا مشرفا، إف وجد    3
 ممتحنا    4
 ممتحنا، أو عضوا مدعّوا، إف وجد    5

 

يكّمف رئيس قسـ ... بتنفيذ ىذا المقّرر اّلذي ُيسّمـ نسخة  عنو إلى كّل مف الّطالب المعني والمشرؼ عمى المذّكرة وأعضاء  3المادة  :
 لجنة المناقشة فور توقيعو.

تعميـ تحفع نسخة عف ىذا المقّرر في الممّف البيداغوجي لمطالب المعني، وينشر في الّنشرة الّرسمية ؿ)تسمية مؤسسة ال: 4المادة 
 العالي(.

 )الوالية(، في: ........................ ػُحّرر ب                                                         
 
  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عف المدير، وبتفويض منو
 العميد/مدير المعيد/رئيس القسـ
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 ةػالشعبيالجػميوريػة الجػزائػريػة الديمقػراطية 
 وزارة التعمػيـ العالػي والبحػث العػممي

سة التعميـ العالي  تسمية مؤس 
 

رة ماستر  ر  رقـ  ..............  مػؤرخ في  ........................ يتضم ف الترخيص  بمناقشة مذك    مقر 
 

سة(،إف  م  دير )تسمية المؤس 
 بمقتضى )المرسـو الرئاسي، في حالة صدوره، أو القرار المتضمف تعييف مدير المؤسسة(، -
 وبمقتضى )النص المتضمف إنشاء المؤسسة والنص الذي يحّدد تسميتيا أو تحويميا إف وجدا(، -
الذي يحّدد  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 9نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الّدكتوراه، السيما المادة 
 7الذي يحّدد كيفيات إعداد ومناقشة مذّكرة الماستر، السيما المادة  2014جواف  09المؤّرخ في  362وبموجب القرار رقـ  -

 منو،
............ المؤّرخ في ................ والمتضّمف تأىيل مؤسسات التعميـ العالي لضماف التكويف وبموجب القرار رقـ . -

 لنيل شيادة الماستر بعنواف الّسنة الجامعية ... / ...،
 وبموجب المقّرر رقـ ... المؤّرخ في ................. والمتضّمف تعييف لجنة مناقشة مذّكرة الماستر، -
/الشير/السنة،وبعد االّطالع  -  عمى تقرير لجنة المناقشة المؤّرخ في اليـو

 

ر ما يأتي:  يقر 
 

 ُيرّخُص لمطالب)ة( )االسـ والمقب( المولود )ة( بتاريخ )اليـو والشير والسنة( في )مكاف الميالد( بمناقشة :المادة األولى
 مذّكرة الماستر والموُسومة ب )عنواف المذّكرة(.

... بتنفيذ ىذا المقّرر اّلذي يسّمـ نسخة عنو إلى الّطالب المعني بالمناقشة وأعضاء لجنة  يكّمف رئيس قسـ 2المادة  :
 المناقشة فور توقيعو، وبضماف نشره عبر فضاءات المؤّسسة المادية والرقمية.

ؿ)تسمية مؤسسة ُتحفع نسخة عف ىذا المقّرر ضمف الممّف البيداغوجي لمّطالب المعني وينشر في الّنشرة الّرسمية  :3المادة 
 التعميـ العالي(.

 )الوالية(، في: ......................... ػُحّرر ب                                                             
 
 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عف المدير، وبتفويض منو

 العميد/مدير المعيد/رئيس القسـ
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 ةػالشعبيالجػميوريػة الجػزائػريػة الديمقػراطية 
 وزارة التعمػيـ العالػي والبحػث العػممي

سة التعميـ العالي  تسمية مؤس 
 

ر  رقـ  ..................   مػؤرخ في  ...................... يتضم ف تعييف لجنة م رة ماجستيرمقر  ناقشة مذك     
 

سة(،  إف  مدير )تسمية المؤس 
 بمقتضى )المرسـو الرئاسي، في حالة صدوره، أو القرار المتضمف تعييف مدير المؤسسة(، -
 وبمقتضى )النص المتضمف إنشاء المؤسسة والنص الذي يحّدد تسميتيا أو تحويميا إف وجدا(، -
والمتعمق  1998غشت سنة  17الموافق  1419ربيع الثاني عاـ  24ي المؤّرخ ف 254-98وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ( منو،2)الفقرتاف األولى و 48بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي، المعّدؿ والمتّمـ، السيما المادة 
يل مؤسسات التعميـ العالي لضماف التكويف لنيل شيادة وبموجب القرار رقـ ............. المؤّرخ في ................ والمتضّمف تأى -

 الماجستير بعنواف الّسنة الجامعية ... / ... ،
/الشير/السنة، -  وبناء عمى اقتراح المجمس العممي لكمية .../لمعيد .../لقسـ ... المثبت بموجب محضر اجتماعو المنعقد بتاريخ اليـو

ر ما يأتي:  يقر 
رة مف طرؼ الّطالب )ة( )االسـ والمقب(، المولود )ة( ُتعيَُّف بم:المادة األولى وجب ىذا المقّرر لجنة مناقشة مذّكرة الماجستير المحضَّ  

)عنواف المذّكرة( والمسّجل بكمية.../معيد.../المدرسة  ػبتاريخ )اليـو والشير والسنة( ب )مكاف الميالد(، والموُسومة ب
 العميا...

: لييا في المادة األولى مف األعضاء اآلتي ذكرىـ:تتشّكل المجنة المشار إ 2المادة 
سة االنتماء الرتبة االسـ والم قب رقـ ػػفػة مؤس   الص 
 رئيسا    1
 مشرفا، مقّررا    2
 عضوا    3
 عضوا    4
 عضوا    5
 (احتماال إف وُجدمدعّوا )    6

 
رسة العميا( ... بتنفيذ ىذا المقّرر اّلذي ُيسّمـ نسخة  عنو إلى كّل مف يكّمف عميد كمية ... /مدير معيد ... /رئيس قسـ )بالمد 3المادة  :

 الّطالب المعني وأعضاء لجنة المناقشة فور توقيعو.
 تحفع نسخة عف ىذا المقّرر ضمف الممف البيداغوجي لمّطالب وينشر في الّنشرة الّرسمية ؿ)تسمية مؤسسة التعميـ العالي(. :4المادة 

 ُحّرر ب )الوالية(، في: ....................................                                                                
 
  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 املديـــــــر
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 ةػالشعبيالجػميوريػة الجػزائػريػة الديمقػراطية 
 وزارة التعمػيـ العالػي والبحػث العػممي

سة التعميـ العالي  تسمية مؤس 
 

رة ماجستير ر  رقـ  ....................   مػؤرخ في  ................................ يتضم ف الترخيص  بمناقشة مذك   مقر 
 

سة(،إف    مدير )تسمية المؤس 
 بمقتضى )المرسـو الرئاسي، في حالة صدوره، أو القرار المتضمف تعييف مدير المؤسسة(، -
 وبمقتضى )النص المتضمف إنشاء المؤسسة والنص الذي يحّدد تسميتيا أو تحويميا إف وجدا(، -
 1998غشت سنة  17لموافق ا 1419ربيع الثاني عاـ  24المؤّرخ في  254-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 46و 40والمتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخّصص والتأىيل الجامعي، المعّدؿ والمتّمـ، السيما المادتاف 
 ( منو،2)الفقرة 

 تير،وبمقتضى المقّرر رقـ ...... المؤّرخ في ................. والمتضّمف تعييف أعضاء لجنة مناقشة مذّكرة الماجس -
/الشير/السنة، -  وبعد االّطالع عمى محضر نجاح الطالب )االسـ والمقب( في امتحانات التعميـ النظري المؤّرخ في اليـو
/الشير/السنة، -  وبناء عمى التقرير اإليجابي لمسيد )االسـ والمقب( بصفتو مشرفا  عمى المذّكرة، المستَمـ بتاريخ اليـو
/الشير/السنة،وبعد موافقة المجنة البيداغوجية لمم -  اجستير المثبت بموجب محضر اجتماعيا المنعقد بتاريخ اليـو

 

ر ما يأتي:  يقر 
 

 ُيرّخُص لمطالب )ة( )االسـ والمقب( المولود )ة( بتاريخ )اليـو والشير والسنة( بمناقشة مذّكرة الماجستير :المادة األولى
 والموُسومة ب )عنواف المذّكرة(.

... /مدير معيد ... /رئيس قسـ )بالمدرسة العميا( ... بتنفيذ ىذا المقّرر اّلذي يسّمـ نسخة عنو  يكّمف عميد كمية 2المادة  :
إلى الّطالب المعني بالمناقشة وأعضاء لجنة المناقشة فور توقيعو، وبضماف نشره عبر فضاءات المؤّسسة المادية 

 والرقمية.
اغوجي لمّطالب المعني وينشر في الّنشرة الّرسمية ؿ)تسمية مؤسسة ُتحفع نسخة عف ىذا المقّرر ضمف الممّف البيد :3المادة 

 التعميـ العالي(.
 ُحّرر ب )الوالية(، في: ..............................                                                         

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 املديـــــــر
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 ةػالشعبيالجػميوريػة الجػزائػريػة الديمقػراطية 
 وزارة التعمػيـ العالػي والبحػث العػممي

سة التعميـ العالي  تسمية مؤس 
 

ر  رقـ  ........................     مػؤرخ في..................................مقر 
 يتضم ف تعييف لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه عموـ

 

سة(،  إف  مدير )تسمية المؤس 
 بمقتضى )المرسـو الرئاسي، في حالة صدوره، أو القرار المتضمف تعييف مدير المؤسسة(، -
 أو تحويميا إف وجدا(،وبمقتضى )النص المتضمف إنشاء المؤسسة والنص الذي يحّدد تسميتيا  -
والمتعمق  1998غشت سنة  17الموافق  1419ربيع الثاني عاـ  24المؤّرخ في  254-98وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 (، منو،2)فقرة  71و 70بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي، المعّدؿ والمتّمـ، السيما المادتاف 
ر رقـ ... المؤّرخ في ........ والمتضّمف تأىيل مؤسسات التعميـ العالي لضماف الّتكويف في الّدكتوراه وتنظيـ التأىيل وبموجب القرا -

 الجامعي ومنحو،
، 2018مارس  08المؤّرخ في  03وبموجب المنشور رقـ  -  والمتعمق بشروط وكيفيات مناقشة أطروحة الّدكتوراه عمـو
ي ؿ)الكمية أو المعيد أو المجنة العممية لمقسـ بالمدرسة العميا( المثبت بموجب محضر اجتماعو وبناء عمى اقتراح المجمس العمم -

/الشير/السنة،  المنعقد بتاريخ اليـو
ر ما يأتي:  يقر 

)اليـو  ُتعيَُّف بموجب ىذا المقّرر لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه عمـو لمّطالب )ة( )االسـ والمقب(، المولود)ة( بتاريخ:المادة األولى  
والشير والسنة( ب )مكاف الميالد(، والموُسومة ب )عنواف األطروحة( والمسّجل بكمية.../معيد.../قسـ )بالمدرسة 

 العميا(...
: تتشّكل المجنة المشار إلييا في المادة األولى مف األعضاء اآلتي ذكرىـ: 2المادة 

ػػفػة مؤسسة االنتماء الرتبة االسـ والم قب رقـ  الص 
 رئيسا    1
 مشرفا، مقّررا    2
 عضوا    3
 عضوا    4
 عضوا    5
 عضوا    6
 (احتماال إف وُجدمدعّوا )    7
 حسب عدد المدعّويف    ...

 

ف يكّمف عميد كمية ... /مدير معيد ... /رئيس قسـ بالمدرسة العميا ... بتنفيذ ىذا المقّرر اّلذي ُيسمِّـ نسخة  عنو إلى كّل م 3المادة  :
 الّطالب المعني وأعضاء لجنة المناقشة فور توقيعو.

 تحفع نسخة عف ىذا المقّرر ضمف الممف البيداغوجي لمّطالب وينشر في الّنشرة الّرسمية ؿ)تسمية مؤسسة التعميـ العالي(. :4المادة 
 ي: .............................ُحّرر ب )الوالية(، ف                                                                 

 
 املديـــــــر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ةػالشعبيالجػميوريػة الجػزائػريػة الديمقػراطية 
 مػيـ العالػي والبحػث العػمميوزارة التع

سة التعميـ العالي  تسمية مؤس 
 

 

 

 

 

 

ر  رقـ  ...........   مػؤرخ في  .............................. يتضم ف الترخيص  بمناقشة أطروحة دكتوراه عموـ  مقر 
 

 

 

سة(،  إف  مدير )تسمية المؤس 

 متضمف تعييف مدير المؤسسة(،بمقتضى )المرسـو الرئاسي، في حالة صدوره، أو القرار ال -
 وبمقتضى )النص المتضمف إنشاء المؤسسة والنص الذي يحّدد تسميتيا أو تحويميا إف وجدا(، -
والمتعمق  1998غشت سنة  17الموافق  1419ربيع الثاني عاـ  24المؤّرخ في  254-98وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ص والتأىيل الجامعي، المعّدؿ والمتّمـ،بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخّص 
- ،  وبمقتضى المقّرر رقـ ...... المؤّرخ في ................. والمتضّمف تعييف أعضاء لجنة مناقشة أطروحة الّدكتوراه عمـو
، 2018مارس  08المؤّرخ في  03وبمقتضى المنشور رقـ  -  والمتعمق بشروط وكيفيات مناقشة أطروحة الّدكتوراه عمـو
عد االّطالع عمى ممّف المناقشة المبّمغ بموجب إرساؿ عميد كمية .../ مدير معيد .../ رئيس قسـ بالمدرسة العميا ... رقـ ... وب -

/الشير/السنة،  المؤّرخ في اليـو
 

ر ما يأتي:  يقر 
 

ناقشة أطروحة دكتوراه عمـو الموسومة ُيرّخُص لمطالب )ة( )االسـ والمقب( المولود )ة( بتاريخ )اليـو والشير والسنة( بم:المادة األولى  

 ب )عنواف األطروحة(.

يكّمف عميد كمية ... /مدير معيد ... /رئيس قسـ بالمدرسة العميا ... بتنفيذ ىذا المقّرر اّلذي يسّمـ نسخة  عنو إلى كّل مف  2المادة  :

 ؤّسسة المادية والرقمية.الّطالب المعني وأعضاء لجنة المناقشة فور توقيعو، وبضماف نشره عبر فضاءات الم
: ُتحفع نسخة عف ىذا المقّرر في الممّف البيداغوجي لمّطالب المعني وينشر في الّنشرة الّرسمية ؿ)تسمية مؤسسة التعميـ 3 المادة

 العالي(.

 ...........ُحّرر ب )الوالية(، في: .........................                                                       
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 املديـــــــر
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 ةػالشعبيالجػميوريػة الجػزائػريػة الديمقػراطية 
 العػممي وزارة التعمػيـ العالػي والبحػث

سة التعميـ العالي  تسمية مؤس 
 

ر  رقـ  .........   مػؤرخ في  ................................ يتضم ف تعييف لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه.   مقر 
 

سة(،  إف  مدير )تسمية المؤس 
 بمقتضى )المرسـو الرئاسي، في حالة صدوره، أو القرار المتضمف تعييف مدير المؤسسة(، -
 وبمقتضى )النص المتضمف إنشاء المؤسسة والنص الذي يحّدد تسميتيا أو تحويميا إف وجدا(، -
والمتضمف نظاـ  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
الذي يحّدد كيفيات تنظيـ التكويف في الطور الثالث وشروط إعداد أطروحة  2016جواف  02 في المؤرخ 547جب القرار رقـ وبمو  -

 ( منو،3و 2)الفقرات األولى و 40( و2)فقرة  36الّدكتوراه ومناقشتيا، السيما المادتاف 
التعميـ العميـ العالي لضماف التكويف لنيل شيادة الّدكتوراه  وبموجب القرار رقـ ... المؤّرخ في .......... والمتضّمف تأىيل مؤسسات -

 ويحّدد عدد المناصب المفتوحة بعنواف السنة الجامعية ... / ...،
وبناء عمى اقتراح المجمس العممي لكمية... /معيد... /المجنة العممية لقسـ المدرسة العميا... المثبت بموجب محضر اجتماعو المنعقد  -

/ا  لشير/السنة،بتاريخ اليـو
ر ما يأتي:  يقر 

 ُتعيَُّف بموجب ىذا المقّرر لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه لمّطالب )ة( )االسـ والمقب(، المولود )ة( بتاريخ )اليـو والشير :المادة األولى
 ميا... والسنة( ب )مكاف الميالد(، والموُسومة ب )عنواف األطروحة( والمسّجل بكمية.../معيد.../قسـ المدرسة الع

: تتشّكل المجنة المشار إلييا في المادة األولى مف األعضاء اآلتي ذكرىـ: 2المادة 
ػػفػة مؤسسة االنتماء االسـ والم قب رقـ  الص 
 رئيسا   1
 مقّررا   2
 مقّررا ثانيا )إف وجد(   3
 ممتحنا   4
 ممتحنا   5
 ممتحنا   6
 مدعّوا )احتماال إف وجد(   7

 

يكّمف عميد كمية ... /مدير معيد ... /رئيس قسـ المدرسة العميا ... بتنفيذ ىذا المقّرر اّلذي ُيسّمـ نسخة  عنو إلى كّل مف  3المادة  :
 الّطالب المعني وأعضاء لجنة المناقشة فور توقيعو.

 )تسمية مؤسسة التعميـ العالي(.تحفع نسخة عف ىذا المقّرر ضمف الممف البيداغوجي لمّطالب وينشر في الّنشرة الّرسمية ؿ: 4المادة 
 

 ُحّرر ب )الوالية(، في: ....................................                                             
 
  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ديـــــــرامل  
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 ةػالشعبيالجػميوريػة الجػزائػريػة الديمقػراطية 
 وزارة التعمػيـ العالػي والبحػث العػممي

سة التعميـ العالي  تسمية مؤس 
ر  رقـ  ............   مػؤرخ في  .......................... يتضم ف الترخيص  بمناقشة أطروحة  الدكتوراه مقر 

 

سة(،  إف  مدير )تسمية المؤس 
 بمقتضى )المرسـو الرئاسي، في حالة صدوره، أو القرار المتضمف تعييف مدير المؤسسة(، -
 وبمقتضى )النص المتضمف إنشاء المؤسسة والنص الذي يحّدد تسميتيا أو تحويميا إف وجدا(، -
والمتضمف  2008غشت سنة  19الموافق  1429اـ شعباف ع 17المؤرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
الذي يحّدد كيفيات تنظيـ التكويف في الطور الثالث وشروط إعداد  2016جواف  02 في المؤرخ 547وبموجب القرار رقـ  -

 ( منو،2)الفقرة  37لمادة أطروحة الّدكتوراه ومناقشتيا، السيما ا
وبموجب القرار رقـ ... المؤّرخ في .......... والمتضّمف تأىيل مؤسسات التعميـ العالي لضماف التكويف لنيل شيادة  -

 الّدكتوراه ويحّدد عدد المناصب المفتوحة بعنواف السنة الجامعية ... / ...،
 ... والمتضّمف تعييف أعضاء لجنة مناقشة أطروحة الّدكتوراه،وبمقتضى المقّرر رقـ ...... المؤّرخ في .............. -
 وبمقتضى المنشور رقـ ..... المؤّرخ في .............. والمتعمق بشروط وكيفيات مناقشة أطروحة الّدكتوراه، -
ة العميا ... رقـ وبعد االّطالع عمى ممّف المناقشة المبمَّغ بموجب إرساؿ عميد كمية .../ مدير معيد .../ رئيس قسـ المدرس -

/الشير/السنة،  ... المؤّرخ في اليـو
ر ما يأتي:  يقر 

 

 ُيرّخُص لمطالب)ة( )االسـ والمقب( المولود )ة( بتاريخ )اليـو والشير والسنة( بمناقشة أطروحة الدكتوراه :المادة األولى
 الموُسومة ب )عنواف األطروحة(.

/رئيس قسـ بالمدرسة العميا ... بتنفيذ ىذا المقّرر اّلذي يسّمـ نسخة  عنو إلى كّل يكّمف عميد كمية ... /مدير معيد ...  2المادة  :
مف الّطالب المعني بالمناقشة وأعضاء لجنة المناقشة فور إمضائو، وبضماف نشره عبر فضاءات المؤّسسة المادية 

 والرقمية.
لمعني وينشر في الّنشرة الّرسمية ؿ)تسمية مؤسسة : ُتحفع نسخة عف ىذا المقّرر في الممّف البيداغوجي لمّطالب ا3 المادة

 التعميـ العالي(.                                                                                          
 .........ُحّرر ب )الوالية(، في: ...........................                                                    

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ةػالشعبيالجػميوريػة الجػزائػريػة الديمقػراطية 
 وزارة التعمػيـ العالػي والبحػث العػممي

سة التعميـ العالي  تسمية مؤس 
 

ر  رقـ  ... رة في مقر  .........   مػؤرخ في  ............................ يتضم ف تعييف لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه المحض 
ولي  .إطار اإلشراؼ المشترؾ ذي الطابع الد 

 

سة(،  إف  مدير )تسمية المؤس 
 بمقتضى )المرسـو الرئاسي، في حالة صدوره، أو القرار المتضمف تعييف مدير المؤسسة(، -
 تضى )النص المتضمف إنشاء المؤسسة والنص الذي يحّدد تسميتيا أو تحويميا إف وجدا(،وبمق -
والمتعمق  1998غشت سنة  17الموافق  1419ربيع الثاني عاـ  24المؤّرخ في  254-98وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

(، منو، 2)فقرة  71و 70متّمـ، السيما المادتاف بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي، المعّدؿ وال
،)  )ُيذكر فقط عندما يتعمق األمر بدكتوراه عمـو

والمتضمف نظاـ  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
(،الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتور   اه، )ُيذكر فقط عندما ال يتعمق األمر بدكتوراه عمـو

الذي يحّدد كيفيات تنظيـ التكويف في الطور الثالث وشروط إعداد أطروحة  2016جواف  02 في المؤرخ 547وبموجب القرار رقـ  -
(،( منو،)ُيذكر فقط عن3و 2و )الفقرات األولى 40و( 2)فقرة 36الّدكتوراه ومناقشتيا،السيما المادتاف   دما ال يتعمق األمر بدكتوراه عمـو

الذي يحّدد إجراءات اإلشراؼ المشترؾ ذي الطابع الدولي عمى أطروحة  2016جواف  16المؤّرخ في  704وبموجب القرار رقـ  -
 منو، 11الّدكتوراه وكيفيات تنظيمو، السيما المادة 

سات التعميـ العميـ العالي لضماف التكويف لنيل شيادة الّدكتوراه وبموجب القرار رقـ ... المؤّرخ في .......... والمتضّمف تأىيل مؤس -
 ويحّدد عدد المناصب المفتوحة بعنواف السنة الجامعية ... / ...،

وبناء عمى اقتراح المجمس العممي لكمية... /معيد... /المجنة العممية لقسـ المدرسة العميا... المثبت بموجب محضر اجتماعو المنعقد  -
 ـ/الشير/السنة،بتاريخ اليو 

ر ما يأتي:  يقر 
 ُتعيَُّف بموجب ىذا المقّرر لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه / أو دكتوراه عمـو لمّطالب )ة( )االسـ والمقب(، المولود )ة( :المادة األولى

يد.../قسـ بتاريخ )اليـو والشير والسنة( ب )مكاف الميالد(، والموُسومة ب )عنواف األطروحة( والمسّجل بكمية.../مع
 المدرسة العميا... 

: تتشّكل المجنة المشار إلييا في المادة األولى مف األعضاء اآلتي ذكرىـ: 2المادة 
ػػفػة مؤسسة االنتماء االسـ والم قب رقـ  الص 
 رئيسا   1
 مشرفا جزائريا   2
 مشرفا أجنبيا   3
 عضوا   4
 عضوا   5
 عضوا   6
 مدعّوا )احتماال إف وجد(   7

يكّمف عميد كمية ... /مدير معيد ... /رئيس قسـ المدرسة العميا ... بتنفيذ ىذا المقّرر اّلذي ُيسّمـ نسخة  عنو إلى كّل مف  3المادة  :
 الّطالب المعني وأعضاء لجنة المناقشة فور توقيعو.

 ة الّرسمية ؿ)تسمية مؤسسة التعميـ العالي(.تحفع نسخة عف ىذا المقّرر ضمف الممف البيداغوجي لمّطالب وينشر في الّنشر : 4المادة 
 

 )الوالية(، في: .................................... ػُحّرر ب                                               
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ةػالشعبيالجػميوريػة الجػزائػريػة الديمقػراطية 
 وزارة التعمػيـ العالػي والبحػث العػممي

سة التعميـ العالي  تسمية مؤس 
 

ر  رقـ  ..............   مػؤرخ في  .............................. يتضم ف الت رة في مقر  رخيص  بمناقشة أطروحة الدكتوراه المحض 
 إطار اإلشراؼ المشترؾ ذي الطابع الدولي

 

 
سة(،  إف  مدير )تسمية المؤس 

 بمقتضى )المرسـو الرئاسي، في حالة صدوره، أو القرار المتضمف تعييف مدير المؤسسة(، -
 يميا إف وجدا(،وبمقتضى )النص المتضمف إنشاء المؤسسة والنص الذي يحّدد تسميتيا أو تحو  -
والمتعمق  1998غشت سنة  17الموافق  1419ربيع الثاني عاـ  24المؤّرخ في  254-98وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

)  ،بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخّصص والتأىيل الجامعي، المعّدؿ والمتّمـ، )ُيذكر فقط عندما يتعمق األمر بدكتوراه عمـو
والمتضمف نظاـ  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08مرسـو التنفيذي رقـ وبمقتضى ال -

،)  الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، )ُيذكر فقط عندما ال يتعمق األمر بدكتوراه عمـو
ي يحّدد كيفيات تنظيـ التكويف في الطور الثالث وشروط إعداد أطروحة الذ 2016جواف  02 في المؤرخ 547وبموجب القرار رقـ  -

(،2)الفقرة  37الّدكتوراه ومناقشتيا، السيما المادة   ( منو، )ُيذكر فقط عندما ال يتعمق األمر بدكتوراه عمـو
ع الدولي عمى أطروحة الذي يحّدد إجراءات اإلشراؼ المشترؾ ذي الطاب 2016جواف  16المؤّرخ في  704وبموجب القرار رقـ  -

 منو، 11الّدكتوراه وكيفيات تنظيمو، السيما المادة 
وبموجب القرار رقـ ... المؤّرخ في .......... والمتضّمف تأىيل مؤسسات التعميـ العالي لضماف التكويف لنيل شيادة الّدكتوراه ويحّدد  -

 عدد المناصب المفتوحة بعنواف السنة الجامعية ... / ...،
المقّرر رقـ ...... المؤّرخ في ................. والمتضّمف تعييف أعضاء لجنة مناقشة أطروحة الّدكتوراه المحّضرة في  وبمقتضى- -

 إطار اإلشراؼ المشترؾ ذي الّطابع الدولي،
ميا ... رقـ ... وبعد االّطالع عمى ممّف المناقشة المبمَّغ بموجب إرساؿ عميد كمية .../ مدير معيد .../ رئيس قسـ المدرسة الع -

/الشير/السنة،  المؤّرخ في اليـو
ر ما يأتي:  يقر 

 ُيرّخُص لمطالب)ة( )االسـ والمقب( المولود )ة( بتاريخ )اليـو والشير والسنة( بمناقشة أطروحة الدكتوراه /الّدكتوراه عمـو :المادة األولى
 الموُسومة ب )عنواف األطروحة(.

ر معيد ... /رئيس قسـ بالمدرسة العميا ... بتنفيذ ىذا المقّرر اّلذي يسّمـ نسخة  عنو إلى كّل مف الّطالب يكّمف عميد كمية ... /مدي 2المادة  :
 المعني بالمناقشة وأعضاء لجنة المناقشة فور إمضائو، وبضماف نشره عبر فضاءات المؤّسسة المادية والرقمية.

ي لمّطالب المعني وينشر في الّنشرة الّرسمية ؿ)تسمية مؤسسة التعميـ : ُتحفع نسخة عف ىذا المقّرر في الممّف البيداغوج3 المادة
 العالي(.                                                                                          

 ...................ُحّرر ب )الوالية(، في: .................                                                    
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 ةػالشعبيالجػميوريػة الجػزائػريػة الديمقػراطية 

 ي والبحػث العػمميوزارة التعمػيـ العالػ

سة التعميـ العالي  تسمية مؤس 

ح لمتأىيل الجامعي ريف لتقييـ ممف الترش  ر  رقـ  .........   مػؤرخ في  ............................... يتضم ف تعييف مقر   مقر 

سة(،  إف  مدير )تسمية المؤس 

 يف مدير المؤسسة(،بمقتضى )المرسـو الرئاسي، في حالة صدوره، أو القرار المتضمف تعي -
 وبمقتضى )النص المتضمف إنشاء المؤسسة والنص الذي يحّدد تسميتيا أو تحويميا إف وجدا(، -
والمتعمق  1998غشت سنة  17الموافق  1419ربيع الثاني عاـ  24المؤّرخ في  254-98وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 117ل الجامعي، المعّدؿ والمتّمـ، السيما المادة بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىي
الذي يحّدد كيفيات تطبيق األحكاـ المتعمقة بالتأىيل الجامعي، السيما المادة  2018فيفري  20المؤّرخ في  170وبموجب القرار رقـ  -

 ( منو،2)فقرة  08
/الشير/السنة،وبعد االّطالع عمى محضر مناقشة أطروحة الّدكتوراه لمسّيد )االسـ والمق -  ب( المؤّرخ في اليـو
وبناء عمى اقتراح المجمس العممي لكمية ... / لمعيد ... / المجنة العممية لقسـ المدرسة العميا ... المثبت بموجب محضر اجتماعو  -

/الشير/السنة،  المنعقد بتاريخ اليـو
ر ما يأتي:  يقر 

روف ا:المادة األولى لمكّمفوف بتقييـ ممف الترّشح لمتأىيل الجامعي لمسّيد )ة( )االسـ والمقب(، المولود )ة( ُيعيَُّف بموجب ىذا المقّرر المقرِّ  

 بتاريخ )اليـو والشير والسنة( ب )مكاف الميالد(، بصفتو )ىا( أستاذا محاضرا قسـ "ب" ِبػ )تسمية المؤّسسة(.

ريف المذكوريف في المادة األولى  2المادة  : مف ىذا المقّرر كما يأتي:ُتحّدد القائمة االسمية لممقرِّ

ػػفػة مؤسسة االنتماء الرتبة االسـ والم قب رقـ  الص 

 مقّررا    1

 مقّررا    2

 مقّررا    3
 

يكّمف عميد كمية ... / مدير معيد ... / رئيس قسـ بالمدرسة العميا ... بتنفيذ ىذا المقّرر الذي ُتحفع نسخة عنو ضمف  3المادة  :
 ح، وُينشر في الّنشرة الّرسمية ؿ)تسمية مؤسسة التعميـ العالي(، الممف الميني لممترشّ 

 ُحّرر ب )الوالية(، في: ....................................                                                 
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 ةػالشعبيالجػميوريػة الجػزائػريػة الديمقػراطية 
 وزارة التعمػيـ العالػي والبحػث العػممي

سة التعميـ العالي  تسمية مؤس 
 

ر  رقـ  ..................   مػؤرخ في  ................  .................... مقر 
ـ أماـ لجنة التأىيل الجامعي  يتضم ف الترخيص بالتقد 

 

سة(،  إف  مدير )تسمية المؤس 
 بمقتضى )المرسـو الرئاسي، في حالة صدوره، أو القرار المتضمف تعييف مدير المؤسسة(، -
 دا(،وبمقتضى )النص المتضمف إنشاء المؤسسة والنص الذي يحّدد تسميتيا أو تحويميا إف وج -
والمتعمق  1998غشت سنة  17الموافق  1419ربيع الثاني عاـ  24المؤّرخ في  254-98وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو،119و 118بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي، المعّدؿ والمتّمـ، السيما المادتاف 
الذي يحّدد كيفيات تطبيق األحكاـ المتعمقة بالتأىيل الجامعي، السيما المادة  2018يفري ف 20المؤّرخ في  170وبموجب القرار رقـ  -

 ( منو،2)فقرة  13
وبموجب القرار رقـ ... المؤّرخ في ............ والمتضّمف تأىيل مؤسسات التعميـ العالي لضماف الّتكويف في الّدكتوراه وتنظيـ  -

 التأىيل الجامعي ومنحو،
 ر رقـ ...... المؤّرخ في .............. والمتضّمف تعييف مقّرريف لتقييـ ممف ترّشح لمتأىيل الجامعي،وبموجب المقرّ  -
وبعد االّطالع عمى التقارير اإليجابية الثالث لممقّرريف المبّمغة بموجب إرساؿ عميد كمية ... / مدير معيد ... / رئيس قسـ بالمدرسة  -

/الشير/  السنة،العميا ... المؤّرخ في اليـو
وبناء عمى اقتراح المجمس العممي لكمية ... / لمعيد ... / لمجنة العممية لقسـ بالمدرسة العميا ... المثبت بموجب محضر اجتماعو  -

/الشير/السنة،  المنعقد بتاريخ اليـو
ر ما يأتي:  يقر 

ر / السنة بالتقّدـ أماـ لجنة الّتأىيل الجامعي المشّكمة ُيرخَّص لمسّيد )ة( )االسـ والمقب( المولود )ة( بتاريخ اليـو / الشي:المادة األولى  
 مف األعضاء اآلتي ذكرىـ:

ػػفػة مؤسسة االنتماء الرتبة االسـ والم قب رقـ  الص 
 عضوا    1
 عضوا    2
 عضوا    3
 عضوا    4
 عضوا    5
 عضوا    6
 مدعّوا )إف وجد(    7

يد ... /رئيس قسـ بالمدرسة العميا ... بتنفيذ ىذا المقّرر اّلذي يبّمغ نسخة  عنو إلى كّل مف يكّمف عميد كمية ... /مدير مع 2المادة  :
 المترّشح وأعضاء لجنة المناقشة فور توقيعو، وبضماف نشره عبر فضاءات المؤّسسة المادية والرقمية.

         ّنشرة الّرسمية ؿ)تسمية مؤسسة التعميـ العالي(.                                                                                : ُتحفع نسخة عف ىذا المقّرر ضمف الممّف الميني لممترّشح، وينشر في ال3 المادة
                                                      

 )الوالية(، في: ....................................ُحّرر ب                                                             
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 ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لبللتحاؽ2019أفريل  09مؤرخ  في  668رقـ مقرر 
 ي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة لجامعة تيزي وزوبسمؾ ممحق

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11مؤرخ في ال 08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

نة أفريل س 25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات 2018سبتمبر  23المؤرخ في  1057وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة

، المتضمنة طمب رخصة 2019أفريل  02المؤرخة في  30عمى مراسمة جامعة تيزي وزو تحت رقـ  وبناء   -
 استثنائية لتمديد أجل إجراء المسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة رتبة ممحق اإلدارة. 

 

 رر ػػػػػيػق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194قـ مف المرسـو التنفيذي ر  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
وعمى سبيل التسوية، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ  والمذكور أعاله،

  .2019فيفري  18(، ابتداء مف تاريخ 1ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة، لمدة شير واحد )
 ية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسم :2المادة 

 2019 أفريل 09حػرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 مدير الموارد البشرية بالنيابة
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 راء مسابقة عمى أساس االختبارات لبللتحاؽ، يمدد أجل إج2019أفريل  09مؤرخ  في  669مقرر رقـ 

 بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب مديرية لجامعة تيزي وزو
 

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

  .ةالقانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومي
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

دارات العمومية، في المؤسسات واإل المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة
 .المعدؿ والمتمـ
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أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات 2018سبتمبر  23المؤرخ في  1060وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .الكتاب، رتبة كاتب مديريةلاللتحاؽ بسمؾ 

، المتضمنة طمب رخصة 2019أفريل  02المؤرخة في  30عمى مراسمة جامعة تيزي وزو تحت رقـ  وبناء   -
 استثنائية لتمديد أجل إجراء المسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب مديرية. 

 

 رر ػػػػػيػق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17دة عمال بأحكاـ الما المادة األولى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية،  يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ 

 .2019فيفري  18(، ابتداء مف تاريخ 1الكتاب رتبة كاتب مديرية، لمدة شير واحد )
 رر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المق :2المادة 

 2019أفريل  09حػرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 مدير الموارد البشرية بالنيابة
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لبللتحاؽ2019 أفريل 09مؤرخ  في  670مقرر رقـ 

 بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة لجامعة تيزي وزو
 

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

  .ساسي العاـ لموظيفة العموميةالقانوف األ
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،   المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12يذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

االختبارات  ، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس2018سبتمبر  23المؤرخ في  1059وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .لاللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة

، المتضمنة طمب رخصة 2019أفريل  02المؤرخة في  30عمى مراسمة جامعة تيزي وزو تحت رقـ  وبناء   -
 استثنائية لتمديد أجل إجراء المسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف رتبة عوف إدارة. 

 

 رر ػػػػػيػق
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، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية،  يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ 

 .2019فيفري  18بتداء مف تاريخ (، ا1األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2019أفريل  09حػرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 مدير الموارد البشرية بالنيابة
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لبللتحاؽ2019أفريل  09مؤرخ  في  671رقـ مقرر 

 بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف، رتبة محاسب إداري لجامعة تيزي وزو
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427ية عاـ جمادى الثان 19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، 
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

اإلدارات العمومية، في المؤسسات و  المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات 2018سبتمبر  23المؤرخ في  1058وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .لاللتحاؽ بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف، رتبة محاسب إداري 

، المتضمنة طمب رخصة 2019أفريل  02المؤرخة في  30عمى مراسمة جامعة تيزي وزو تحت رقـ  وبناء -
الختبارات لاللتحاؽ بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف، رتبة محاسب استثنائية لتمديد أجل إجراء المسابقة عمى أساس ا

 إداري. 
 رر ػػػػػيػق

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
اؽ بسمؾ وعمى سبيل التسوية،  يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتح والمذكور أعاله،

فيفري  18(، ابتداء مف تاريخ 1المحاسبيف اإلدارييف، رتبة محاسب إداري رئيسي، لمدة شير واحد )
2019                               . 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 
 2019 أفريل 09حػرر بالجزائر في 

 تعميـ العالي والبحث العمميع/وزير ال
 مدير الموارد البشرية بالنيابة

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ ، يمدد أجل إجراء2019أفريل  18مؤرخ  في  702رقـ مقرر 
 تيزي وزو -الجامعية حسناوة بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ لمديرية الخدمات 

 

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

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

دارات العمومية، في المؤسسات واإل المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
يات تنظيـ المسابقات واالمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية ، المحدد لكيف2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ 2018نوفمبر  27المؤرخ في  18 وبمقتضى المقرر رقـ -
 بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ.

 رر ػػػػػيػق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17دة عمال بأحكاـ الما المادة األولى:
أعاله، يمدد آجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبة  والمذكور

 .2019أفريل  7(، ابتداء مف تاريخ 1متصرؼ، لمدة شير واحد )
 ة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزار  :2المادة 

 2019أفريل  18حػرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 مدير الموارد البشرية بالنيابة
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
بسمؾ  ة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ، يمدد أجل إجراء مسابق2019أفريل  18مؤرخ في  703مقرر رقـ 

 تيزي وزو-لمديرية الخدمات الجامعية حسناوة  الميندسيف في اإلعبلـ اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعبلـ اآللي
 

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

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومػية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

دارات العمومية، في المؤسسات واإل المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 
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ف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ ، المتضم2018نوفمبر  27المؤرخ في  17وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .بسمؾ الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعالـ اآللي

 

 رر ػػػػػيػق
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ الميندسيف في اإلعالـ  أعاله، يمدد آجل إجراء مسابقة عمى والمذكور
 .2019أفريل  7(، ابتداء مف تاريخ 1اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعالـ اآللي، لمدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019أفريل  18حػرر بالجزائر في 

 ر التعميـ العالي والبحث العمميع/وزي
 مدير الموارد البشرية بالنيابة

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019أفريل  18مؤرخ  في  704مقرر رقـ 
 -تيزي وزو -عماري لمديرية الخدمات الجامعية حسناوة بسمؾ الميندسيف المعمارييف، رتبة ميندس م

 

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

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومػية
، 2009يوليو سنة  22الموافق  1430رجب عاـ  29 المؤرخ في 241-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ التقنية الخاصة باإلدارة المكمفة بالسكف 
 .والعمراف

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
ت  واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػا2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ 2018نوفمبر  27المؤرخ في  25وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .بسمؾ الميندسيف المعمارييف، رتبة ميندس معماري 

 رر ػػػػػيػق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله، يمدد آجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ الميندسيف المعمارييف،  والمذكور

 .2019أفريل  7(، ابتداء مف تاريخ 1رتبة ميندس معماري، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2019أفريل  18حػرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 مدير الموارد البشرية بالنيابة
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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بسمؾ  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019أفريل  18مؤرخ  في  705مقرر رقـ 
 تيزي وزو-في اإلعبلـ اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعبلـ اآللي لمديرية الخدمات الجامعية حسناوة  التقنييف 

 

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

 .عمومػيةالقانوف األساسي العاـ لموظيفة ال
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

دارات العمومية، في المؤسسات واإل المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03ي المؤرخ ف 194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة  لاللتحاؽ 2019نوفمبر  27المؤرخ في  19وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .التقنييف في اإلعالـ اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي بسمؾ

 

 رر ػػػػػيػق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
ـ والمذكور أعاله، يمدد آجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ التقنييف في اإلعال

 .2019أفريل  7(، ابتداء مف تاريخ 1اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2019أفريل  18حػرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 رية بالنيابةمدير الموارد البش
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019أفريل  18مؤرخ  في  706مقرر رقـ 

 تيزي وزو -بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب لمديرية الخدمات الجامعية حسناوة 
 

 لي والبحث العممي،إف وزير التعميـ العا
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركةالمتضمف القانوف 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
في المؤسسػات واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية 2012
جرائيا  .وا 
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، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة  لاللتحاؽ 2018نوفمبر  27المؤرخ في  23وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب

 رر ػػػػػيػق
 

، 2012يل سنة أفر  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب لمدة 

 .2019أفريل  7(، ابتداء مف تاريخ 1شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2019أفريل  18حػرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 مدير الموارد البشرية بالنيابة
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019أفريل  18مؤرخ  في  707مقرر رقـ 

 تيزي وزو-يانات لمديرية الخدمات الجامعية حسناوة  بسمؾ الكتاب، رتبة عوف حفع الب
 

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

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة
 .المعدؿ والمتمـ

سنة  أفريل 25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة  لاللتحاؽ 2018نوفمبر  27المؤرخ في  24وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .بسمؾ الكتاب، رتبة عوف حفع البيانات

 رر ػػػػػيػق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  مادة األولى:ال
والمذكور أعاله، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ الكتاب رتبة عوف حفع 

 .2019أفريل  7(، ابتداء مف تاريخ 1البيانات، لمدة شير واحد )
 ر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينش :2المادة 

 2019أفريل  18حػرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 مدير الموارد البشرية بالنيابة
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019أفريل  18مؤرخ  في  708مقرر رقـ 
 تيزي وزو-اإلدارة لمديرية الخدمات الجامعية حسناوة   بسمؾ ممحقى اإلدارة، رتبة ممحق

 

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

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

ريل سنة أف 25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى اساس الشيادة لاللتحاؽ 2018نوفمبر  27المؤرخ في  20وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة

 رر ػػػػػيػق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة رتبة ممحق  والمذكور أعاله،

 .2019أفريل  7(، ابتداء مف تاريخ 1اإلدارة، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2ة الماد

 2019أفريل  18حػرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 مدير الموارد البشرية بالنيابة
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ ، 2019أفريل  18مؤرخ  في  709رقـ مقرر 

 تيزي وزو-بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي لمديرية الخدمات الجامعية حسناوة  
 

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

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

لعمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات ا
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 
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، المتضمف فتح مسابقة عمى اساس الشيادة  لاللتحاؽ 2018نوفمبر  27 المؤرخ في 21وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي

 رر ػػػػػيػق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17: عمال بأحكاـ المادة المادة األولى
عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف رتبة والمذكور أعاله، يمدد أجل إجراء مسابقة 

 .2019أفريل  7(، ابتداء مف تاريخ 1عوف إدارة رئيسي، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2019أفريل  18حػرر بالجزائر في 
 لبحث العمميع/وزير التعميـ العالي وا

 مدير الموارد البشرية بالنيابة
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019أفريل  18مؤرخ  في  710رقـ مقرر 

 تيزي وزو-امعية حسناوة  بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة لمديرية الخدمات الج
 

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

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
ات  واإلدارات العمومية تنظيـ المسابقات واالمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػ ، المحدد لكيفيات2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى اساس الشيادة  لاللتحاؽ 2018نوفمبر  27المؤرخ في  22وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة

 رر ػػػػػيػق
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17حكاـ المادة عمال بأ المادة األولى:

والمذكور أعاله، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف رتبة 
 .2019أفريل  7(، ابتداء مف تاريخ 1عوف إدارة، لمدة شير واحد )

 النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في  :2المادة 
 2019أفريل  18حػرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 مدير الموارد البشرية بالنيابة

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ بسمؾ  ، يمدد أجل إجراء2019أفريل  18مؤرخ  في  712رقـ مقرر 
 تيزي وزو-توى األوؿ لمديرية الخدمات الجامعية حسناوة المنشطيف الجامعييف، رتبة منشط جامعي مف المس

 

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

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومػية
، 2010ماي سنة  5الموافق  1431جمادى األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي
أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية  ، المحدد لكيفيات2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ 2018نوفمبر  27المؤرخ في  26 وبمقتضى المقرر رقـ -
 بسمؾ المنشطيف الجامعييف، رتبة منشط جامعي مف المستوى األوؿ.

 

 رر ػػػػػيػق
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  ة األولى:الماد

أعاله، يمدد آجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ المنشطيف الجامعييف،  والمذكور
 .2019ل  أفري 7(، ابتداء مف تاريخ 1رتبة منشط جامعي مف المستوى األوؿ، لمدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019 أفريل 18حػرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 مدير الموارد البشرية بالنيابة

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019ماي  06مؤرخ  في  745مقرر  رقـ مقرر 
 بسمؾ التقنييف في اإلعبلـ اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعبلـ اآللي لمديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19خ في المؤر  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومػية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  تركةالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المش
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 
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، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ 2018ديسمبر  05المؤرخ في  197تضى المقرر رقـ وبمق -
 .بسمؾ التقنييف في اإلعالـ اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي

 

 رر ػػػػػيػق
 

، 2012ة أفريل سن 25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ التقنييف في اإلعالـ 

 .2019أفريل  11(، ابتداء مف تاريخ 1اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي، لمدة شير واحد )
 حث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والب :2المادة 

 2019ماي  06حػرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 مدير الموارد البشرية بالنيابة
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 حاؽ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللت2019ماي  06مؤرخ  في  746مقرر رقـ 

 بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لئلدارة لمديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط
 

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

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

دارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإل
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433الثانية عاـ  جمادى 03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
ات واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػ2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ 2018ديسمبر  05المؤرخ في  196وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .رة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارةبسمؾ ممحقي اإلدا

 رر ػػػػػيػق
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة  رتبة  والمذكور أعاله،
 .2019أفريل  11(، ابتداء مف تاريخ 1احد )ممحق رئيسي لإلدارة، لمدة شير و 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019ماي  06حػرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 مدير الموارد البشرية بالنيابة

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019ماي  06مؤرخ  في  747رقـ مقرر 
 بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي لمديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03مقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

، المؤسسات واإلدارات العمومية في المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
المؤسسػات واإلدارات العمومية  ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ 2018ديسمبر  05المؤرخ في  195مقرر رقـ وبمقتضى ال -
 .بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي

 رر ػػػػػيػق
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

راء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب مديرية والمذكور أعاله، يمدد أجل إج
 .2019أفريل  11(، ابتداء مف تاريخ 1رئيسي، لمدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.: 2المادة 
 2019ماي  06حػرر بالجزائر في 

 والبحث العمميع/وزير التعميـ العالي 
 مدير الموارد البشرية بالنيابة

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة  لبللتحاؽ2019ماي  06مؤرخ  في  748رقـ مقرر 
 ت الجامعية عنابة وسطبسمؾ المحاسبيف اإلدارييف، رتبة محاسب إداري لمديرية الخدما

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

 .األساسي العاـ لموظيفة العمومية القانوف 
، 2008جانفي سنة  19موافق ال 1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
يـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظ2012
جرائيا  .وا 
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، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ 2018ديسمبر  05المؤرخ في  193وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف، رتبة محاسب إداري 

 رر ػػػػػيػق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17كاـ المادة عمال بأح المادة األولى:
يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف،  والمذكور أعاله،

 .2019أفريل  11(، ابتداء مف تاريخ 1رتبة محاسب إداري، لمدة شير واحد )
 ر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقر  :2المادة 

 2019ماي  06حػرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 مدير الموارد البشرية بالنيابة
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019ماي  06مؤرخ  في  749رقـ مقرر 

 بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة لمديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط
 

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

 .لقانوف األساسي العاـ لموظيفة العموميةا
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12ـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسو  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

ى اساس الشيادة لاللتحاؽ ، المتضمف فتح مسابقة عم2018نوفمبر  27المؤرخ في  194وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة

 رر ػػػػػيػق
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

بة ممحق يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة رت والمذكور أعاله،
 .2019أفريل  11(، ابتداء مف تاريخ 1اإلدارة، لمدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019ماي  06حػرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 مدير الموارد البشرية بالنيابة

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 س الشيادة لبللتحاؽ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أسا2019ماي  06مؤرخ  في  750رقـ مقرر 
 بسمؾ الكتاب، رتبة عوف حفع البيانات لمديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط

 

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

 ميةاألساسي العاـ لموظيفة العمو  القانوف 
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
ت واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػا2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة  لاللتحاؽ 2018ديسمبر  05المؤرخ في  199وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .ب، رتبة عوف حفع البياناتبسمؾ الكتا

 رر ػػػػػيػق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة عوف حفع 

 .2019أفريل  11تداء مف تاريخ (، اب1البيانات، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2019ماي  06حػرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 مدير الموارد البشرية بالنيابة
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019ماي  06مؤرخ  في  751رقـ مقرر 

 بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف مكتب لمديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط
 

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

 .األساسي العاـ لموظيفة العمومية القانوف 
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

دارات العمومية، ات واإلالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسس
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 



      2019-الثانيالثبلثي -النشرة الرسمية                                                                  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   770

 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة  لاللتحاؽ 2018ديسمبر  05المؤرخ في  168رقـ وبمقتضى المقرر  -
 .بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف مكتب

 رر ػػػػػيػق
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

ء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف رتبة والمذكور أعاله، يمدد أجل إجرا
 .2019أفريل  12(، ابتداء مف تاريخ 1عوف مكتب، لمدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019ماي  06حػرر بالجزائر في 

 البحث العمميع/وزير التعميـ العالي و 
 مدير الموارد البشرية بالنيابة

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019ماي  06مؤرخ  في  752رقـ مقرر 
 معية عنابة وسطبسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة لمديرية الخدمات الجا

 

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

 .األساسي العاـ لموظيفة العمومية القانوف 
، 2008جانفي سنة  19 الموافق 1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

دارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإل
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
ات  واإلدارات العمومية مسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػ، المحدد لكيفيات تنظيـ ال2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة  لإللتحاؽ 2018ديسمبر  05المؤرخ في  167وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة

 رر ػػػػػيػق
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17ادة عمال بأحكاـ الم المادة األولى:

والمذكور أعاله، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف رتبة 
 .2019أفريل  11(، إبتداء مف تاريخ 1عوف إدارة، لمدة شير واحد )

 الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة  :2المادة 
 2019ماي  06حػرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 مدير الموارد البشرية بالنيابة

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019ماي  06مؤرخ  في  753رقـ مقرر 
 ية عنابة وسطبسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي لمديرية الخدمات الجامع

 

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

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

دارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإل
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
ابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المس2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة  لإللتحاؽ 2018ديسمبر  05المؤرخ في  166وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي

 رر ػػػػػيػق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17المادة عمال بأحكاـ  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف رتبة 

 .2019أفريل  11(، إبتداء مف تاريخ 1عوف إدارة رئيسي، لمدة شير واحد )
 ي النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي.ينشر ىذا المقرر ف :2المادة 

 2019ماي  06حػرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 مدير الموارد البشرية بالنيابة
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تضمف إنشاء المجنة المكمفة بدراسة وترتيب ممفات، ي2019ماي  07مؤرخ في  150 رقـمقرر 

 الموظفيف طالبي السكف عمى مستوى اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
  2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
، ُيحدد 1989فبراير سنة  07الموافق  1409المؤرخ في أّوؿ رجب عاـ  10-89بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .وشروط قابمية منح ىذه المساكف كيفيات شغل المساكف الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الممحة أو لصالح الخدمة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
ؿ،المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العا  لي والبحث العممي، الُمعدَّ

، المتضمف إنشاء الّمجنة المكمفة بدراسات وتوزيع السكنات 2000ماي  11المؤرخ  في  67بمقتضى المقرر رقـ  -
 لموظفي اإلدارة المركزية بوزارة  التعميـ العالي  والبحث العممي.

 

 رر ػػػػػيػق
 

عميـ العالي والبحث العممي لجنة ُمكّمفة بدراسة وترتيب ممفات ُتنشأ لدى اإلدارة المركزية  لوزارة الت المادة األولى:
 طالبي السكف الوظيفي، وُتدعى في صمب النص "الّمجنة". 

 تتشكل الّمجنة مف السّيدة والسادة اآلتية أسماؤىـ: :2المادة 
 رئيسا، كيشر سمير 
 عضوا ممثال عف مديرية الدراسات القانونية واألرشيف سعادنة عمر. 
 عضوا ممثال عف مديرية الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير ور الديفعزوف ن. 
 عضوا ممثال عف مديرية الموارد البشرية أوشريف سعاد. 
 عضوا ممثال عف لجنة الخدمات االجتماعية. جعفري رشيد 

 

 ُتكمف الّمجنة بالمياـ التالية:   :3المادة 
 استالـ ممفات طالبي السكف ودراستيا، .1
 ايير منح السكنات الوظيفية،إعداد مع .2
 تنظيـ عمميات التحقيقات عمى مستوى المصالح المختصة، .3
 إعداد قائمة أولية لممستفيديف مف السكنات ونشرىا، .4
 دراسة الطعوف و إعداد القائمة النيائية لممستفيديف مف السكنات. .5

 . يضمف ُممثل مديرية الدراسات القانونية واألرشيف أمانة الّمجنة  :4المادة 
 ُتوقع قرارات االستفادة مف السكنات الوظيفية مف طرؼ ُمدير التنمية واالستشراؼ.  :5المادة 
 ، والُمشار إليو أعاله.2000ماي  11المؤرخ  في   67ُتمغى أحكاـ المقرر رقـ  :6المادة 
 ُينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :7المادة 

 2019ماي  07رر بالجزائر في حػ
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا ، 2019ماي  12مؤر خ في  164رقـ  قػػررم 
(USTO ،)األرضية «البحث في التكنولوجيات الصناعية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة  تحت تصرؼ مركز

  » التكنولوجية في الميكانيؾ، والتدخبلت الروبوتية والخدمات
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019 مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤّرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  19المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحّدد صالحيات وز 
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، 2013يناير سنة  30فق الموا 1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  78-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .لي والبحث العممي وسيرىا، المعدؿوالمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العا

، 2013يناير سنة  30الُموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .التكنولوجي ث العممي والتطويرالذي ُيحدد مياـ المديرية العامة لمبح

، 1992يوليو سػنة  6الموافق  1413محـر عاـ  5المؤرخ في  280-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .حاـ والمراقبة، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني لإلل

، والمتضمف 1984ت غش 18الموافق  1404ذوالقعدة  21المؤّرخ في  212-84بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ( وسيرىا، المعدؿ والمتمـ.USTOتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا )

 

 رر ػػػػػيػق
 

(، الُمبّيف في USTOييدؼ ىذا المقرر إلى وضع جزء مف ىياكل جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا ) المادة األولى:
الصناعية، لتوطيف المصمحة المشتركة الُممحق الُمرفق، تحت تصرؼ مركز البحث في التكنولوجيات 

 .» األرضية  التكنولوجية في الميكانيؾ، والتدخالت الروبوتية والخدمات«المسماة 
 يتكفل مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، بكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذه اليياكل. :2المادة 
المتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة وىراف  2019في جان 2المؤّرخ في  1ٌتمغى أحكاـ المقرر رقـ  :3المادة 

 (، تحت تصرؼ مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية.USTOلمعموـ والتكنولوجيا )
ُيكّمف كل مف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، ومدير التنمية واالستشراؼ، ومدير  :4المادة 

، باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير جامعة الميزانية والوسائل وُمراقبة التسيير
(، ومدير مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، كل فيما يخصو، USTOوىراف لمعموـ والتكنولوجيا )

 بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019ماي  12في حرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػمػػػحق بالم قرر رقـ (، USTOىياكل جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا)المتضمف وضع جزء مف ، 2019ماي  12مؤر خ في  164 م 

 تحت تصرؼ مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة 
 » األرضية  التكنولوجية في الميكانيؾ، والتدخبلت الروبوتية والخدمات«

 

ية في ورشة سباكة مصغرة متواجدة تتمثل اليياكل الموضوعة تحت تصرؼ مركز البحث في التكنولوجيات الصناع
 ( متر مربع، وتتشكل مما يمي:3000بجامعة العموـ والتكنولوجيا لوىراف، تقدر مساحتيا اإلجمالية بػ ثالثة أالؼ )

 (2المساحة اإلجمالية )ـ العدد (2المساحة )ـ الطابق المحبلت
 1500 01 1500 األرضي ورشة كبيرة لمماكينات -
 800 08 100 األرضي مخبر -
 70 02 35 األرضي مكتب إداري  -
 50 02 25 األرضي محل تقني  -
 900 12 75 األوؿ قاعة -
 50 02 25 األوؿ محل تقني  -

 (2ـ) 3000 المساحة اإلجمالية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يتضمف وضع جزء مف ىياكل كمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية ، 2019ماي  12مؤر خ في  165رقـ  قػػررم
  خصص لمينة المحاسب، التابع لوزارة المالية، تحت تصرؼ معيد التعميـ المت2وعموـ التسيير بجامعة البميدة 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2019 مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤّرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2012 يوليو سنة 21الموافق  1433 رمضاف عاـ 2المؤّرخ في  288-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف إنشاء معيد التعميـ المتخصص لمينة المحاسب وتنظيمو وسيره
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13المرسوـ التنفيذي رقـ وبُمقتضى  -

 .المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي وسيرىا، المعدؿ
بريل سنة أ 15الُموافق  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2، المتضمف إنشاء جامعة الػبػميػدة2013
 رر ػػػػػيػق

 

، 2يوضع جزء مف ىياكل كمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة البميدة المادة األولى:
المذكورة في ُممحق ىذا المقرر تحت تصرؼ معيد التعميـ المتخصص لمينة المحاسب التابع لوزارة 

 ية.المال
يتكفل معيد التعميـ المتخصص لمينة المحاسب التابع لوزارة المالية، بكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذه  :2المادة 

 اليياكل.
ُيكّمف كل مف مدير الميزانية والوسائل وُمراقبة التسيير، ومدير التنمية واالستشراؼ، باإلدارة المركزية  :3المادة 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا المقرر الذي 2ومدير جامعة البميدة ث العمميلوزارة التعميـ العالي والبح
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 ماي 12 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػمػػػحق بالم قر   المتضمف وضع جزء مف ىياكل كمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية، 2019ماي  12المؤر خ في  165 رقـ رم 
 المحاسب التابع لوزارة المالية، تحت تصرؼ معيد التعميـ المتخصص لمينة 2وعموـ التسيير بجامعة البميدة

تقع اليياكل الموضوعة تحت تصرؼ معيد التعميـ المتخصص لمينة المحاسب التابع لوزارة المالية عمى مستوى 
بالعفروف،  2لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير، بجامعة البميدة 6الطابق األوؿ في الجناح رقـ 

 متر مربع، وتتمثل فيما يمي: (846)مالية بػ ثمانمائة وستة وأربعيف وتقدر مساحتيا اإلج
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 (2المساحة اإلجمالية )ـ العدد (2المساحة )ـ المحبلت
 423 09 47 مقعد 50قاعة 
 146 02 73 مقعد 30قاعة 

 66 02 33 مكتب إداري 
 56 02 28 مكتب إداري 
 36 01 36 مكتب إداري 
 20 01 20 مكتب إداري 

 24 01 24 ي مكتب إدار 
 75 01 75 فاصل باأللمنيـو

 (2)ـ 846 المساحة اإلجمالية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019ماي  13مؤرخ  في  782رقـ مقرر 
 1ة في اإلعبلـ اآللي لجامعة الجزائربسمؾ الميندسيف في اإلعبلـ اآللي، رتبة ميندس دول

 

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

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429حـر عاـ م 11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
حدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية ، الم2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ 2018ديسمبر  17المؤرخ في  30وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .ليبسمؾ الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعالـ اآل

 

 رر ػػػػػيػق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17: عمال بأحكاـ المادة المادة األولى
أعاله، يمدد آجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ الميندسيف في اإلعالـ  والمذكور

 .2019أفريل  28(، ابتداء مف تاريخ 1حد )اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعالـ اآللي، لمدة شير وا
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 

 2019ماي  13حػرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 مدير الموارد البشرية بالنيابة
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ ، يمدد أجل إجراء2019ماي  13مؤرخ  في  783رقـ مقرر 
 1ممحقي المخابر الجامعية، رتبة ممحق لممخابر الجامعية لجامعة الجزائربسمؾ 

 

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

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2010ماي سنة  5الموافق  1431جمادى األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10لتنفيذي رقـ وبمقتضى المرسـو ا -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي
أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية ، 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة  لاللتحاؽ 2018ديسمبر  17المؤرخ في  32 وبمقتضى المقرر رقـ -
 بسمؾ ممحقي المخابر الجامعية، رتبة ممحق لممخابر الجامعية.

 

 رر ػػػػػػقي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي المخابر 

 .2019أفريل  28ف تاريخ (، ابتداء م1الجامعية، رتبة ممحق لممخابر الجامعية، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2019ماي  13حػرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 مدير الموارد البشرية بالنيابة
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019ماي  13مؤرخ  في  784رقـ مقرر 

 1بسمؾ التقنييف في اإلعبلـ اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعبلـ اآللي لجامعة الجزائر
 

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

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومػية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

سات واإلدارات العمومية، في المؤس المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 
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، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ 2018ديسمبر  17المؤرخ في  33رقـ وبمقتضى المقرر  -
 .بسمؾ التقنييف في اإلعالـ اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي

 

 رر ػػػػػيػق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
ذكور أعاله، يمدد آجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ التقنييف في اإلعالـ والم

 .2019أفريل  28(، ابتداء مف تاريخ 1اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 

 2019ماي  13حػرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 مدير الموارد البشرية بالنيابة
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019ماي  13مؤرخ  في  785رقـ مقرر 

 1محاسبيف اإلدارييف، رتبة محاسب إداري رئيسي لجامعة الجزائربسمؾ ال
 

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

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -

دارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإل
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
ات  واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات  والفحوص المينية في المؤسس2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ 2018ديسمبر  17المؤرخ في  34وبمقتضى المقرر رقـ  -
 ي رئيسي.بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف، رتبة محاسب إدار 

 

 رر ػػػػػيػق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف،  والمذكور أعاله،

 .2019أفريل  28اء مف تاريخ (، ابتد1رتبة محاسب إداري رئيسي، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. : 2المادة 

 2019ماي  13حػرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 مدير الموارد البشرية بالنيابة
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ2019ماي  13مؤرخ  في  786رقـ مقرر 
 1سمؾ مساعدي المكتبات الجامعية، رتبة مساعد بالمكتبات الجامعية لجامعة الجزائرب

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 المتضمف 2006يوليو سنة  15فق الموا 1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .األساسي العاـ لموظيفة العمومية القانوف 
، 2010ماي سنة  5الموافق  1431جمادى األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10المرسـو التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي
نة أفريل س 25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائياو   .ا 
، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ 2018ديسمبر  17المؤرخ  في  35وبمقتضى المقرر رقـ  -

 .ت الجامعيةبسمؾ مساعدي المكتبات الجامعية، رتبة مساعد بالمكتبا
 

 رر ػػػػػيػق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله، يمدد آجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ مساعدي المكتبات  والمذكور

 .2019أفريل  28(، ابتداء مف تاريخ 1واحد ) الجامعية، رتبة مساعد بالمكتبات الجامعية، لمدة شير
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2019ماي  13حػرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 مدير الموارد البشرية بالنيابة
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مسابقة عمى أساس االختبارات لبللتحاؽ ، يمدد أجل إجراء2019ماي  13مؤرخ  في  787رقـ مقرر 

 1بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ لجامعة الجزائر
 

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

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

لعمومية، في المؤسسات واإلدارات ا المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 
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، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات 2018ديسمبر  17في المؤرخ  36 وبمقتضى المقرر رقـ -
 لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ.

 رر ػػػػػيػق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
بارات لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف رتبة أعاله، يمدد آجل إجراء مسابقة عمى أساس االخت والمذكور

 .2019أفريل  28(، ابتداء مف تاريخ 1متصرؼ، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي البحث العممي. :2المادة 

 2019ماي  13حػرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 ة بالنيابةمدير الموارد البشري
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لبللتحاؽ2019ماي  13مؤرخ  في  788رقـ مقرر 

 1بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب مديرية لجامعة الجزائر
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03تضى األمر رقـ بمق -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  يف المنتميف لألسالؾ المشتركةالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظف
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
رات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدا2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ 2018ديسمبر 17المؤرخ في  37وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب مديرية

 رر ػػػػػيػق
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

والمذكور أعاله، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب 
 .2019أفريل  28(، ابتداء مف تاريخ 1مديرية، لمدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019ماي  13حػرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 مدير الموارد البشرية بالنيابة

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لبللتحاؽ2019ماي  13مؤرخ  في  789رقـ مقرر 
 1عوف إدارة لجامعة الجزائربسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة 

 

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

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
ات  واإلدارات العمومية ات تنظيـ المسابقات واالمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػ، المحدد لكيفي2012
جرائيا  .وا 

لاللتحاؽ  ، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات2018ديسمبر  17المؤرخ في  38وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة

 رر ػػػػػيػق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17ال بأحكاـ المادة عم المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات االلتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف 

 .2019أفريل  28(، ابتداء مف تاريخ 1رتبة عوف إدارة، لمدة شير واحد )
 لمقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا ا :2المادة 

 2019ماي  13حػرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 مدير الموارد البشرية بالنيابة
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لبللتحاؽ2019ماي  13مؤرخ  في  790رقـ مقرر 

 1بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف مكتب لجامعة الجزائر
 

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

 .سي العاـ لموظيفة العموميةالقانوف األسا
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ
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أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

ارات لاللتحاؽ ، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختب2018ديسمبر  17المؤرخ في  39وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف مكتب

 رر ػػػػػيػق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات االلتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف 

 .2019أفريل  28(، ابتداء مف تاريخ 1عوف مكتب، لمدة شير واحد ) رتبة
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2019ماي  13حػرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 مدير الموارد البشرية بالنيابة
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة الشمف، تحت تصرؼ، 2019ماي  21مؤر خ في  171رقـ  م قرر

 »الحاضنة«مركز البحث في اإلعبلـ العممي والتقني لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،1985 سنة مارس 16الموافق  1405عاـ  جمادى الثانية 24خ في المؤرّ  56-85 رقـ المرسـو ىبمقتض -

 .إنشاء مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني، المعّدؿ والمتّمـالمتضمف و 
 ،2019 سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ رجب  24خ في المؤرّ  111-19المرسوـ الرئاسي رقـ  وبمقتضى -

  .ف أعضاء الحكومةالمتضمف تعييو 
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، المعدؿ والمتمـ.2001
 ،2012 سنة يوليو 21الموافق  1433عاـ  رمضاف 9خ في المؤرّ  293-12رقـ  التنفيذي المرسوـ وبمقتضى -

 .د لمياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتقني والتطوير التكنولوجي وتنظيميا وسيرىاالمحدّ 
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤرّ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .د صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدّ 
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13ذي رقـ وبُمقتضى المرسوـ التنفي -

 .المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي وسيرىا، المعدؿ
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ذي ُيحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجيال
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 رر ػػػػػيػق
 

توضع جزء مف ىياكل جامعة الشمف، تحت تصرؼ مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني  المادة األولى:
 ، المذكورة في ُممحق ىذا المقرر.»الحاضنة  «لتوطيف المصمحة المشتركة المسّماة 

 كل.االيي هبكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذمركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني،  تكفلي :2المادة 
الوسائل وُمراقبة و مدير الميزانية المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، و  ُيكّمف كل مف :3المادة 

ومدير جامعة  ميـ العالي والبحث العممي،باإلدارة المركزية لوزارة التع ومدير التنمية واالستشراؼ، ،التسيير
بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر  ،كل فيما يخصوالشمف، ومدير مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني، 

 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019 ماي 21 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الطيب الدكتور: بوزيد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػمػػػحق بالم قرر رقـ   المتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة الشمف،  2019ماي  21المؤر خ في  171م 

 »الحاضنة«ي والتقني لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة البحث في اإلعبلـ العمم تحت تصرؼ مركز
 

 

تقع اليياكل الموضوعة تحت تصرؼ مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة 
، الكائف بحي السالـ والتابع لجامعة الشمف، والتي ىي عبارة عف بناية تتكوف  Bعمى مستوى الموقع »الحاضنة«

 ( متر مربع، وتتمثل فيما يمي:1267وسبعة ستوف  ) فأربعة طوابق تبمغ مساحتيا اإلجمالية ألف ومائتامف 
 

 (2المساحة اإلجمالية )ـ العدد (2المساحة )ـ المحبلت
 144.84 01 144.84 قاعة التدريس
 258.87 03 86.29 قاعة التدريس
 99.45 03 33.15 قاعة التدريس
 232.86 03 77.62 قاعة التدريس
 116.24 02 58.12 قاعة التدريس
 74.02 02 37.01 قاعة التدريس
 98 02 49.00 قاعة التدريس
 48.55 01 48.55 قاعة التدريس
 50.68 01 50.68 قاعة التدريس
 35.52 04 8.88 مكتب إداري 
 43.72 04 10.93 مكتب إداري 
 41.96 04 10.49 مكتب إداري 
 21.98 02 10.99 مكتب إداري 

 (2)ـ 1267 المساحة اإلجمالية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة ورقمة، تحت تصرؼ، 2019ماي  21مؤر خ في  172رر رقـ ػقػػم  
 »المغة العربيةوحدة البحث المساني وقضايا «مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية لتوطيف

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،2019 سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ رجب  24خ في المؤرّ  111-19المرسوـ الرئاسي رقـ  بمقتضى -

  .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 ديسمبر 14الموافق  1412عاـ  جمادى الثانية 07خ في المؤرّ  477-91رقـ  التنفيذي المرسـو وبمقتضى -

  .إنشاء مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، المعدؿ والمتمـالمتضمف و  ،1991 سنة
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعدؿ والمتمـ.2001
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤرّ  77-13لتنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ا -

 .د صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدّ 
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .كزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي وسيرىا، المعدؿالمتضمف تنظيـ اإلدارة المر 
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي ُيحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
 

 يػقػػػػػرر
 

مف ىياكل جامعة ورقمة، تحت تصرؼ مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية  توضع جزء المادة األولى:
 ، المذكورة في ُممحق ىذا المقرر.»وحدة البحث المساني وقضايا المغة العربية«لتوطيف 

 كل.االيي هبكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذمركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية،  لتكفّ ي :2المادة 
الوسائل وُمراقبة و مدير الميزانية المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، و  ُيكّمف كل مف :3المادة 

ومدير جامعة  باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير التنمية واالستشراؼ، ،التسيير
بتنفيذ ىذا المقرر الذي  ،كل فيما يخصوتطوير المغة العربية، ورقمة، ومدير مركز البحث العممي والتقني ل

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019 ماي 21 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػمػػػحق بالم قر   المتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة ورقمة، تحت تصرؼ 2019ماي  21المؤر خ في  172رقـ  رم 

  »وحدة البحث المساني وقضايا المغة العربية«لتوطيف مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية
وحدة البحث  «لتوطيف تقع اليياكل الموضوعة تحت تصرؼ مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية

 ة، بجامعة ورقمة، تقدر مساحتيا اإلجمالية بػ ثالثمائ2عمى مستوى القطب الجامعي» المساني وقضايا المغة العربية
 ( متر مربع، وتتمثل فيما يمي:341وواحد وأربعيف )

 

 (2المساحة اإلجمالية )ـ العدد (2المساحة )ـ المحبلت
 320 01 320 قاعة كبيرة
 21 02 10.5 دورات المياه

 (2)ـ 341 المساحة اإلجمالية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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، تحت تصرؼ 1يتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة البميدة ، 2019ماي  27مؤر خ في  181رر رقـ ػقػم  
 »الحاضنة«الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،2019 سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ رجب  24خ في المؤرّ  111-19المرسوـ الرئاسي رقـ  بمقتضى -

 .الحكومة المتضمف تعييف أعضاءو 
، 1989غشت سنة  1الموافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة البميدة، المعدؿ والمتمـ.
 ،1998سنة  مايو 03الموافق  1419عاـ  محـر 06خ في المؤرّ  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 مية التكنولوجية وتنظيميا وسيرىا.الوطنية لتثميف نتائج البحث والتن يتضمف إنشاء الوكالة
 ،2012 سنة يوليو 21الموافق  1433عاـ  رمضاف 2خ في المؤرّ  293-12رقـ  التنفيذي المرسوـ وبمقتضى -

 سيرىا.المحدد لمياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا و 
 ،2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤرّ  77-13ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رق -

 .د صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدّ 
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لي والبحث العممي وسيرىا، المعدؿ.ة التعميـ العاالمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزار 
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 وتنظيميا.الذي ُيحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي 
 

 رر ػػػػػيػق
 

، تحت تصرؼ الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية 1مف ىياكل جامعة البميدةتوضع جزء  المادة األولى:
 ، المذكورة في ُممحق ىذا المقرر.»الحاضنة  «التكنولوجية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة

 هقة بتسيير ىذبكل األعباء المتعمّ الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،  تكفلت :2المادة 
 كل.االيي

الوسائل وُمراقبة و مدير الميزانية المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، و  ُيكّمف كل مف :3المادة 
باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير جامعة  ومدير التنمية واالستشراؼ، ،التسيير
بتنفيذ ىذا  ،كل فيما يخصو طنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،، ومدير الوكالة الو 1البميدة

 المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019 ماي 27 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ػمػػػحق بالم قرر رقـ   ، تحت تصرؼ1المتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة البميدة 2019ماي  27المؤر خ في  181م 
 »الحاضنة«حة المشتركة المسماة الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية لتوطيف المصم

 

تقع اليياكل الموضوعة تحت تصرؼ الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية لتوطيف المصمحة 
، تقدر مساحتيا اإلجمالية بػ أربعمائة وخمسة وعشروف 1، عمى مستوى جامعة البميدة»الحاضنة«المشتركة المسماة 

 فيما يمي: ( متر مربع، وتتمثل425)
 

 (2المساحة اإلجمالية )ـ العدد (2المساحة )ـ المحبلت
 12 1 12 بيو استقباؿ
 50 2 25 مكتب إداري 
 16 1 16 مكتب إداري 
 15 1 15 مكتب إداري 
 40 4 10 مكتب إداري 

 70 2 35 قاعة
 76 2 38 قاعة

 22 1 22 قاعة لإلنترنيت
 100 1 100 مخزف 

 24 1 24 دورة المياه
 (2)ـ 425 ساحة اإلجماليةالم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة المسيمة، تحت تصرؼ ، 2019ماي  27مؤر خ في  182رر رقـ ػقػم  

 »الحاضنة«ة الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية لتوطيف المصمحة المشتركة المسما
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،2019 سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ رجب  24خ في المؤرّ  111-19المرسوـ الرئاسي رقـ  بمقتضى -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 ،1998سنة  مايو 03الموافق  1419عاـ  محـر 06خ في المؤرّ  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيميا وسيرىا
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدؿ والمتمـ.2001
 ،2012 سنة يوليو 21الموافق  1433عاـ  رمضاف 2خ في المؤرّ  293-12رقـ  ذيالتنفي المرسوـ وبمقتضى -

 .المحدد لمياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا وسيرىا
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤرّ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وزير التعميـ العالي والبحث العمميد صالحيات الذي يحدّ 
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي وسيرىا، المعدؿ
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤر  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

   .الذي ُيحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا
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 رر ػػػػػيػق
 

توضع جزء مف ىياكل جامعة المسيمة، تحت تصرؼ الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية  المادة األولى:
 ، المذكورة في ُممحق ىذا المقرر.»الحاضنة  «ة لتوطيف المصمحة المشتركة المسماةالتكنولوجي

 كل.االيي هىذ بكل األعباء المتعّمقة بتسيير ،الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية تكفلت :2المادة 
الوسائل وُمراقبة و مدير الميزانية وجي، و المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنول ُيكّمف كل مف :3المادة 

ومدير جامعة  باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير التنمية واالستشراؼ، ،التسيير
بتنفيذ ىذا  ،كل فيما يخصوالمسيمة، ومدير الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، 

 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.المقرر الذي سينشر 
 2019 ماي 27 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة المسيمة، تحت تصرؼ 2019ماي  27المؤر خ في  182رقـ  رػمػػػحق بالم قر م  

 »الحاضنة«الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة 
 

البحث والتنمية التكنولوجية لتوطيف المصمحة تقع اليياكل الموضوعة تحت تصرؼ الوكالة الوطنية لتثميف نتائج 
الطابق الثالث لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بالقطب الجامعي ، عمى مستوى »الحاضنة«المشتركة المسماة 

 ( متر مربع، وتتمثل فيما يمي:500مائة )خمستقدر مساحتيا اإلجمالية بػ  الجديد، جامعة المسيمة،
 (2المساحة اإلجمالية )ـ العدد (2المساحة )ـ المحبلت
 360 3 120 قاعة
 75 1 75 قاعة

 / 2 / دورة المياة
 (2)ـ 500 المساحة اإلجمالية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة الوادي، تحت تصرؼ، 2019ماي  27مؤر خ في  183رر رقـ ػقػم  

 »الحاضنة«وطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة الوكالة ال
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،2019 سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ رجب  24خ في المؤرّ  111-19المرسوـ الرئاسي رقـ  بمقتضى -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 ،1998سنة  مايو 03الموافق  1419عاـ  محـر 06خ في المؤرّ  137-98رسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى الم -

 مية التكنولوجية وتنظيميا وسيرىا.يتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتن
، 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 تضمف إنشاء جامعة الوادي، المعدؿ والمتمـ.والم
 ،2012 سنة يوليو 21الموافق  1433عاـ  رمضاف 2خ في المؤرّ  293-12رقـ  التنفيذي المرسوـ وبمقتضى -

 ممي والتكنولوجي وتنظيميا وسيرىا.المحدد لمياـ المصالح المشتركة لمبحث الع
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 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ع األوؿ عاـ ربي 18خ في المؤرّ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .د صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدّ 

، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .لعممي وسيرىا، المعدؿالمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث ا

، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي ُيحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا

 

 رر ػػػػػيػق
 

ت تصرؼ الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية توضع جزء مف ىياكل جامعة الوادي، تح المادة األولى:
 ، المذكورة في ُممحق ىذا المقرر.»الحاضنة  «التكنولوجية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة

 كل.االيي هبكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذ ،الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية تكفلت :2المادة 
الوسائل وُمراقبة و مدير الميزانية المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، و  ُيكّمف كل مف :3دة الما

ومدير  باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير التنمية واالستشراؼ، ،التسيير
بتنفيذ  ،كل فيما يخصومية التكنولوجية، جامعة الوادي، ومدير الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتن

 ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

 2019 ماي 27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة الوادي، تحت تصرؼ 2019ماي  27المؤر خ في  183رقـ  رم ػمػػػحق بالم قر 
 »الحاضنة«الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة 

تقع اليياكل الموضوعة تحت تصرؼ الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية لتوطيف المصمحة 
الطابق األرضي واألوؿ لكمية العمـو االقتصادية وعموـ التسيير سابقا ، ، عمى مستوى »الحاضنة«المشتركة المسماة 

 ( متر مربع، وتتمثل فيما يمي:988) مانية وثمانوف وث مائةتسعتقدر مساحتيا اإلجمالية بػ  جامعة الوادي،
 (2المساحة اإلجمالية )ـ العدد (2المساحة )ـ المحبلت

 230 1 230 ورشة
 60 1 60 قاعة محاضرات

 51 1 51 قاعة
 45 1 45 مخبر
 38 1 38 مخبر
 36 1 36 مخبر

 67 1 67 قاعة لالنترنيت
 30 2 15 مكتب إداري 
 162 9 18 مكتب إداري 

 13 1 13 مخزف 
 127 1 127 قاعة لممطالعة

 112 1 112 النادي
 17 2 8.5 دورة المياه

 (2)ـ 988 المساحة اإلجمالية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ؼ يتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة عنابة، تحت تصر ، 2019ماي  27مؤر خ في  184رر رقـ ػقػم   قػػرار
 »الحاضنة«الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة 

 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي، إف
، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 ، المعدؿ والمتمـ.والمتعمق بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا
 ،2019 سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ رجب  24خ في المؤرّ  111-19المرسوـ الرئاسي رقـ  بمقتضى -

  .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 ،1998سنة  مايو 03الموافق  1419عاـ  محـر 06خ في المؤرّ  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .تثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيميا وسيرىايتضمف إنشاء الوكالة الوطنية ل
 ،2012 سنة يوليو 21الموافق  1433عاـ  رمضاف 2خ في المؤرّ  293-12رقـ  التنفيذي المرسوـ وبمقتضى -

 .المحدد لمياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا وسيرىا
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في مؤرّ ال 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .د صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدّ 
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العالي والبحث العممي وسيرىا، المعدؿالمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ 
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي ُيحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا
 

 رر ػػػػػيػق
 

امعة عنابة، تحت تصرؼ الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية توضع جزء مف ىياكل ج المادة األولى:
 ، المذكورة في ُممحق ىذا المقرر.»الحاضنة  «التكنولوجية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة

 كل.االيي هبكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذ ،الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية تكفلت :2المادة 
الوسائل وُمراقبة و مدير الميزانية المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، و  ُيكّمف كل مف :3المادة 

ومدير جامعة  باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير التنمية واالستشراؼ، ،التسيير
بتنفيذ ىذا المقرر  ،كل فيما يخصوج البحث والتنمية التكنولوجية، عنابة، ومدير الوكالة الوطنية لتثميف نتائ

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019 ماي 27 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ػمػػػحق بالم قر   المتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة عنابة، تحت تصرؼ 2019ماي  27مؤر خ في  184رقـ  رم 
 »الحاضنة«الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث  والتنمية التكنولوجية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة 

 

تقع اليياكل الموضوعة تحت تصرؼ الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية لتوطيف المصمحة 
تقدر مساحتيا اإلجمالية  الكائنة بواد القبة، والية عنابة، ،عنابة، عمى مستوى جامعة »الحاضنة«المشتركة المسماة 

 تمثل فيما يمي:( متر مربع، وت402) واثنافبػ أربعمائة 
 

 (2المساحة اإلجمالية )ـ العدد (2المساحة )ـ المحبلت
 80 1 80 بيو استقباؿ 

 80 1 80  رواؽ
 48 3 16 مكتب إداري 
 42 2  21 مكتب إداري 

 152 2 76 متعددة النشاطات قاعة
 (2)ـ 402 المساحة اإلجمالية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة قالمة، تحت تصرؼ، 2019ماي  27مؤر خ في  185رر رقـ ػقػم  

 »الحاضنة«الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث  والتنمية التكنولوجية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،2019 سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ رجب  24خ في المؤرّ  111-19المرسوـ الرئاسي رقـ  بمقتضى -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 ،1998سنة  مايو 03الموافق  1419عاـ  محـر 06خ في المؤرّ  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ا وسيرىا.مية التكنولوجية وتنظيمييتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتن
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعدؿ والمتمـ.2001
 ،2012 سنة يوليو 21الموافق  1433عاـ  رمضاف 2خ في المؤرّ  293-12رقـ  التنفيذي المرسوـ وبمقتضى -

 ممي والتكنولوجي وتنظيميا وسيرىا.ـ المصالح المشتركة لمبحث العالمحدد لميا
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤرّ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .د صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدّ 
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18 المؤرخ في 78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لي والبحث العممي وسيرىا، المعدؿ.المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العا
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 مي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا.العامة لمبحث العم الذي ُيحدد مياـ المديرية
 

 رر ػػػػػيػق
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توضع جزء مف ىياكل جامعة قالمة، تحت تصرؼ الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية  المادة األولى:
 ، المذكورة في ُممحق ىذا المقرر.»الحاضنة  «التكنولوجية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة

 كل.االيي هبكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذ ،الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية تكفلت :2المادة 
الوسائل وُمراقبة و مدير الميزانية المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، و  ُيكّمف كل مف :3المادة 

ومدير جامعة  المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي،باإلدارة  ومدير التنمية واالستشراؼ، ،التسيير
بتنفيذ ىذا المقرر  ،كل فيما يخصوقالمة، ومدير الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019 ماي 27 فيحرر بالجزائر 

 ميـ العالي والبحث العمميوزير التع
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػمػػػحق بالم قر   ، تحت تصرؼالمتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة قالمة 2019ماي  27المؤر خ في  185رقـ  رم 

 »الحاضنة«الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة 
 

تقع اليياكل الموضوعة تحت تصرؼ الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية لتوطيف المصمحة 
تقدر مساحتيا اإلجمالية بػ  الثاني مف الجناح أ، لجامعة قالمة،الطابق ، عمى مستوى »الحاضنة«المشتركة المسماة 

 ( متر مربع، وتتمثل فيما يمي:650) وخمسوف مائة ست
 

 (2المساحة اإلجمالية )ـ العدد (2المساحة )ـ المحبلت
 145.5 1 145.5 بيو استقباؿ

 174.9 1 174.9 ممرات وساللـ
 149 2 74.5 قاعة
 181.5 3 60.5 قاعة

 (2)ـ 650 ة اإلجماليةالمساح
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة ورقمة، تحت تصرؼ ،2019ماي  21مؤر خ في  186رر رقـ ػقػم  
 »حاضنةال«الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،2019 سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ رجب  24خ في المؤرّ  111-19المرسوـ الرئاسي رقـ  بمقتضى -

  .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 ،1998سنة  مايو 03الموافق  1419عاـ  محـر 06خ في المؤرّ  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .تضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيميا وسيرىاي
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعدؿ والمتمـ.2001
 ،2012 سنة يوليو 21الموافق  1433عاـ  رمضاف 2خ في المؤرّ  293-12رقـ  التنفيذي المرسوـ وبمقتضى -

 .المحدد لمياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا وسيرىا
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 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤرّ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ميـ العالي والبحث العمميد صالحيات وزير التعالذي يحدّ 

، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي وسيرىا، المعدؿ

، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434بيع األوؿ عاـ ر  18المؤرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي ُيحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا

 

 رر ػػػػػيػق
 

توضع جزء مف ىياكل جامعة ورقمة، تحت تصرؼ الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية  المادة األولى:
 ، المذكورة في ُممحق ىذا المقرر.»الحاضنة  «صمحة المشتركة المسماةالتكنولوجية لتوطيف الم

 هبكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذالوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،  تكفلت :2المادة 
 كل.االيي

الوسائل وُمراقبة و لميزانية مدير االمدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، و  ُيكّمف كل مف :3المادة 
ومدير  باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير التنمية واالستشراؼ، ،التسيير

بتنفيذ  ،كل فيما يخصوجامعة ورقمة، ومدير الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، 
 مية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرس

 2019 ماي  27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػمػػػحق بالم    المتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة ورقمة، تحت تصرؼ 2019ماي  21المؤر خ في  186قرر رقـ م 
 »الحاضنة«الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة 

 

التكنولوجية لتوطيف المصمحة تقع اليياكل الموضوعة تحت تصرؼ الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية 
بناية تتكوف مف طابق أرضي زائد طابقيف بالقطب الجامعي الجديد،  ، عمى مستوى »الحاضنة«المشتركة المسماة 

 ( متر مربع، وتتمثل فيما يمي:1000) ألفتقدر مساحتيا اإلجمالية بػ  جامعة ورقمة،
 (2المساحة اإلجمالية )ـ العدد (2المساحة )ـ المحبلت

 20 1 20 قباؿاست
 10 1 10 قاعة االنتظار
 20 1 20 مكتب المديرية 
 40 1 40 مكتب إداري 
 15 1 15 مكتب األمانة 

 40 1 40 ورشة
 50 1 50 ورشة 

 120 1 120 قاعة المحاضرات 
 40 1 40 مطعـ + مقيى
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 20 2 10 دورة المياه
 190 1 190 مساحة مفتوحة )مكاتب(
 40 1 40 قاعة السمعي البصري 

 20 1 20 قاعة الطباعة 
 35 1 35 قاعة المحاكاة 

 20 2 10 دورة المياه
 40 1 40 ممرات 

 100 1 100 مساحة مفتوحة )مكاتب(
 100 1 100 المكتبة السمعية البصرية

 20 1 20 قاعة الصيانة 
 20 2 10 دورة المياه

 40 1 40 ممرات
 (2)ـ 1000 المساحة اإلجمالية

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يتضمف وضع جزء مف ىياكل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ، 2019ماي  21مؤر خ في  187م قرر رقـ 

 بقسنطينة، تحت تصرؼ الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
 »ضنةالحا«لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،2019 سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ رجب  24خ في المؤرّ  111-19المرسوـ الرئاسي رقـ  بمقتضى -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 ،1998سنة  مايو 03الموافق  1419عاـ  محـر 06خ في المؤرّ  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 مية التكنولوجية وتنظيميا وسيرىا.ف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنيتضم
، 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  400-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 وطنية متعددة التقنيات بقسنطينة. يتضمف إنشاء مدرسة
 ،2012 سنة يوليو 21الموافق  1433عاـ  رمضاف 2خ في المؤرّ  293-12رقـ  التنفيذي المرسوـ وبمقتضى -

 ممي والتكنولوجي وتنظيميا وسيرىا.المحدد لمياـ المصالح المشتركة لمبحث الع
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤرّ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العالي والبحث العمميد صالحيات وزير التعميـ الذي يحدّ 
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لي والبحث العممي وسيرىا، المعدؿ.المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العا
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434األوؿ عاـ ربيع  18المؤرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 مي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا.الذي ُيحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العم
 

 رر ػػػػػيػق
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توضع جزء مف ىياكل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة، تحت تصرؼ الوكالة الوطنية  المادة األولى:
، المذكورة »الحاضنة  « نمية التكنولوجية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماةلتثميف نتائج البحث والت
 في ُممحق ىذا المقرر.

 كل.االيي هبكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذ ،الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية تكفلت :2المادة 
 ،لتسييرا الوسائل وُمراقبةو مدير الميزانية و  ،والتطوير التكنولوجيالمدير العاـ لمبحث العممي  ُيكّمف كل مف :3المادة 

الوطنية  ومدير المدرسة باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير التنمية واالستشراؼ،
فيما  كل، المتعددة التقنيات بقسنطينة، ومدير الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية

 بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ،يخصو
 2019 ماي 27 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػمػػػحق بالم قر   بقسنطينة  المتضمف وضع جزء مف ىياكل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 2019ماي  21المؤر خ في  187رقـ  رم 

 »الحاضنة«ماة تحت تصرؼ الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية لتوطيف المصمحة المشتركة المس
 

 

تقع اليياكل الموضوعة تحت تصرؼ الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية لتوطيف المصمحة 
ل في بناية تشكل تتمثو  ،المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة، عمى مستوى »الحاضنة«المشتركة المسماة 
 .( متر مربع2500) وخمسمائة لفيفالية بػ أتقدر مساحتيا اإلجم البيو التكنولوجي،

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يمدد أجل إجراء اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ، 2019جواف  16 في  مؤرخ 869مقرر رقـ 

 وىراف-بئر الجير-لمديرية الخدمات الجامعية بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي
 

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

 .األساسي العاـ لموظيفة العمومية القانوف 
، 2008سنة  جانفي 19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

دارات العمومية، المؤسسات واإل المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
ات واإلدارات العمومية اإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات و 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2018سبتمبر  04المؤرخ في  15وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي

جواف  10المؤرخة في  067ىراف تحت رقـ و  -بئر الجير -عمى مراسمة مديرية الخدمات الجامعية  وبناء   -
، المتضمنة طمب تمديد عمميات المسابقات عمى اإلختبارات واإلمتحانات المينية  لإللتحاؽ بسمؾ ممحقي 2019

 األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي.
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 رر ػػػػػيػق
 

، 2012أفريل سنة  25لمؤرخ في ا 12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ األعواف 

 .2019جانفي  13(، إبتداء مف تاريخ 1اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي، لمدة شير واحد )
 يـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعم :2المادة 

 2019 جواف 16حػرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 مدير الموارد البشرية بالنيابة
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ني لئللتحاؽيمدد أجل إجراء اإلمتحاف المي، 2019جواف  16 في  مؤرخ 870مقرر رقـ 

 وىراف-بئر الجير -لمديرية الخدمات الجامعية بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة
 

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

 عمومية،القانوف األساسي العاـ لموظيفة ال
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

دارات العمومية، المؤسسات واإل المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في
 .المعدؿ والمتمـ

 2012أفريل سنة  25 لموافقا 1433جمادى الثانية عاـ  03 المؤرخ في 194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا  .المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية وا 

، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ ممحقي 2018سبتمبر  04المؤرخ في  14وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .رة، رتبة ممحق اإلدارةاإلدا

، 2019جواف  10المؤرخة في  067وىراف تحت رقـ -بئر الجير-عمى مراسمة مديرية الخدمات الجامعية  وبناء   -
المتضمنة طمب تمديد عمميات المسابقات عمى اإلختبارات واإلمتحانات المينية  لإللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، 

 رتبة ممحق اإلدارة.
 رر ػػػػػيػق

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  األولى: المادة
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ ممحقي 

 .2019جانفي  13(، إبتداء مف تاريخ 1اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2019 جواف 16حػرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 مدير الموارد البشرية بالنيابة
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ، 2019جواف  16 في  مؤرخ 871مقرر رقـ 
 وىراف -بئر الجير -لمديرية الخدمات الجامعية محق رئيسي لئلدارةبسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة م

 

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

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04ي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -

المؤسسات واإلدارات العمومية،  المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في
 .المعدؿ والمتمـ

 2012أفريل سنة  25 افقلمو ا 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا  .المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية وا 

، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني  لإللتحاؽ بسمؾ 2018سبتمبر  04المؤرخ في  13وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .إلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارةممحقى ا

، 2019جواف  10المؤرخة في  067وىراف تحت رقـ -بئر الجير-عمى مراسمة مديرية الخدمات الجامعية  بناء  و  -
المتضمنة طمب تمديد عمميات المسابقات عمى اإلختبارات واإلمتحانات المينية  لإللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، 

 رتبة ممحق رئيسي لإلدارة.
 رر ػػػػػيػق

 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17كاـ المادة عمال بأح المادة األولى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ ممحقي 

 .2019جانفي  13(، إبتداء مف تاريخ 1اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة، لمدة شير واحد )
 نشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ي :2المادة 

 2019 جواف 16حػرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 مدير الموارد البشرية بالنيابة
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يمدد أجل إجراء اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ، 2019جواف  16 في  مؤرخ 872مقرر رقـ 

 وىراف -بئر الجير -لمديرية الخدمات الجامعية بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مف المتض 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .األساسي العاـ لموظيفة العمومية القانوف 
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المؤسسات واإلدارات العمومية،  المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في
 .المعدؿ والمتمـ
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أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12مرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ال -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية و 2012
 .إجرائيا

تحاؽ بسمؾ متحاف الميني  لإلل، المتضمف فتح اإل2018سبتمبر  04المؤرخ في  12وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .المتصرفيف، رتبة متصرؼ

، 2019جواف  10المؤرخة في  067وىراف تحت رقـ -بئر الجير-عمى مراسمة مديرية الخدمات الجامعية  وبناء   -
المتضمنة طمب تمديد عمميات المسابقات عمى اإلختبارات واإلمتحانات المينية  لإللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبة 

 متصرؼ.
 رر ػػػػػيػق

 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، 

 .2019 جانفي 13(، إبتداء مف تاريخ 1رتبة متصرؼ، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2019 جواف 16حػرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 مدير الموارد البشرية بالنيابة
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بسمؾ لبللتحاؽ يمدد أجل إجراء اإلمتحاف الميني  ،2019جواف  16 في  مؤرخ 873رقـ  قررم

 وىراف-بئر الجير -لمديرية الخدمات الجامعية المقتصديف الجامعييف، رتبة مقتصد جامعي رئيسي
 

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

 .األساسي العاـ لموظيفة العمومية القانوف 
ماي سنة  5الموافق  1431جمادى األولى عاـ  20المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يلألسالؾ الخاصة بالتعميـ العال ، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف2010
أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائياو   .ا 
مف فتح اإلمتحاف الميني  لإللتحاؽ بسمؾ ، المتض2018سبتمبر  04المؤرخ في  11وبمقتضى المقرر رقـ  -

 .المقتصديف الجامعييف، رتبة مقتصد جامعي رئيسي
، 2019جواف  10المؤرخة في  067وىراف تحت رقـ  -بئر الجير-عمى مراسمة مديرية الخدمات الجامعية وبناء   -

اؽ بسمؾ المقتصديف المتضمنة طمب تمديد عمميات المسابقات عمى اإلختبارات واإلمتحانات المينية لإللتح
 الجامعييف، رتبة مقتصد جامعي رئيسي.
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 رر ػػػػػيػق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ المقتصديف 

 .2019جانفي  13(، إبتداء مف تاريخ 1امعييف، رتبة مقتصد جامعي رئيسي، لمدة شير واحد )الج
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 

 2019 جواف 16حػرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 ابةمدير الموارد البشرية بالني
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يمدد أجل إجراء اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ ،2019جواف  16 مؤرخ  في 874رقـ  ػػررمق

 وىراف -بئر الجير -لمديرية الخدمات الجامعية بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ رئيسي
 

 بحث العممي،إف وزير التعميـ العالي وال
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .األساسي العاـ لموظيفة العمومية القانوف 
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

دارات العمومية، المؤسسات واإل ي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة فيالمتضمف القانوف األساس
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
مؤسسػات  واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في ال2012

جرائياو   .ا 
، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني  لإللتحاؽ بسمؾ 2018سبتمبر  04المؤرخ في  10وبمقتضى المقرر رقـ  -

 .المتصرفيف، رتبة متصرؼ رئيسي
، 2019جواف  10المؤرخة في  067وىراف تحت رقـ  -بئر الجير -عمى مراسمة مديرية الخدمات الجامعية وبناء   -

لمتضمنة طمب تمديد عمميات المسابقات عمى اإلختبارات واإلمتحانات المينية  لإللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبة ا
 متصرؼ رئيسي.

 رر ػػػػػيػق
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17المادة األولى: عمال بأحكاـ المادة 

يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف،  والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية،
 .2019جانفي  13(، إبتداء مف تاريخ 1رتبة متصرؼ رئيسي، لمدة شير واحد )

 :  ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.2المادة 
 2019 جواف 16حػرر بالجزائر في 
 الي والبحث العمميع/وزير التعميـ الع

 مدير الموارد البشرية بالنيابة
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبارات لئللتحاؽ، 2019جواف  16 مؤرخ  في 875 رقـمقرر 
 وىراف-بئر الجير-ةلمديرية الخدمات الجامعي بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ

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

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19فق الموا 1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المؤسسات واإلدارات العمومية،  المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
في المؤسسػات  واإلدارات العمومية  المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية، المحدد لكيفيات تنظيـ 2012
جرائيا  .وا 

تحاؽ ، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإلل2018سبتمبر  04المؤرخ في  09وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ

، 2019جواف  10في  المؤرخة 067وىراف تحت رقـ -يربئر الج-عمى مراسمة مديرية الخدمات الجامعية  وبناء   -
المتضمنة طمب تمديد عمميات المسابقات عمى اإلختبارات واإلمتحانات المينية  لإللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبة 

 متصرؼ.
 رر ػػػػػيػق

، 2012 أفريل سنة 25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽ بسمؾ 

 .2019جانفي  13(، إبتداء مف تاريخ 1المتصرفيف، رتبة متصرؼ، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.: 2المادة 

 2019 جواف 16ر بالجزائر في حػر 
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 مدير الموارد البشرية بالنيابة
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المختمطة تشكيمة المجنة الوطنية ، الذي يحدد2017أوت  7، يعدؿ المقرر المؤرخ في 2019جواف  23مقرر مؤرخ في 

 وزارة العمل والتشغيل والضماف االجتماعي ووزارة التعميـ العالي والبحث العممي تفاقية اإلطار المبرمة بيفإلمتابعة تنفيذ 
 

  األميف العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، إف
 األميف العاـ لوزارة العمل والتشغيل والضماف االجتماعي،و 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13فيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 2008أبريل سنة  15الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  9المؤرخ في  124-08بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يل والضماف االجتماعي.الذي يحدد صالحيات وزير العمل والتشغ
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بيف وزارة العمل والتشغيل والضماف االجتماعي  2017مارس سنة  9وبمقتضى اتفاقية اإلطار المبرمة بتاريخ  -
 ووزارة التعميـ العالي والبحث العممي مف أجل ترقية الفكر المقاوالتي في الوسط الجامعي وتطويره.

تفاقية إلمتابعة تنفيذ  المختمطةد تشكيمة المجنة الوطنية ، الذي يحد2017أوت  7وبمقتضى المقرر المؤرخ في  -
 اإلطار المبرمة بيف وزارة العمل والتشغيل والضماف االجتماعي ووزارة التعميـ العالي والبحث العممي، المعدؿ.

 

رػػػػػػػيق  ر 
 

الذي يحدد  2017أوت  7ييدؼ ىذا المقرر إلى تعديل أحكاـ المادة األولى مف المقرر المؤرخ في  المادة األولى:
تفاقية اإلطار المبرمة بيف وزارة العمل والتشغيل إلمتابعة تنفيذ  المختمطةتشكيمة المجنة الوطنية 

 كما يأتي: والضماف االجتماعي ووزارة التعميـ العالي والبحث العممي، المعدؿ
تشكل المجنة الوطنية تفاقية اإلطار المذكورة أعاله، تإل 5تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:"

 مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: المختمطة
 

 :بعنواف وزارة العمل والتشغيل والضماف االجتماعي 
 .السيدة بستاني صميحة، مديرة فرعية -
 .السيدة شاشوري دنيا، رئيسة مكتب -
السيد قطاش مبارؾ، مستشار مكمف باالتصاؿ واإلصغاء االجتماعي )الوكالة الوطنية لدعـ  -

 .الشباب(تشغيل 
 .السيد سوفي نذير، مكمف بالتعاوف والشراكة والتكويف )الوكالة الوطنية لدعـ تشغيل الشباب( -

 
 

 :بعنواف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي 
 .السيد أيت زاي عبد الحكيـ، مدير فرعي -
 .السيد عموش محند، مدير فرعي -
 .السيدة لعويسي صميحة، مديرة فرعية -
 ̎.، مديرة فرعية السيدة وحدي نبيمة -

 

: ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لكل مف وزارة العمل والتشغيل والضماف االجتماعي ووزارة التعميـ 2المادة 
 العالي والبحث العممي.

 
 2019جواف  23حرر بالجزائر، في:      

 ع/وزارة التعميـ العالي والبحث العممي                                                      ع/وزارة العمل والتشغيل والضماف االجتماعي            
 األميف العاـ                                                                                        األميف العاـ                           
 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف                                                                 دمحم خياط                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػ
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 2019سنة جواف  18 الموافق، ىػ 1440 عاـ شواؿ 15ؤر خ في ػػػػػػػم 01 ـػػػػػػور رقػػشػػنػػم
لي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا بعنواف السنة الجامعية   2020-2019المتعم ق بالتسجيل األو 

 
 

العامة المطبقة في مجاؿ التسجيل األّولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا  ييدؼ ىذا المنشور إلى تحديد القواعد
 .2020-2019بعنواف السنة الجامعية 

 ُيسمح لكل حاممي شيادة البكالوريا أو شيادة أجنبية معادلة ليا بااللتحاؽ بالتعميـ والتكويف العالييف.
 

 التسجيل األولي والتوجيو  – 1
 

 شروط عامة  1-1
 وجيو لمتعميـ والتكويف العالييف عمى المعايير األربعة اآلتية:يستند الت
  ،الرغبات المعبر عنيا مف طرؼ حامل شيادة البكالوريا 
 ،)الشعبة والنتائج المحصمة في امتحاف البكالوريا )المعدؿ العاـ لمبكالوريا والشروط اإلضافية في بعض الحالة 
 لييف،قدرات استقباؿ مؤسسات التعميـ والتكويف العا 
 .الدوائر الجغرافية 

 يتـ ىذا الترتيب عمى أساس المعدؿ العاـ المحصل عميو في امتحاف البكالوريا.
 

 . ىناؾ شروط إضافية مطموبة لمتسجيل األولي في األقساـ التحضيرية، وبعض مياديف وشعب التكويف
 

حضيرية، معدالت عامة دنيا تتطمب المشاركة في الترتيب، في بعض مياديف وشعب التكويف وفي األقساـ الت
 لمبكالوريا.

تـ تحديد غالبية ىذه المعدالت في ىذا المنشور، بينما بالنسبة لممعدالت الدنيا األخرى ذات الطابع الوطني، 
 سيتـ تحديدىا في منشور تكميمي بعد صدور نتائج امتحاف البكالوريا.

 ال تمنح ىذه المعّدالت الحق آلّيا لمتسجيل النيائي.  
، باإلضافة لممعدالت الدنيا الوطنية لمعموـ الطبّية، سيستمر العمل بيذه 2020–2019نسبة لمسنة الجامعية بال

المعدالت لاللتحاؽ بشعبة اليندسة المعمارية، وعموـ البيطرة )باستثناء معيد البيطرة بجامعة تيارت(، والعمـو 
 النشاطات البدنية والرياضّية. السياسية، والمدارس العميا لألساتذة، وميداف عمـو وتقنيات

إضافة إلى الشروط السالفة الذكر، فإف االلتحاؽ بالمدارس العميا لألساتذة يخضع إلجراء مقابمة شفوية أماـ 
لجنة. فيما يخص ميداف عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضّية، يشترط تقديـ شيادة طبية لمقدرة البدنية. يتـ 

جيو لحاممي شيادة البكالوريا الجدد عمى الخط حصريا، ولمقياـ بيذه العمميات تـ تخصيص التسجيل األولي والتو 
 موقعيف  لألنترنت، لفائدة ىؤالء، ىما عمى التوالي:

z..s://www.w/p:p.th 
 z..s://www.::t/h.d.t:h./pt.th  

 

 .هالسيتـّ خالؿ ىذا النص استعماؿ عبارة "موقعي األنترنت المخصصيف" لإلشارة إلى الموقعيف المذكوريف أع
وقصد تمكيف وتسييل الولوج إلى ىذيف الموقعيف، تـّ تخصيص ربط مجاني لفائدة حاممي شيادة البكالوريا الجدد 

 غرض في مؤسسات التعميـ العالي.عمى مستوى فضاءات األنترنت المفتوحة ليذا ال

http://www.mesrs.dz/
http://www.orientation.esi.dz/
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 :2019كل المعمومات الضرورية لفيـ سيرورة التسجيل األولي والتوجيو متوفرة عمى بوابة حامل شيادة البكالوريا 
z..s://md92019.w/p:p.th 

سند رقمي )جياز اإلعالـ اآللي، ولوحة  يمكف تحميل أحكاـ ىذا المنشور المرفق بدليل الطالب عمى كل
 .إلكترونية وىاتف نقاؿ(

سيتـ وضع نسخة رقمّية تفاعمية لممنشور الوزاري عبر الخط حيث تكوف متوفرة عمى شكل تطبيق يمكف تحميمو 
 ووضعو عمى كل سند أند رويد. يسمح المنشور التفاعمي عبر الخط بما يمي:

 التعميـ العالي،تقديـ جميع شروط االلتحاؽ بمؤسسات  -
 إعطاء مختمف المعمومات حوؿ شعب التكويف والتخصصات المضمونة في مؤسسات التعميـ العالي، -
 توضيح إجراءات التسجيل في مؤسسات التعميـ العالي لحاممي شيادة البكالوريا الخاصة )ثانوية بوعمامة(، -
 لحاممي شيادة البكالوريا األجنبية، توضيح إجراءات طمب المعادلة والتسجيل في مؤسسات التعميـ العالي  -
تقديـ معمومات متعمقة بالتكوينات التي تضمنيا مؤسسات التكويف العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى تحت  -

 الوصاية البيداغوجية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي،
 ومات اآلتية:زيادة عمى ىذه المعطيات، تحتوي بوابة حامل شيادة البكالوريا عمى المعم

 دليل حامل شيادة البكالوريا، -
 مختمف مسارات التكويف المضمونة مف طرؼ المؤسسة، -
 رابط نحو بوابة كل مؤسسات التعميـ العالي، -
العديد مف المعمومات التكميمية، ومنيا المتعمقة بالخدمات الجامعية )المنحة الدراسية، والنقل، واإليواء  -

 .واإلطعاـ(
 

 ي والتوجيو في تكوينات الميسانسالتسجيل األول 2.1
( مجمل التكوينات المضمونة حسب كل ميداف. ىناؾ في المجموع 74إلى  15)الصفحات  01 الممحقيبيف 

( ميدانا في التعميـ العالي، تتفرع إلى شعب وتخصصات. تقدـ مختمف مسارات التكويف كما 14أربعة عشر)
 يمي:
 انطالقا مف إحدى المسارات اآلتية: ليسانس ) بكالوريا + ثالث سنوات(، وتبنى -

  تكويف ذو تسجيل محّمي أو جيويRRR/RRF مبني انطالقا مف تكويف قاعدي مشترؾ لميداف أو ،
 متبوع بتخصص، يتـ اختياره حسب االستحقاؽ، شعبة،

  شعبة ذات تسجيل وطنيRRF تسمح بااللتحاؽ مباشرة بشعبة تتضمف تخصصا واحدا أو تتفرع الى 
 ص،أكثر مف تخص

  تكػوينات مميننة، يتـ ضمانيا في أقساـ أو في معاىد العموـ والتقنيات التطبيقيةATSI  لمؤسسات
العالي. تبنى ىذه التكوينات بالشراكة مع القطاعات المستعممة، وتمنح لخريجييا إمكانية الحصوؿ  التعميـ
طية احتياجات قطاع الخدمات كفاءات أكاديمية ومينية تجعل منيـ عممييف مباشرة. إّنيا مدعوة لتغ عمى

http://bac2019.mesrs.dz/
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نتاج السمع...  (.)خدمات، تجارة(... والقطاع الثانوي ) التحويل، وا 
فضاءات جامعية خاصة داخل الجامعة مخصصة  ATSIتشكل معاىد العمـو والتقنيات التطبيقية 

 لتكوينات انطالقا مف بكالوريا + ثالث سنوات. حصرّيا
ليسانس وماستر(  –الوريا + خمس سنوات يتوج بشيادتيف ) بك LIAFماستر ذو مسار مدمج لميسانس  -

يوافق تخصصا معّينا منذ التسجيل األوؿ. يجدر التذكير أف الطمبة المسجميف في ىذا النمط مف التكويف 
 متابعة التكويف في ىذا الماستر. فقط، بإمكانيـ

لتحاؽ بالطور الثاني لممدارس أقساـ تحضيرية في المدارس العميا مدتيا سنتيف، تتوج بمسابقة وطنية لال -
 العميا.

 تفضي ىذه المسابقة الى ترتيب المترشحيف حسب االستحقاؽ وانتقاء الناجحيف مف بينيـ.
بعد المصادقة عمى السنتيف التحضيريتيف، يشترط لبللتحاؽ بالطور الثاني لممدارس العميا، النجاح في 

 لتنظيـ.التي يتـ تحديد كيفيات إجراءىا عف طريق ا المسابقة
 ترتبط  األقساـ التحضيرية  بسبعة  مياديف: عمـو  وتكنولوجيا، عموـ  اقتصادية،  تسيير وعمـو تجارية،

عموـ الطبيعة والحياة، رياضيات وا عالـ آلي، عمـو إنسانية واجتماعية، حقوؽ وعمـو سياسية، ىندسة 
 .معمارية، عمراف وميف المدينة

 التكنولوجيا: تسمح بااللتحاؽ بإحدى المدارس العميا التالية:األقساـ التحضيرية في العمـو و  -أ
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، -
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف، -
 المدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات بقسنطينة، -
 المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية بالجزائر، -
 طنية العميا لمري بالبميدة،المدرسة الو  -
 المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف بعنابة، -
 المدرسة العميا لمتكنولوجيات الصناعية بعنابة، -
 المدرسة العميا لمعمـو التطبيقية بتممساف، -
 المدرسة العميا لميندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف، -
 ،المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا بالجزائر -
 .المدرسة العميا لمعمـو التطبيقية بالجزائر -

 

: تسمح بااللتحاؽ بإحدى المدارس األقساـ التحضيرية في العمـو االقتصادية والتسيير والعمـو التجارية -ب
 العميا التالية:

 مدرسة الدراسات العميا التجارية بالقميعة، -
 المدرسة العميا لمتجارة بالقميعة، -
 لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي بالقميعة،المدرسة الوطنية العميا  -
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 المدرسة العميا لمتسيير واالقتصاد الرقمي بالقميعة، -
 المدرسة العميا لعمـو التسيير بعنابة، -
 المدرسة العميا لممحاسبة والمالية بقسنطينة، -
 المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف، -
 .المدرسة العميا لالقتصاد بوىراف -

 :تسمح بااللتحاؽ بإحدى المدارس العميا التالية ية في عمـو الطبيعة والحياة:األقساـ التحضير  -ج
 حة بالحراش،المدرسة الوطنية العميا لمفال -
 المدرسة العميا لعمـو الغذاء والصناعات الزراعية الغذائية بالجزائر، -
 حة بمستغانـ،المدرسة العميا لمفال -
 نة،المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطي -
المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحل بالجزائر )بالنسبة لمتخصصيف "تربية المائيات"  -

 .األسماؾ" لشعبة ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية( و"صيد
 .المدرسة العميا لمعموـ البيولوجّية بوىراف -

 رستيف التاليتيف:يسمحاف بااللتحاؽ بإحدى المد القسميف التحضيرييف في اإلعبلـ اآللي: -د
 ـ اآللي بالجزائر،عالإلالمدرسة الوطنية العميا ل -
 .المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس -

 تسمح بااللتحاؽ بإحدى المدارس التالية: :«الخاصة»األقساـ التحضيرية المدمجة  -ىػ
 المدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف بالجزائر، -
 وطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطينة،المدرسة ال -
 المدرسة الوطنية العميا لعمـو البحر وتييئة الساحل بالجزائر، -
 المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ بالجزائر، -
 .المدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية بالجزائر -

قواعد العامة المطبقة في مجاؿ التسجيل عمى شكل جداوؿ، توضح مف خالؿ أعمدتيا، ال 01ُيقدـ الممحق 
 ه.والتوجيو في مختمف التكوينات المذكورة أعالاألولي 

 RRR/RRFتكوينات ذات تسجيبلت محمية أو جيوية  -
 رمز مياديف أو شعب التكويف، :1العمود 
 مياديف أو شعب التكويف،: 2العمود 
 التكويف، مؤسسات التعميـ العالي التي تضمف ميداف أو شعبة :3العمود 
 الدوائر الجغرافية التابعة لكل مؤسسة مف مؤسسات التعميـ العالي، :4العمود 
 شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية، والتي تخوؿ االلتحاؽ بمياديف أو شعب التكويف،: 5العمود 
 .ب التكويفقواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األولي في مياديف أو شع :6العمود 
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 RRFشعب ذات تسجيل وطني  -
 رمز الشعبة ذات التسجيل الوطني، :1العمود 
 عنواف الشعبة ذات التسجيل الوطني، :2العمود 
 عنواف تخصصات الشعب ذات التسجيل الوطني، :3العمود 
 مؤسسة التعميـ العالي التي تضمف الشعبة ذات التسجيل الوطني، :4العمود 
 ع الوطني لكل شعبة ذات تسجيل وطني،توضيح الطاب :5العمود 
 شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية، والتي تخوؿ االلتحاؽ بالشعب ذات التسجيل الوطني، :6العمود 
 الشعب ذات التسجيل الوطني. األولي فيقواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل  :7العمود 

 LICFماستر ذو مسار مدمج لميسانس  -
 رمز عرض التكويف لمماستر ذو المسار المدمج لميسانس، :1العمود 
 شعبة التكويف لمماستر ذو المسار المدمج لميسانس، :2العمود 
 عنواف تخصصات الماستر ذو المسار المدمج لميسانس، :3العمود 
 مؤسسة التعميـ العالي التي تضمف الماستر ذو المسار المدمج لميسانس، :4العمود 
 توضيح الطابع الوطني لكل تكويف في الماستر ذو المسار المدمج لميسانس. :5 العمود

 .شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية، والتي تخوؿ االلتحاؽ بالماستر ذو المسار المدمج لميسانس :6العمود 
ستر ذو المسار في تكوينات المااألولي قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل  :7العمود 

 المدمج لميسانس.
لمؤسسات  CTSIالتكوينات المميننة المضمونة في األقساـ أو في معاىد العمـو والتقنيات التطبيقية  -

 العالي التعميـ
 رمز مياديف أو شعب التكويف المضمونة في معاىد العمـو والتقنيات التطبيقية، :1العمود 
 مياديف التكويف، :2العمود 
 ب التكويف،شع :3العمود 
 ليسانس مميننة، :4العمود 
 مؤسسات التعميـ العالي التي تضمف التكوينات، :5العمود 
 توضيح الطابع الوطني الذي يميز االلتحاؽ بمعاىد العمـو والتقنيات التطبيقية، :6العمود 
 شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية، والتي تخوؿ االلتحاؽ بالتكوينات، :7العمود 

 .قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األولي : 8ود العم
 في المدارس العميا (02األقساـ التحضيرية بسنتيف ) -

 رمز األقساـ التحضيرية،: 1العمود 
 المدارس التحضيرية داخل المدارس،: 2العمود 
 ،المدارس العميا التابعة لكل نمط مف أنماط األقساـ التحضيرية :3العمود 
 توضيح الطابع الوطني الذي يميز االلتحاؽ بكل قسـ مف األقساـ التحضيرية،: 4العمود 
 والتي تخّوؿ االلتحاؽ بالتكوينات، شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية،: 5العمود 
 .قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األولي :6العمود 
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 و في المدارس العميا لؤلساتذةالتسجيل األولي والتوجي 3.1
. تضمف SFT( التكوينات المضمونة في المدارس العميا لألساتذة 83الى  75)الصفحات  02 الممحقيبيف 
 المدارس مسارات مخصصة لتكويف المكونيف لفائدة قطاع التربية الوطنية. يتعمق األمر بثالثة أطوار: ىذه

 أستاذ التعميـ االبتدائي، -
 لمتوسط،أستاذ التعميـ ا -
 استاذ التعميـ الثانوي. -

 تحدد المناصب البيداغوجية المتوفرة لدى المدارس العميا لألساتذة سنويا حسب الطور، والشعبة، واألولية حسب
 االحتياجات المعبر عنيا مف طرؼ قطاع التربية الوطنية.
 31سنة عمى األكثر في  24لشرط السف المحدد بػ يخضع التسجيل النيائي في ىذه المدارس العميا لألساتذة 

)بالنسبة لمجنسيف( ولنتيجة المقابمة الشفوية. يجب عمى المترشح المقبوؿ لمتكويف في  2019ديسمبر 
 .ىذه المدارس التوقيع عمى عقد التزاـ مع قطاع التربية بخصوص توجييو المستقبمي عند نياية تكوينو

يا، القواعد العامة المطبقة في مجاؿ التسجيل عمى شكل جداوؿ، توضح مف خالؿ أعمدت 02 الممحقُيقدـ 
 والتوجيو في المدارس العميا لألساتذة. األولي

 رمز شعب التكويف،: 1العمود 
 عنواف شعب التكويف، :2العمود 
 المدرسة الوطنية العميا لألساتذة التي تضمف شعبة التكويف، :3العمود 
 ف المدارس العميا لألساتذة،الدوائر الجغرافية التابعة لكل مدرسة م :4العمود 
 شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية التي تخوؿ االلتحاؽ بشعب التكويف، :5العمود 
 .قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األولي في المدارس العميا لألساتذة :6العمود 

 

 التسجيل األولي والتوجيو في شعب العمـو الطبية 4.1
( مف خالؿ أعمدتو، القواعد العامة المطبقة في مجاؿ التسجيل األولي 86إلى  84)الصفحات  03 الممحق يبيف

 في شعب العمـو الطبية. والتوجيو
 رمز شعب التكويف، :1العمود 
 عنواف شعب التكويف، :2العمود 
 مؤسسات التعميـ العالي التي تضمف شعب التكويف، :3العمود 
 غرافية التابعة لكل مؤسسة مف مؤسسات التعميـ العالي،الدوائر الج :4العمود 
 شعب البكالوريا التي تخوؿ االلتحاؽ بشعب التكويف، :5العمود 
 قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األولي. :6العمود 
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 التسجيل األولي والتوجيو في عمـو البيطرة 5.1
( مف خالؿ أعمدتو، القواعد العامة المطبقة في مجاؿ التسجيل األولي 89إلى  87)الصفحات  04 الممحقيبيف 

 والتوجيو في عمـو البيطرة.
 رمز التكويف، :1العمود 
 عنواف التكويف، :2العمود 
 الجامعات، والمدرسة الوطنية العميا لمبيطرة أو المعاىد داخل الجامعات التي تضمف التكويف، :3العمود 
 ع الجيوي أو الوطني الذي يميز االلتحاؽ بكل تكويف،توضيح الطاب :4العمود 
 شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية التي تخوؿ االلتحاؽ بالتكويف،  :5العمود 
قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األولي. يبيف ىذا العمود أيضا كيفية  :6العمود 

 .ولي في المؤسساتالترتيب قصد التسجيل األ المشاركة في
 

 «ممتاز»حاممو شيادة البكالوريا بتقدير  6.1
 (02يقوـ حامل شيادة البكالوريا بتقدير" ممتاز" بملء بطاقة الرغبات عبر الخط عمى أف يسجل فييا اختياراف )

االختيارييف المياديف أو الشعب المسموح بيا، مع احتراـ الشروط المتعمقة بشعبة البكالوريا. يمّبى لو أحد  مف بيف
 المعّبر عنيما.

 

 حاالت خاصة 7.1
 

اصة ه، سيتـ إعداد منشور تكميمي يضبط كل الحاالت الخالبغض النظر عف كل الحاالت المشار إلييا أع
ة والرزنامة. يحدد ىذا المنشور التكميمي الحاالت التي تخوؿ لمدير المؤسسة الجامعية اقتراح إعادة دّ ويوضح العُ 

عب التي تعرؼ سيما بالنسبة لمش   الجي لمطمبة بالتشاور مع الندوات الجيوية لمجامعات، توزيع داخمي وخار 
 انخفاضا محسوسا لعدد الطمبة، عمى أف تتـ ىذه العممية في كنف احتراـ شروط االلتحاؽ.

 

 2019 تسجيل المترشحيف الجزائرييف الحاصميف عمى بكالوريا خاصة 8.1
 بكالوريا خاصة) ثانوية بوعمامة( حسب شعب البكالوريا عمى النحو االتي:يتموقع المترشحيف الحاصميف عمى 

 

 الخاصة البكالوريا شعب المطابقة
 عمـو - عمـو تجريبية -
 آداب ولغات أجنبية - لغات أجنبية -
 إقتصاد واجتماع - تسيير واقتصاد -
 عماؿ والتسييرألعموـ وتقنيات إدارة ا - تسيير واقتصاد -

 

لعممية التسجيل األولي والتوجيو عبر الخط، لكنيـ في المقابل يخضعوف لشروط ال يخضع ىؤالء المترشحيف 
ع عمييا عبر طبلالمعدالت الدنيا التي يمكف االااللتحاؽ بكل تكويف كما ينص عميو ىذا المنشور، وحسب 

 .موقعي األنترنت المخصصيف  لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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يـ النيائية في تكويف مف اختيارىـ مسموح ليـ بالتسجيل فيو، مباشرة في مؤسسة يقوـ ىؤالء المترشحيف بتسجيالت
 .2019سبتمبر  12إلى الخميس  09نيف مف مؤسسات التعميـ العالي خالؿ الفترة الممتدة مف يوـ االث

 .المؤسسة المختارة وبحوزتيـ شيادة البكالوريا األصمية وعمييـ التقدـ إلى
 2019زائرييف الحاصميف عمى بكالوريا أجنبية تسجيل المترشحيف الج 9.1

، قبل القياـ بأي تسجيل في مؤسسة 2019يجب عمى حاممي شيادة البكالوريا األجنبية المتحصل عمييا سنة 
 .2019أوت  15يتعدى يـو الخميس  التقديـ طمب معادلة في أجل  جامعية

 يتـ طمب المعادلة عبر برمجية مخصصة لذلؾ:
://z..sp www.mesrs.dz/les-  /ecteda/h9/p  

 2019سبتمبر  08أوت إلى  22بعد تسميـ المعادلة، يمكف لحامل شيادة البكالوريا تقديـ ترشحو خالل الفترة مف 
 أجنبية:( تحت عنواف )الواجية جزائري حاصل عمى بكالوريا SRRGRSTباستحداث حساب عمى أرضية 

z..sp://s::p:/p.w/p:p.th/w/m/.:dhp/:p 
 أربعة اختيارات باحتراـ الشروط البيداغوجيةيقوـ المترشح بإيداع ممفو بعد مسحو ضوئيا، يعبر مف خاللو عمى 

 المشار إلييا في ىذا المنشور، وكذا المعدالت الدنيا لبللتحاؽ التي يمكف االطبلع عمييا عبر موقعي األنترنت
 صيف لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.المخص

 بعد أف يتـ التوجيو عبر الخط، يتقدـ المترشح لممؤسسة التي وجو إلييا وبحوزتو رقـ ممفو والوثائق التالية:
 شيادة البكالوريا األصمية، -
 شيادة المعادلة، -
 )  شمسيتيف.02صورتيف( -

 

حكومة الجزائرية أو أبناء الدبموماسييف المعتمديف تسجيل المترشحيف الدولييف المستفيديف مف منح ال 10.1
 بالجزائر والحائزيف عمى بكالوريا أجنبية والمترشحيف الدولييف الحاصميف عمى بكالوريا جزائرية

يجب عمى المترشحيف الدولييف المستفيديف مف منح الحكومة الجزائرية أو أبناء الدبموماسييف المعتمديف بالجزائر، 
بكالوريا أجنبية والمترشحيف الدولييف الحاصميف عمى بكالوريا جزائرية الذيف يرغبوف الترشح والحائزيف عمى 

لمتسجيل الجامعي في الجزائر، إيداع طمبات تسجيميـ عبر القنوات الدبموماسية. يمر ممف ترشحيـ عبر ثالث 
 .SRRGRSTمف خالؿ أرضية  محطات أساسية

  المعادلة -
   SRRGRSTشح، تقوـ الممثميات الدبموماسية بإيداع الممف في أرضية بعد المسح الضوئي لممف المتر 

 /m/.:dhp/:pz..sp://s::p:/p.w/p:p.th/wجزائري حاصل عمى بكالوريا أجنبية (  الواجية)
 بالنسبة لمبكالوريا األجنبية، تمنح شيادة معادلة في حالة التقييـ اإليجابي لمممف.

 

 التوجيو -
اختيارات، وعمى إثرىا يتـ توجييو حسب الشروط البيداغوجية لسنة حصولو عمى (04يعبر المترشح عمى أربع )

شيادة البكالوريا، وفي ظل احتراـ الحصص المخصصة لكل تخصص التي تمنحيا الدولة الجزائرية لكل بمد. في 

http://www.mesrs.dz/les-equivalences
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جو المحصل عمييا حالة عدـ تمبية أي اختيار مف االختيارات األربعة، يتـ توجيو المترشح نحو تكويف بمراعاة نتائ
 في البكالوريا وشروط االلتحاؽ. 

وبغية التأكد مف المستوى المطموب في الّمغات األجنبية مف أجل التسجيل في الشعب ذات التسجيل الوطني، 
العموـ الطبية، وعموـ البيطرة، يتـ تنظيـ اختبار في المغة األجنبية مف طرؼ المؤسسة المستقبمة. في  وشعب

 االختبار، يقترح عمى المترشح توجييا آخر. يحالة اإلخفاؽ ف
يعفى المترشحيف  الناطقيف  بالمغة  البرتغالية  او اإلنجميزية مف المعدالت الدنيا لاللتحاؽ بالتكوينات في الّمغات 

بدروس  نيـ معنيوف أثناء سنتيـ األولى بالجزائرأل)الفرنسية، اإليطالية، التركية، األلمانية، واإلسبانية (  األجنبية
 مكّثفة في الّمغات .

  التسجيل -
بعد انتياء التوجيو، يتـ إعالـ الممثميات الدبموماسية لمبمداف المستفيدة مف المنحة الجزائرية بقبوؿ الترشيحات 

 القنوات الدبموماسية. بواسطة
 إجراءات تسجيميـ.يجب عمى المترشحيف الدولييف المقبوليف، مصحوبيف بممفاتيـ، التقدـ لمؤسسات توجيييـ إلتماـ 

 يتكوف الممف مف الوثائق التالية:
النسخة األصمية لشيادة البكالوريا مصحوبة بالترجمة إذا كانت ىذه األخيرة منجزة في لغة غير المغة  -

 العربية أو الفرنسية،
ة النسخة األصمية لكشف النقاط مصحوبة بالترجمة إذا كانت ىذه األخيرة منجزة في لغة غير المغة العربي -

 أو الفرنسية،
 شيادة المعادلة لمحائزيف عمى شيادة بكالوريا أجنبية، -
 النسخة األصمية لمممف الطّبي الكامل، -
 شيادة الميالد، -
 شيادة الجنسية، -
 شمسيتيف. (02صورتيف ) -

 يمنح لكل طالب دولي في المؤسسة التي وجو إلييا رخصة تسجيل، ورخصة إيواء.
 

ا في مؤسسات التكويف العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى، وفي تسجيل حاممي شيادة البكالوري 11.1
 الخاصة لمتكويف العالي المعتمدة مف طرؼ وزارة التعميـ العالي والبحث العممي المؤسسات

( إمكانّيات التسجيل في مؤسسات التكويف العالي التابعة لقطاعات 49إلى  93)الصفحات  07الممحق يبيف 
 ية البيداغوجية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.وزارية أخرى تحت الوصا

 ىذه القطاعات: كما يقدـ الممحق المعمومات التالية عف مختمف
 المؤسسات تحت الوصاية، -
 التكوينات المضمونة، -
 شروط االلتحاؽ،  -
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سسات المعنية بالنسبة لمؤسسات التكويف العالي التابعة لوزارة الدفػاع الوطني، يمكف االطالع عمى قائمة المؤ 
 (.www.wth.th) وشروط االلتحاؽ بيا، عبر الموقع اإللكتروني ليذه الوزارة 

( شبكة المؤسسات الجامعية الخاصة المعتمدة مف طرؼ وزارة التعميـ  97إلى  69)الصفحات  08الممحق يبيف 
 والبحث العممي، والمعمومات الخاصة بيا. العالي

لراغبيف التسجيل في إحدى المؤسسات المذكورة أعاله إلجراءات التسجيل ال يخضع حاممو شيادة البكالوريا ا
 والتوجيو المحددة في ىذا المنشور. وعمييـ االتصاؿ مباشرة بمؤسسة اختيارىـ. األولي

 

 2019حاممو شيادة البكالوريا المحصل عمييا قبل سنة  12.1
، والذيف لـ يقوموا بأي تسجيل جامعي 2019ورة يمكف لحاممي شيادة البكالوريا الجزائرية المحصل عمييا قبل د

عمى مستوى إحدى المؤسسات الجامعية  2019سبتمبر  02منذ حصوليـ عمييا، بإيداع طمب تسجيل ابتداء مف 
التابعة لدوائرىـ الجغرافية، طبقا لمشروط البيداغوجية، والمعدالت الدنيا لاللتحاؽ بالشعبة، أو ميداف التكويف لسنة 

 البكالوريا، وفي حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة.  حصوليـ عمى
 المعنية. يتـ التكفل حصريا بيذه الطمبات مف طرؼ المؤسسة

 

 ، والذيف لـ يقوموا بأي تسجيل جامعي منذ2019يمكف لحاممي شيادة بكالوريا أجنبية المحصل عمييا قبل دورة 
الماضية، إيداع طمب تسجيل بعنواف السنة الجامعية  حصوليـ عمييا، ولـ يشاركو في اختبار االلتحاؽ لمسنة

طبقا لمشروط البيداغوجية،  2019سبتمبر  02في إحدى مؤسسات التعميـ العالي ابتداء مف  2020–2019
والمعدالت الدنيا لاللتحاؽ بالشعبة، أو ميداف التكويف لسنة حصوليـ عمى البكالوريا، وفي حدود المقاعد 

 .يتـ التكفل حصريا بيذه الطمبات مف طرؼ المؤسسة المعنية البيداغوجية المتوفرة.
 2019سبتمبر . 12حدد آخر أجل لمتسجيل في المؤسسات الجامعية يوـ 

 

 مبلحظة: ال يستفيد حاممو أكثر مف شيادة بكالوريا سوى مف تسجيل واحد فقط.
 

 كيفيات التسجيل األولي والتوجيو 2
 التسجيل األولي 1.2

لتسجيل ولمرمز السري الوارديف في كشف النقاط المحصل عميو في البكالوريا، يمكف لممترشح باستعمالو لرقـ ا
 قائمة التكوينات المسموح لو التسجيل بياالولوج عبر الموقع المخصص بواسطة ىذا الرمز المخصص إلى 

 نتائجو. والتي تناسب
 (04رغباتو وفقا لترتيب تنازلي أربعة )بطاقة مف بيف ىذه التكوينات المسموح بيا، يجب عميو أف ُيسجل في 

 RRF/RRRالميسانس ) تكوينات ذات تسجيل محّمي / جيوي  مف بيف مياديف التكويف في: اختيارات ممكنة
 LIAFوالتكوينات المميننة(، والماستر ذي المسار المدمج لميسانس  RRFالتسجيل الوطني  والشعب ذات

 وشعب العمـو الطبية وعمـو البيطرة. SFTيا لألساتذة وشعب المدارس العم واألقساـ التحضيرية،
يجب عمى حامل شيادة البكالوريا أف يحدد في بطاقة رغباتو مف ضمف االختيارات األربعة، عمى األقل : اـػػػى

. لمتذكير، يجب أف ترسل بطاقة الرغبات، شعبة مف شعب التكويف في الميسانس التي تضمنيا مؤسسة جامعية
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 عبر موقع األنترنت المخصص ليذا الغرض. ُينصح حاممو شيادة البكالوريا: خط،ال حصريًا عمى
 ،جديةوبطريقة  بصفة شخصيةبالقياـ بيذه العممية  -
 بطبع بطاقات رغباتيـ. -

يعتبر التسجيل األولي عبر الخط إجباريا لكافة حاممي شيادة البكالوريا. يفقد كل حامل شيادة البكالوريا الذي 
تسجيمو األولي عبر الخط وفي اآلجاؿ المحددة، كل إمكانية لمتسجيل في ميداف أو شعبة يتـ  لـ يقـ ولـ

 التكويف المرغوب فييا.
في حالة الغياب في المقابمة الشفوية اإلجبارية بالنسبة لتكوينات المدارس العميا لألساتذة، وعدـ تقديـ الشيادة 

نية والرياضّية، يعتبر المترشح راسبا. ففي ىذه الحالة عميو الطبية لاللتحاؽ بميداف عموـ وتقنيات النشاطات البد
 أدناه. 2.2المحدد في الفقرة  اتباع اإلجراء

 

 المعالجة المعموماتية 2.2
تتكفل المعالجة الوطنية المعموماتية بمجمل بطاقات الرغبات لحاممي شيادة البكالوريا الجدد التي تـ ممؤىا 

رساليا عبر الخط. تؤدي ىذه الم عالجة القائمة عمى التوليفة بيف المعايير األربعة لمتسجيل األولي والتوجيو، وا 
 األربع المعّبر عنيا مف طرؼ كل واحد مف حاممي شيادة البكالوريا الجدد. إلى تمبية إحدى الرغبات

 

صيف ليذا توضع نتائج المعالجة الوطنية المعموماتية في متناوؿ حاممي شيادة البكالوريا عمى الموقعيف المخص
الغرض وفق الرزنامة المذكورة أدناه. مف خالؿ اطالعو عمى أحد ىذيف الموقعيف، سيتعرؼ حامل شيادة 

 نتيجة توجييو ومف ثـ ينبغي عميو، حسب الحالة: البكالوريا عمى
د الموع تأكيد توجييو، عندئذ يتقدـ لمؤسستو لمقياـ بالتسجيالت النيائّية حسب الرزنامة المحددة وباحتراـ - أ

 .الوارد في بطاقة توجييو
 

التقدـ إلى المؤسسة المعنية إذا كاف توجييو خاضعا لمقابمة، وذلؾ وفق الرزنامة المحددة وباحتراـ الموعد  - ب
الوارد في بطاقة توجييو. يتقدـ المترشح لمقابمة شفوية، بالنسبة لممدارس العميا لألساتذة، ويقدـ الشيادة الطبية 

إلييا  نيات النشاطات البدنية والرياضية كما ىي مبّينة في الشروط اإلضافية والمشاربالنسبة لميداف عموـ وتق
 في المالحق. 

 في حالة اإلخفاؽ في المقابمة، تعطى لممترشح إمكانية تقديـ طمب لمحصوؿ عمى توجيو جديد، باتباع نفس   
 مة.اإلجراء مع األخذ بعيف االعتبار المعدالت الدنيا لاللتحاؽ وفقا لمرزنا

 

في الحالة الخاصة التي لـ يتـ فييا الحصوؿ عمى أي اختيار مف االختيارات األربعة، ُيقترح عمى المعني  -ج
عادة التسجيل األولي مماثمة لألولى، تسمح لو القياـ باختيار آخر في ميداف أو شعبة تكويف، إلعممية ثانية 
 ة المتوفرة، ولممعدالت الدنيا لاللتحاؽ.اإلجراء وفقا لمرزنامة والمقاعد البيداغوجي باتباع نفس

يمكف لممترشح الذي تحصل عمى اختياره الرابع، إف أراد، القياـ بطمب توجيو آخر، باتباع نفس اإلجراء وفق  -د
يفقد  يجدر التذكير، أنو بالنسبة ليذه الحالة،الرزنامة، والمقاعد البيداغوجية المتوفرة، والمعدالت الدنيا لاللتحاؽ. 

 .رشح آليا توجييو األوليالمت
عندما يصبح التوجيو نيائّيا، يمكف لممترشح المسموح لو باإليواء في حي جامعي إيداع طمب إيواء عبر الخط 

 .حسب الرزنامة المحددة
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أما بالنسبة لمتسجيل النيائي، يجب عمى المترشح في كل الحاالت المذكورة أعاله التقدـ إلى المؤسسة التي وجو 
 الموعد المخصص لو في بطاقة التوجيو، إليداع ممف تسجيمو وتسديد الرسوـ واستالـ وثائقو اإلدارية.إلييا حسب 

 

 الدوائر الجغرافية لمتسجيل -3
لتسجيل حاممي شيادة البكالوريا الجدد بالنسبة لمياديف وشعب التكويف كما ىي  تغيير الدوائر الجغرافيةيمكف 

لحاممي شيادة البكالوريا الجدد نحو مؤسسات التعميـ العالي  وجيو أنجعلضماف تمحددة في المالحق المناسبة 
يواء كافية التي توفر  .قدرات استيعاب وتأطير وا 

عب التي يمكف االلتحاؽ بيا عف طريق معدالت وطنية عمى غرار العمـو وبصفة خاصة، فإنو بالنسبة لمش  
بدنية والرياضية، والعمـو السياسية، واليندسة الطبية، والمدارس العميا لؤلساتذة، وتقنيات النشاطات ال

المعمارية، وعمـو البيطرة، يمكف توجيو حامل شيادة البكالوريا إلى أي مؤسسة مف مؤسسات التعميـ العالي 
 .عبر التراب الوطني حسب قدرات االستقباؿ

 ( ليذا المنشور رموز الواليات.90)الصفحة  05 الممحقيبّيف 
 

 ( شبكة المؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.92و 91فحتيف )الص 06الممحق يقدـ 
 

 رزنامة التسجيبلت األولية والتسجيبلت النيائية -4
الجامعية  دت رزنامة التسجيالت األولية والتسجيالت النيائية لحاممي شيادة البكالوريا الجدد بعنواف السنةدّ حُ 

 كما يمي:  2019-2020
 أبواب مفتوحة عمى مستوى مؤسسات التعميـ العالي 2019جويمية  23إلى  15ف م

 1المرحمة 2019أوت  03جويمية إلى  20

الوطنية الدنيا لممشاركة في الترتيب في  التاستغالل نتائج البكالوريا وتحديد المعد 2019جويمية  22إلى  20مف 
 الشعب بعض

 وليةاألالتسجيالت  2019جويمية  24إلى  22مف 
 وليةاألتأكيد التسجيالت  2019جويمية  26إلى  25مف 
 معالجة الرغبات 2019أوت  03جويمية إلى  27مف 

 عف نتائج التوجيو اإلعالف مساء   2019أوت  03يـو 
 2المرحمة 2019أوت  17إلى  04مف 

بارات ومقابالت بالنسبة أو إعادة التوجيو أو إجراء اخت األوليتأكيد التسجيل  2019أوت  08إلى  04مف 
 لمشعب المعنية

 لإليواءفتح البوابة المخصصة  2019أوت  17إلى  08مف 
 المعالجة الثانية: حاالت الرسوب في االختبارات والمقابالت وطمبات إعادة التوجيو صباحا 2019أوت  17إلى  14مف 

 اإلعالف عف نتائج التوجييات 2019أوت  17يـو 
 التسجيالت النيائية + ممفات الخدمات الجامعية 3المرحمة : 2019بر سبتم 08إلى  02مف 

 معالجة الحاالت الخاصة مف طرؼ مؤسسات التعميـ العالي 4المرحمة : 2019سبتمبر  12إلى  02مف 
 (SRRGRRT) إعادة فتح البوابة المخصصة إلليواء + المنحة + النقل 

 .2020-2019ت النيائية بعنواف السنة الجامعية كآخر أجل لمتسجيال 2019سبتمبر  12حدد تاريخ 
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 : تعميمات
يخصو، اّتخاذ  فيما ُيطمب مف كل مدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف ومدراء الخدمات الجامعية، كل    

ىذا  كل التدابير الضرورية لضماف حممة إعالمية واسعة النطاؽ تجاه حاممي شيادة البكالوريا الجدد، لمحتوى 
 لمنشور وكذا المعمومات المتعمقة بمسارات التكويف العالي والشيادات المتوجة ليا وشروط االستفادة مفا

 الخدمات الجامعية
مف جية أخرى، يستحسف إعالـ كل المعنييف بتوفر المنشور في شكمو الرقمي والتفاعمي عمى بوابة حامل شيادة 

حات بخصوص المعدالت الدنيا الوطنية لاللتحاؽ ببعض البكالوريا. كما سيتبع  بمناشير أخرى تتضمف توضي
 التكوينات، وتسيير الحاالت الخاصة.

 .حكاـ ىذا المنشورألإنني أولي أىمية قصوى لمنشر ولمتطبيق الصاـر 
 

 

 2018 جواف 18حػرر بالجزائر في 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مبلحظة: المبلحق متوفرة عمى مستوى المديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف )مدٌرٌة التعلٌم والمتابعة البٌداغوجٌة والتمٌٌم(.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يعدؿ، 2019 سنة جويمية 22 الموافق، ىػ 1440 عاـ ذو القعدة 19ؤر خ في ػػػػػػػم 04 ـػػػػػػور رقػػشػػنػػم
، 2019 سنة جواف 18 الموافق ىػ1440 عاـ شواؿ 15 في المؤرخ 01 رقـ المنشور بعض مبلحق م ـويت 

 2020 – 2019 الجامعية السنة بعنواف البكالوريا شيادة حاممي وتوجيو األولي بالتسجيل والمتعم ق
 

 15 في المؤرخ 01 رقـالمنشور  فم 04و  03و  02و  01إلى تعديل وتتميـ المالحق رقـ ييدؼ ىذا المنشور 
 البكالوريا شيادة حاممي وتوجيو األولي بالتسجيل المتعّمق 2019 سنة جواف 18 الموافق ىػ 1440 عاـ شواؿ
 .المشار إليو أعاله 01وفقا ألحكاـ المنشور رقـ  2020 – 2019 الجامعية السنة بعنواف

 :المنشور في ممحقاتو ايحدد ىذ 
 

 تعديل الممحقات: -
 ،25 صفحة ،01 رقـ ممحقال

 ،29 صفحة ،01 رقـ الممحق
 ،30، صفحة 01الممحق رقـ 

 ،37 صفحة ،01 رقـ الممحق
 ،44، صفحة 01الممحق رقـ 

 ،45 صفحة ،01 رقـ الممحق
 ،48، صفحة 01الممحق رقـ 
 .56، صفحة 01الممحق رقـ 
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  والشعب:يب في بعض المياديف المعدالت الدنيا الوطنية لممشاركة في الترتالمتعمقة ب تتميـ الممحقات -
 ، 40، صفحة 01الممحق رقـ 
 ، 55و 54، صفحة 01الممحق رقـ 
 ،66، صفحة 01الممحق رقـ 
 ، 74و 73، صفحة 01الممحق رقـ 
 ، 83إلى  77، صفحة 02الممحق رقـ 
 ، 86، صفحة 03الممحق رقـ 
  .89، صفحة 04الممحق رقـ 

 2019 جويمية 22حػرر بالجزائر في 
 تعميـ العالي والبحث العمميوزير ال

 الدكتور: بوزيد الطيب
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 *-* 9102 فرديةالقرارات  ال* -*

  بصفتو مدير مخبر بحث تحت  بورديـ سيدي دمحم، يعيف السيد 2019أفريل  21مؤرخ في  348بقرار رقـ
 .لمنشأ لدى جامعة مستغانـعنواف "مواد ووسائل البناء" ا

  بصفتو مدير مخبر بحث تحت  لعياضي زيافالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  21مؤرخ في  349بقرار رقـ
 .عنواف "الوراثة، التكنولوجيا الحيوية وتثميف الموارد الحيوية" المنشأ لدى جامعة بسكرة

  بصفتو مدير مخبر بحث   ر دحمافعشو السيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  21 مؤرخ في 350بقرار رقـ
 .تحت عنواف "التحميل الدالي وىندسة الفضاءات" المنشأ لدى جامعة المسيمة

  بصفتو مدير مخبر بحث تحت قادري طاىر ، تنيى مياـ السيد 2019أفريل  21مؤرخ في  351بقرار رقـ
 .عنواف "مواد ووسائل البناء" المنشأ لدى جامعة مستغانـ

  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف  قشي فاطمة، تنيى مياـ السيدة 2019أفريل  21خ في مؤر  352بقرار رقـ
 .2"تاريخ، تراث ومجتمع" المنشأ لدى جامعة قسنطينة

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  عقوف دمحم العربي، يعيف السيد 2019أفريل  21مؤرخ في  353بقرار رقـ
 .2ينة" المنشأ لدى جامعة قسنط"تاريخ، تراث ومجتمع

  بصفتو مدير مخبر  بف الشيخ الحسيف مصعب ، تنيى مياـ السيد2019أفريل  21مؤرخ في  354بقرار رقـ
 .3تحت عنواف "اليندسة اإلجرائية لمبيئة" المنشأ لدى جامعة قسنطينة

  اليندسة  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف أريس سياـ، تعيف السيد 2019أفريل  21مؤرخ في  355بقرار رقـ"
 .3إلجرائية لمبيئة" المنشأ لدى جامعة قسنطينةا
  مخبر  ةمدير  ابصفتي رواؽ صفي الديف جميمة ةالسيد تجدد عضوية، 2019أفريل  21مؤرخ في  356بقرار رقـ

 .3تحت عنواف "الطاقة والبيئة" المنشأ لدى جامعة قسنطينة
  بصفتو مدير مخبر تحت  اترحمونة فرحالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  21مؤرخ في  357بقرار رقـ

 .عنواف "إستغالؿ وتثميف المصادر الطاقوية الصحراوية" المنشأ لدى جامعة الوادي
  بصفتو مدير مخبر تحت  بوزياف نصر الديفالسيد  تنيى مياـ، 2019أفريل  21مؤرخ في  358بقرار رقـ

 .3عنواف "عمـ إجتماع افتصاؿ لمبحث والترجمة" المنشأ لدى جامعة قسنطينة
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "عمـ  دليو فضيل، يعيف السيد 2019أفريل  21مؤرخ في  359بقرار رقـ

 .3إجتماع اإلتصاؿ لمبحث والترجمة" المنشأ لدى جامعة قسنطينة
   بصفتيا مديرة مخبر تحت  عرياف بوشارب حورية، تعيف السيدة 2019أفريل  21مؤرخ في  360بقرار رقـ

 .3المعمارية إلى التعمير، مجاؿ، تقنية ومجتمع" المنشأ لدى جامعة قسنطينةعنواف "مف اليندسة 
  بصفتيا مديرة مخبر تحت  زىيوة ىشاـ برنيةالسيدة  تنيى مياـ، 2019أفريل  21مؤرخ في  361بقرار رقـ

 .3عنواف "مف اليندسة المعمارية إلى التعمير، مجاؿ، تقنية ومجتمع" المنشأ لدى جامعة قسنطينة
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 بصفتو مدير مخبر تحت عنواف لغبي بمقاسـالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  21مؤرخ في  362رقـ  بقرار 
 .3المدينة والصحة" المنشأ لدى جامعة قسنطينة"
  الطب  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف فردي نادية، تعيف السيدة 2019أفريل  21مؤرخ في  363بقرار رقـ"

 .3لدى جامعة قسنطينة  " المنشأالوقائي لألمراض المزمنة
  بصفتو مدير مخبر  بمحاج مصطفى عز الديفالسيد  تنيى مياـ، 2019أفريل  21مؤرخ في  364بقرار رقـ

 .3تحت عنواف "الطب الوقائي لألمراض المزمنة" المنشأ لدى جامعة قسنطينة
  الخطاب  ت عنوافبصفتو مدير مخبر تح عبلؽ فاتح، يعيف السيد 2019أفريل  21مؤرخ في  365بقرار رقـ"

 .2الصوفي في األدب والمغة" المنشأ لدى جامعة الجزائر
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  بوسعادة رشيد، تنيى مياـ السيد 2019أفريل  21مؤرخ في  366بقرار رقـ

 .2"الخطاب الصوفي في األدب والمغة" المنشأ لدى جامعة الجزائر
  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف  بودماغ ساسي سعادعيف السيدة ، ت2019أفريل  21مؤرخ في  367بقرار رقـ

 .3عمارة، مدينة، ميف وتكويف" المنشأ لدى جامعة قسنطينة"
  بصفتو مدير مخبر تحت  بمحاج مصطفى سميماف، تنيى مياـ السيد 2019أفريل  21مؤرخ في  368بقرار رقـ

 .3ينةعنواف "عمارة، مدينة، ميف وتكويف" المنشأ لدى جامعة قسنط
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف عبلؽ ىشاـالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  21مؤرخ في  369بقرار رقـ 

 ."اإللكتروتقني واإللكترونيؾ الصناعية" المنشأ لدى جامعة جيجل
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف   بولقروف عبد السبلـ، يعيف السيد 2019أفريل  21مؤرخ في  370بقرار رقـ

 ." المنشأ لدى جامعة جيجلة بجيجل"اآللي
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  بوبرطخ حميد، تنيى مياـ السيد 2019أفريل  21مؤرخ في  371بقرار رقـ

 ."اآللية بجيجل" المنشأ لدى جامعة جيجل
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف      عادؿ مميطالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  21مؤرخ في  372بقرار رقـ

 .الطاقات المتجددة " المنشأ لدى جامعة جيجل "
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  حراوبية إبراىيـ، يعيف السيد 2019أفريل  21مؤرخ في  373بقرار رقـ

 ."التكنولوجيات المبتكرة" المنشأ لدى المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا
  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف  لـ حفيظةغوا، تعيف السيدة 2019أفريل  21مؤرخ في  374بقرار رقـ

"الكيمياء الكيربائية، التآكل، صناعة المعادف والكيمياء المعدنية"، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعمـو 
 .والتكنولوجيا

  بصفتيا مديرة مخبر  كركوش زكية المولودة حنؾ، تنيى مياـ السيدة 2019أفريل  21مؤرخ في  375بقرار رقـ
اف "الكيمياء الكيربائية، التآكل، صناعة المعادف والكيمياء المعدنية"، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف تحت عنو 

 .لمعموـ والتكنولوجيا
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  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف سعيدي مزيافالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  21مؤرخ في  376بقرار رقـ 
 .رسة العميا لألساتذة ببوزريعةلمد"الدراسات التاريخية المعاصرة" المنشأ لدى ا

  بصفتو مدير مخبر   حاوشيف عبد الحميدالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  21مؤرخ في  377بقرار رقـ
 .بيئة" المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا -تحت عنواف "الجيو

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف ةكزار عقبالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  21مؤرخ في  378بقرار رقـ 
 .اإلعالـ اآللي الذكي" المنشأ لدى جامعة بسكرة"
  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف سواؽ دوجةالسيدة  تجدد عضوية، 2019أفريل  21مؤرخ في  379بقرار رقـ 

 ."البيئة الجيوتقنية والري" المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا
  التربية  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف زعرور لبنى، تعيف السيدة 2019أفريل  21مؤرخ في  380بقرار رقـ"

 .2روالصحة النفسية" المنشأ لدى جامعة الجزائ
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  عباد مسعود، تنيى مياـ السيد 2019أفريل  21مؤرخ في  381بقرار رقـ

 .2معة الجزائر"التربية والصحة النفسية" المنشأ لدى جا
  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف "بنؾ  يوسفي حدة، تعيف السيدة 2019أفريل  21مؤرخ في  382بقرار رقـ

 .1اإلختبارات النفسية والمدرسية والمينية" المنشأ لدى جامعة باتنة
  ت عنواف بصفتيا مديرة مخبر تح بعيبف نادية، تنيى مياـ السيدة 2019أفريل  21مؤرخ في  383بقرار رقـ

 .1"بنؾ اإلختبارات النفسية والمدرسية والمينية" المنشأ لدى جامعة باتنة
  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف  بف غانـ فتيحة، تنيى مياـ السيدة 2019أفريل  21مؤرخ في  384بقرار رقـ

 .1"كيروكيمياء اليندسة الجزئية والحفز ريدوكس" المنشأ لدى جامعة سطيف
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف واري كماؿ، يعيف السيد 2019أفريل  21رخ في مؤ  385بقرار رقـ 

 .1"كيروكيمياء اليندسة الجزئية والحفز ريدوكس" المنشأ لدى جامعة سطيف
  بصفتيا مديرة مخبر تحت  مسيح الديف تسعديت، تعيف السيدة 2019أفريل  21مؤرخ في  386بقرار رقـ

 .الوطنية العميا لمعموـ السياسية طية" المنشأ لدى المدرسةعنواف " تحميل السياسات الشرؽ أوس
  بصفتو مدير مخبر تحت روميمي عبد الكريـ السيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  21مؤرخ في  387بقرار رقـ

 .1عنواف "دراسة السطوح والسطوح البينية لممواد الصمبة" المنشأ لدى جامعة سطيف
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  حزاب عبد الجبار، يعيف السيد 2019أفريل  21مؤرخ في  388بقرار رقـ

 ."مراقبة، تحميل وتحسيف نظـ الطاقة الكيربائية" المنشأ لدى جامعة بشار
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  بكري عبد القادرالسيد  تنيى مياـ، 2019أفريل  21مؤرخ في  389بقرار رقـ

 .يربائية" المنشأ لدى جامعة بشار"مراقبة، تحميل وتحسيف نظـ الطاقة الك
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  بف حامد عبد لغني، يعيف السيد 2019أفريل  21مؤرخ في  390بقرار رقـ

 ."تنمية إقتصاديات األعماؿ الحديثة وتحسيف آدائيا في منطقة الطاسيمي" المنشأ لدى المركز الجامعي إلليزي 
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  الدراسات  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف بركات دمحم، يعيف السيد 2019أفريل  21مؤرخ في  391بقرار رقـ"
 ." المنشأ لدى جامعة المسيمةوالبحوث في القانوف والسيرة والتنمية اإلدارية

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف حمبوش ميمودالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  21مؤرخ في  392بقرار رقـ 
 .المنشأ لدى جامعة مستغانـ "فيزيولوجيا الحيواف التطبيقية"

  بصفتو مدير مخبر تحت   بف الصغير محفوظ، تنيى مياـ السيد 2019أفريل  21مؤرخ في  393بقرار رقـ
 .عنواف "الدراسات والبحوث في القانوف والسيرة والتنمية اإلدارية" المنشأ لدى جامعة المسيمة

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  حيتالة معمرد ، تنيى مياـ السي2019أفريل  21مؤرخ في  394بقرار رقـ
 .مستغانـ "القانوف العقاري والبيئة" المنشأ لدى جامعة

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "القانوف  زىدور كوثر، يعيف السيد 2019أفريل  21مؤرخ في  395بقرار رقـ
 .العقاري والبيئة" المنشأ لدى جامعة مستغانـ

  بصفتيا مديرة مخبر تحت  بف سكات مميكةالسيدة  تجدد عضوية، 2019ريل أف 21مؤرخ في  396بقرار رقـ
 .عنواف "تعميمية مشاريع التكويف وتصور المناىج الدراسية" المنشأ لدى جامعة مستغانـ

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف العيد دمحمالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  21مؤرخ في  397بقرار رقـ 
 ." المنشأ لدى جامعة مستغانـمي والتغيرات الييكمية"ديناميؾ اإلقتصاد الك

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "المواد  لونيسي حكيـ، يعيف السيد 2019أفريل  21مؤرخ في  398بقرار رقـ
 ." المنشأ لدى جامعة البويرةوالتنمية المستدامة

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف بف سعيد سمير  ، تنيى مياـ السيد 2019أفريل  21مؤرخ في  399بقرار رقـ
 .عة البويرة"المواد والتنمية المستدامة" المنشأ لدى جام

  العالقات الخارجية بصفة رئيس قسـ " أولفقي عادؿ، يعيف السيد 2019أفريل  22مؤرخ في  403بقرار رقـ
 وتثميف نتائج البحث" لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

  بصفة رئيس قسـ "الطرائق  بف عبد المومف عبد المجيد، يعيف السيد 2019أفريل  22مؤرخ في  404بقرار رقـ
 التكنولوجية المتطورة وتسيير مشاريع البحث" لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

  بصفة رئيس قسـ "الطرائق  واضح نور الديف، تنيى مياـ السيد 2019أفريل  22مؤرخ في  405بقرار رقـ
 متطورة وتسيير مشاريع البحث" لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.التكنولوجية ال

  بصفة رئيسة قسـ "العالقات  بف ناجي خديجة، تعيف السيدة 2019أفريل  22مؤرخ في  406بقرار رقـ
 الخارجية وتثميف نتائج البحث" لدى مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني.

  بصفة رئيس قسـ "العالقات  ي حميدبمراو ، تنيى مياـ السيد 2019أفريل  22مؤرخ في  407بقرار رقـ
 الخارجية وتثميف نتائج البحث" لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

  بصفة أميف عاـ لدى مركز البحث  خنيف دمحم الشريف، يعيف السيد 2019أفريل  22مؤرخ في  408بقرار رقـ
 في الميكانيؾ.
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  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  مالكي ميموف السيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  24مؤرخ في  450بقرار رقـ
 ."البحث في اإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس" المنشأ لدى المدرسة العميا لإلعالـ اآللي

  مدير عاـ لمتعميـ والتكويف ، العربي شاىد، يفوض إلى السيد 2019أفريل  24مؤرخ في  484بقرار رقـ
في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق والمقررات،  العالييف، اإلمضاء
 باستثناء القرارات.

  مدير التكويف العالي، اإلمضاء ، جماؿ بوقزاطة، يفوض إلى السيد 2019أفريل  24مؤرخ في  485بقرار رقـ
 عمى جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

  مدير الشيادات والمعادالت ، أدمحم بف عمي، يفوض إلى السيد 2019أفريل  24مؤرخ في  486بقرار رقـ
والتوثيق، اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق 

 رات.والمقررات، باستثناء القرا
  مشيادات، اإلمضاء لمديرة فرعية ، صفية كشيدة، يفوض إلى السيدة 2019أفريل  24مؤرخ في  487بقرار رقـ

 في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات.
  ممعادالت، اإلمضاء لمديرة فرعية إلياـ خنوؼ، ، يفوض إلى السيدة 2019أفريل  24مؤرخ في  488بقرار رقـ

 في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
  مديرة التكويف في الدكتوراه ، سعدي رشيدة، يفوض إلى السيدة 2019أفريل  24مؤرخ في  489بقرار رقـ

اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق  والتأىيل الجامعي،
 والمقررات، باستثناء القرارات.

  مدير الميزانية والوسائل ومراقبة ، الحاج كاممي، يفوض إلى السيد 2019أفريل  24مؤرخ في  490بقرار رقـ
تعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق والمقررات، التسيير، اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير ال

 باستثناء القرارات.
  مدير فرعي لمميزانية ، فاتح منصور خوجة، يفوض إلى السيد 2019أفريل  24مؤرخ في  491بقرار رقـ

 والمحاسبة، اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق
 والمقررات، باستثناء القرارات.

  مدير فرعي لموسائل العامة، ، الطيب شعباف، يفوض إلى السيد 2019أفريل  24مؤرخ في  492بقرار رقـ
اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق باستثناء القرارات 

 والمقررات.
  مدير التنمية واإلستشراؼ، ، عبد الحكيـ جبراني، يفوض إلى السيد 2019أفريل  24مؤرخ في  493بقرار رقـ

اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق والمقررات، باستثناء 
 القرارات.

  لدراسات القانونية مدير ا، إدريس بوكرا، يفوض إلى السيد 2019أفريل  24مؤرخ في  494بقرار رقـ
واألرشيف، اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق باستثناء 

 القرارات والمقررات.
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  مدير عاـ البحث العممي والتطوير ، حفيع أوراؽ، يفوض إلى السيد 2019أفريل  24مؤرخ في  495بقرار رقـ
حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع القرارات  التكنولوجي، اإلمضاء في

 والمقررات والوثائق.
  مدير التعاوف والتبادؿ ما بيف ، سعيداني أرزقي، يفوض إلى السيد 2019أفريل  24مؤرخ في  497بقرار رقـ

العممي، عمى جميع الوثائق الجامعات، اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث 
 والمقررات، باستثناء القرارات.

  متكويف وتحسيف لمديرة فرعية ، بميوشات كريمة، يفوض إلى السيدة 2019أفريل  24مؤرخ في  498بقرار رقـ
، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى االمستوى في الخارج واإلدماج، اإلمضاء في حدود صالحيتي

 ثائق والمقررات، باستثناء القرارات.جميع الو 
  مدير إدارة وتمويل البحث العممي ، تومي ذىبي، يفوض إلى السيد 2019أفريل  25مؤرخ في  500بقرار رقـ

والتطوير التكنولوجي، اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع 
 رات.الوثائق والمقررات باستثناء القرا

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "التحويل  مداح بومديف، يعيف السيد 2019أفريل  29مؤرخ في  509بقرار رقـ
 البيولوجي، اليندسة الميكروبيولوجية واألمف الصحي"، المنشأ لدى جامعة معسكر.

  تحت عنواف بصفتو مدير مخبر  عميرات عبد العزيز، يعيف السيد 2019أفريل  29مؤرخ في  510بقرار رقـ
 "التكنولوجيات المتقدمة في اإلنتاج الميكانيكي"، المنشأ لدى جامعة عنابة.

  بصفتيا مديرة مداح المولودة طير طويل عائشة السيدة  تنيى مياـ، 2019أفريل  29مؤرخ في  511بقرار رقـ
 أ لدى جامعة معسكر.مخبر تحت عنواف "التحويل البيولوجي، اليندسة الميكروبيولوجية واألمف الصحي"، المنش

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "الموارد  شافعي ىشاـ، يعيف السيد 2019أفريل  29مؤرخ في  512بقرار رقـ
 المائية والتنمية المستدامة"، المنشأ لدى جامعة عنابة.

  ف بصفتو مدير مخبر تحت عنوا لخضر بولنوار، تنيى مياـ السيد 2019أفريل  29مؤرخ في  513بقرار رقـ
 "التكنولوجيات المتقدمة في اإلنتاج الميكانيكي"، المنشأ لدى جامعة عنابة.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف جابري العربي ، تنيى مياـ السيد 2019أفريل  29مؤرخ في  514بقرار رقـ
 الموارد المائية والتنمية المستدامة"، المنشأ لدى جامعة عنابة."
  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف  العيدية حمزة، تنيى مياـ السيدة 2019ل أفري 29مؤرخ في  515بقرار رقـ

 .1"الدراسات القرآنية والمقاصدية"، المنشأ لدى جامعة وىراف
  بصفتو مدير مخبر تحت  بشير بويجرة نور الديف، يعيف السيد 2019أفريل  29مؤرخ في  516بقرار رقـ

 .1ح الصحية"، المنشأ لدى جامعة وىرافعنواف "تجريب مقاربة جديدة لمتقييـ في المصال
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  لخضاري لخضر، يعيف السيد 2019أفريل  29مؤرخ في  517بقرار رقـ

 .1"الدراسات القرآنية والمقاصدية"، المنشأ لدى جامعة وىراف
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  فتو مدير مخبر بص تاج الديف عبد العزيزالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  29مؤرخ في  518بقرار رقـ
 .1تحت عنواف "التدريس والبحث في األمراض الناشئة والتي تعود لمظيور"، المنشأ لدى جامعة وىراف

  بصفتيا مديرة مخبر بحث تحت  إيدر عائشةالسيدة  تجدد عضوية، 2019أفريل  29مؤرخ في  519بقرار رقـ
 .1عنواف "عمـ الوراثة في طب العيوف"، المنشأ لدى جامعة وىراف

 بصفتو مدير مخبر بحث تحت  بوقربة الشيخالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  29مؤرخ في  520قرار رقـ ب
 .1عنواف "الخطاب األدبي في الجزائر"، المنشأ لدى جامعة وىراف

  بصفتو مدير مخبر بحث  خميل نصر الديفالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  29مؤرخ في  521بقرار رقـ
 .1الترجمة وتعدد األلسنة"، المنشأ لدى جامعة وىراف تحت عنواف "تعميمية

  بصفتو مدير مخبر تحت  توىامي ويساـالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  29مؤرخ في  522بقرار رقـ
 .1عنواف "الترجمة وأنواع النصوص"، المنشأ لدى جامعة وىراف

  بصفتيا مديرة مخبر   كةميف ماللو يإ–بوقالةالسيدة  تجدد عضوية، 2019أفريل  29مؤرخ في  523بقرار رقـ
 تحت عنواف "نمذجة، تحقق وتقييـ األنظمة المركبة"، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  طراري دمحمالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  29مؤرخ في  524بقرار رقـ
 لمنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا."تخزيف وتثميف الطاقات المتجددة"، ا

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  تراس دمحمالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  29مؤرخ في  525بقرار رقـ
 "الموارد المائية والبيئة"، المنشأ لدى جامعة سعيدة.

  صفتو مدير مخبر بحث تحت ب كديؾ جماؿالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  29مؤرخ في  526بقرار رقـ
 تعميمية المغة والنصوص"، المنشأ لدى جامعة المدية.عنواف "

  بصفتو مدير مخبر تحت  بوزياف عثمافالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  29مؤرخ في  527بقرار رقـ
 عنواف "إدارة وتقييـ أداء المؤسسات"، المنشأ لدى جامعة سعيدة.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  طيبي أحمدالسيد  تجدد عضوية، 2019 أفريل 29مؤرخ في  528بقرار رقـ
 "المسانيات والترجمة"، المنشأ لدى جامعة سعيدة.

  بصفتو مدير مخبر بحث  بولمعالي النذيرالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  29مؤرخ في  529بقرار رقـ
 تحت عنواف "المغة وفف التواصل"، المنشأ لدى جامعة المدية.

 بصفتو مدير مخبر تحت  عبد السبلـ صالحالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  29مؤرخ في  530ر رقـ بقرا
 .1عنواف "تحسيف المنتجات الفالحية وحماية األنظمة البيئية في المناطق الجافة"، المنشأ لدى جامعة باتنة

  بصفتو مدير مخبر  ىبمقاسـ بوزيدة عيسالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  29مؤرخ في  531بقرار رقـ
 .1تحت عنواف "الدراسات الفيزيائية والكيميائية لممواد"، المنشأ لدى جامعة باتنة

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف   خذري عميالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  29مؤرخ في  532بقرار رقـ
 .1"الشعرية"، المنشأ لدى جامعة باتنة
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  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف   عدواف بمقاسـ، تنيى مياـ السيد 2019أفريل  29مؤرخ في  533بقرار رقـ
 .1"الفيزياء الطاقوية المطبقة"، المنشأ لدى جامعة باتنة

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  سوداني عز الديف، يعيف السيد 2019أفريل  29مؤرخ في  534بقرار رقـ
 .1"الفيزياء الطاقوية المطبقة"، المنشأ لدى جامعة باتنة

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  زرماف دمحمالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  29مؤرخ في  535بقرار رقـ
 .1"الموسوعة الجزائرية الميسة"، المنشأ لدى جامعة باتنة

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  عايشي كماؿالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  29مؤرخ في  536بقرار رقـ
 .1لمصناعة المحمية"، المنشأ لدى جامعة باتنة "الدراسات اإلقتصادية

  بصفتو مدير مخبر تحت  عمراني عبد المجيدالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  29مؤرخ في  537بقرار رقـ
 .1حوار الحضارات والعولمة"، المنشأ لدى جامعة باتنةعنواف "

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  ركافي منصو السيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  29مؤرخ في  538بقرار رقـ
 .1مصادرىا"، المنشأ لدى جامعة باتنة -أعالميا –تاريخيا –"العمـو اإلسالمية في الجزائر

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  زياني صالحالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  29مؤرخ في  539بقرار رقـ
 .1المنشأ لدى جامعة باتنة "األمف في منطقة المتوسط: إشكالية وحدة وتعدد المضاميف"،

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  باقة رشيدالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  29مؤرخ في  540بقرار رقـ
 .1"دراسات في التاريخ والثقافة والمجتمع"، المنشأ لدى جامعة باتنة

  دير مخبر تحت بصفتو م بودربالة الطيبالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  29مؤرخ في  541بقرار رقـ
عنواف "المتخيل الشفوي بيف حضارة المشافية مف جية، وحضارتي الكتابة والصورة مف جية أخرى"، المنشأ لدى 

 .1جامعة باتنة
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  عمر الشريفالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  29مؤرخ في  542بقرار رقـ

س  .1تراتيجيات تمويل المناطق النائية"، المنشأ لدى جامعة باتنة"إقتصاديات إستثمارات الطاقة المتجددة وا 
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  لعماري مميؾالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  29مؤرخ في  543بقرار رقـ

 .1"تطوير تقنيات وقاية النباتات في األنظمة الزراعية الجبمية: حاؿ منطقة األوراس"، المنشأ لدى جامعة باتنة
 بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  قادري حسيفالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  29مؤرخ في  544رار رقـ بق

 .1"األمف اإلنساني: الواقع، الرىانات واآلفاؽ"، المنشأ لدى جامعة باتنة
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  الذيب بمقاسـالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  29مؤرخ في  545بقرار رقـ

 .1ل، المدينة والبيئة"، المنشأ لدى جامعة باتنة"الطف
  بصفتو مدير مخبر تحت  شاكر عبد القادرالسيد  تجدد عضوية، 2019أفريل  29مؤرخ في  546بقرار رقـ

عنواف "محاكاة، تحكـ، تحميل وصيانة الشبكات الكيربائية"، المنشأ لدى المدرسة الوطنية متعددة التقنيات 
 بوىراف.
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  بصفتو مدير مخبر تحت  عيشور بوجمعةالسيد  تجدد عضوية، 2019ماي  14مؤرخ في  692بقرار رقـ
 .1عنواف "اليندسة المعمارية والعمراف والنقل الحضري: سكف، منظر وحركة حضرية"، المنشأ لدى جامعة باتنة

  اف بصفتيا مديرة مخبر بحث تحت عنو  بنية فريدة، تعيف السيدة 2019ماي  14مؤرخ في  693بقرار رقـ
 .1"تحسيف وتنمية اإلنتاج النباتي والحيواني"، المنشأ لدى جامعة سطيف

  بصفتو مدير مخبر بحث تحت  ىوشار بخوش، تنيى مياـ السيد 2019ماي  14مؤرخ في  694بقرار رقـ
 .1عنواف "تحسيف وتنمية اإلنتاج النباتي والحيواني"، المنشأ لدى جامعة سطيف

  بصفتو مدير مخبر تحت  بف صالح مصطفىالسيد  تجدد عضوية، 2019ماي  14مؤرخ في  695بقرار رقـ
عنواف "ترقية الموارد المائية، المنجمية والترابية: قانوف البيئة واإلختيارات التكنولوجية"، المنشأ لدى جامعة 

 تممساف.
  ر تحت بصفتو مدير مخب بف حبيب عبد الرزاؽالسيد  تجدد عضوية، 2019ماي  14مؤرخ في  696بقرار رقـ

 عنواف "إدارة تسيير المؤسسات والراس ماؿ اإلجتماعي"، المنشأ لدى جامعة تممساف.
  تطوير نظـ بصفتو مدير مخبر تحت عنواف " ختاش دمحم، يعيف السيد 2019ماي  14مؤرخ في  697بقرار رقـ

 .1الجودة في مؤسسات التعميـ العالي والثانوي"، المنشأ لدى جامعة باتنة
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  العربي فرحاتي، تنيى مياـ السيد 2019ماي  14مؤرخ في  698بقرار رقـ

 .1"تطوير نظـ الجودة في مؤسسات التعميـ العالي والثانوي"، المنشأ لدى جامعة باتنة
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  أمزياف وناسالسيد  تجدد عضوية، 2019ماي  14مؤرخ في  699بقرار رقـ

 .1ت النفسية في الوسط العقابي"، المنشأ لدى جامعة باتنة"التطبيقا
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  نصر سممافالسيد  تجدد عضوية، 2019ماي  14مؤرخ في  700بقرار رقـ

 "الدراسات القرآنية والسنة النبوي"، المنشأ لدى جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية.
  بصفتو مدير مخبر تحت  يحي عبد السبلـالسيد  تجدد عضوية، 2019اي م 14مؤرخ في  701بقرار رقـ

ستراتجيات الخطاب"، المنشأ لدى سطيف  .2عنواف "المقاربة التداولية وا 
  بصفتو مدير مخبر تحت  سطمبوؿ ناصرالسيد  تجدد عضوية، 2019ماي  14مؤرخ في  702بقرار رقـ

 .1وىراف ى جامعةعنواف " السيميائيات وتحميل الخطاب "، المنشأ لد
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  نور الديف محرز، يعيف السيد 2019ماي  14مؤرخ في  703بقرار رقـ

 "البحوث والدراسات اإلقتصادية"، المنشأ لدى جامعة سوؽ أىراس.
  بصفتو مدير مخبر تحت  بف خديجة منصف، تنيى مياـ السيد 2019ماي  14مؤرخ في  704بقرار رقـ

 بحوث والدراسات اإلقتصادية"، المنشأ لدى جامعة سوؽ أىراس.عنواف "ال
  بصفتو مدير مخبر تحت  يعيش عاشور توفيقالسيد  تجدد عضوية، 2019ماي  14مؤرخ في  705بقرار رقـ

 .1الجزائر"، المنشأ لدى جامعة التظاىر في التخدير واإلنعاش والطب اإلستعجالي"عنواف 
  بصفتيا مديرة مخبر تحت  صاري دمحم لطيفةالسيدة  تجدد عضوية، 2019ماي  14مؤرخ في  706بقرار رقـ

 عنواف "تعدد المغات تعبيرات أدبية وتفاعالت ثقافية"، المنشأ لدى جامعة تممساف.
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  بصفتو مدير مخبر تحت  بمخير عبد القادرالسيد  تجدد عضوية، 2019ماي  14مؤرخ في  707بقرار رقـ
 لمنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.عنواف "أنظمة اإلعالـ اآللي"، ا

  بصفتيا مديرة مخبر تحت  بوربيع فتيحةالسيدة  تجدد عضوية، 2019ماي  14مؤرخ في  708بقرار رقـ
 .3عنواف "اليندسة المناخية والبيئة"، المنشأ لدى جامعة قسنطينة

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "فيزياء  ونوغي نبيل، يعيف السيد 2019ماي  14مؤرخ في  709بقرار رقـ
 اإلشعاع وتطبيقاتو"، المنشأ لدى جامعة جيجل.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  بومعيزة أحسف، تنيى مياـ السيد 2019ماي  14مؤرخ في  710بقرار رقـ
 "فيزياء اإلشعاع وتطبيقاتو"، المنشأ لدى جامعة جيجل.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "البحث  بوعمي فيصلف السيد ، يعي2019ماي  14مؤرخ في  711بقرار رقـ
 العالجي لجراحة القحف والمخ والوجو والرقبة"، المنشأ لدى جامعة بجاية.

  بصفتو مدير مخبر تحت  آيت بشير مصطفى، تنيى مياـ السيد 2019ماي  14مؤرخ في  712بقرار رقـ
 رقبة"، المنشأ لدى جامعة بجاية.البحث العالجي لجراحة القحف والمخ والوجو والعنواف "

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  سحنوف محمود، يعيف السيد 2019ماي  14مؤرخ في  713بقرار رقـ
 .2"اإلقتصاد والتسويق"، المنشأ لدى جامعة قسنطينة

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  شماـ عبد الوىاب، تنيى مياـ السيد 2019ماي  14مؤرخ في  714بقرار رقـ
 .2"اإلقتصاد والتسويق"، المنشأ لدى جامعة قسنطينة

  بصفتو مدير مخبر تحت  محي الديف محمود عمر، يعيف السيد 2019ماي  14مؤرخ في  715بقرار رقـ
 عنواف "اإلقتصاد الحديث والتنمية المستدامة"، المنشأ لدى المركز الجامعي لتيسمسيمت.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  عامري دمحمالسيد  ضويةتجدد ع، 2019ماي  14مؤرخ في  716بقرار رقـ
 "الكيمياء الفيزيائية لممواد المتقدمة"، المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  بوطيبة عبد القادر، يعيف السيد 2019ماي  14مؤرخ في  717بقرار رقـ
 معة الشمف."إنتاج وحماية المحاصيل لمنطقة شمف"، المنشأ لدى جا

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "إنتاج  قوجيل دمحم، تنيى مياـ السيد 2019ماي  14مؤرخ في  718بقرار رقـ
 وحماية المحاصيل لمنطقة شمف"، المنشأ لدى جامعة الشمف.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  جباري عبد الغنى، يعيف السيد 2019ماي  14مؤرخ في  719بقرار رقـ
 البيوطبية"، المنشأ لدى جامعة تممساف."اليندسة 

  بصفتو مدير مخبر تحت  بريكسي رقيق فتحي، تنيى مياـ السيد 2019ماي  14مؤرخ في  720بقرار رقـ
 عنواف "اليندسة البيوطبية"، المنشأ لدى جامعة تممساف.

  بر تحت بصفتو مدير مخ صحراوي مقبلتي السيد  تجدد عضوية، 2019ماي  14مؤرخ في  721بقرار رقـ
 .1عنواف "الفقو الحضاري ومقاصد الشريعة"، المنشأ لدى جامعة باتنة
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  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  العايب رابحالسيد  تجدد عضوية، 2019ماي  14مؤرخ في  722بقرار رقـ
دارة المنظمات"، المنشأ لدى جامعة قسنطينة  .2"عمـ النفس العمل وا 

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "الدراسات  حاجي دمحميعيف السيد  ،2019ماي  14مؤرخ في  744بقرار رقـ
 .1والبحث في التكنولوجيا الصناعية"، المنشأ لدى جامعة البميدة

  بصفة رئيس المجمس العممي  حمر العيف مصطفى، يعيف السيد 2019ماي  21مؤرخ في  745بقرار رقـ
 لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  جبار دمحم رضاالسيد  تجدد عضوية، 2019ماي  30خ في مؤر  819بقرار رقـ
 عمـ السموـ الخموي"، المنشأ لدى جامعة عنابة."
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  جباري عميالسيد  تجدد عضوية، 2019ماي  30مؤرخ في  820بقرار رقـ

 بمعباس.العالج العددي لإلشارات"، المنشأ لدى جامعة سيدي "
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  بونوالة دمحمالسيد  تجدد عضوية، 2019ماي  30مؤرخ في  821بقرار رقـ

 "إثراء الموارد المنجمية والبيئة"، المنشأ لدى جامعة عنابة.
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  لعبار دمحمالسيد  تجدد عضوية، 2019ماي  30مؤرخ في  822بقرار رقـ

 يروتقني"، المنشأ لدى جامعة عنابة."عنابة الك
  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف  كحيل سعيدةالسيدة  تجدد عضوية، 2019ماي  30مؤرخ في  823بقرار رقـ

 .المنشأ لدى جامعة عنابة"، الترجمة وتعميمية المغات"
  بر تحت عنواف بصفتو مدير مخ وردي إبراىيـالسيدة  تجدد عضوية، 2019ماي  30مؤرخ في  824بقرار رقـ

 تعميمية الفرنسية بأىداؼ خاصة"، المنشأ لدى جامعة سعيدة."
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف   بمعيد صالحالسيد  تجدد عضوية، 2019ماي  30مؤرخ في  825بقرار رقـ

 "الممارسات المغوية في الجزائر"، المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.
  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف  معروفة لويزةالسيدة  د عضويةتجد، 2019ماي  30مؤرخ في  826بقرار رقـ

 عمل"، المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.-تربية –"مجتمع 
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف   بوزار حميدالسيد  تجدد عضوية، 2019ماي  30مؤرخ في  827بقرار رقـ

 "الفيزياء والكيمياء الدقيقة"، المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.
 بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف  بمعمى أمينةالسيدة  تجدد عضوية، 2019ماي  30مؤرخ في  828رقـ  بقرار

 "التحميل الخطابي"، المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.
  بصفتو مدير مخبر تحت   أحمد حفيع بمبشير السيد تجدد عضوية، 2019ماي  30مؤرخ في  829بقرار رقـ

 والتكنولوجيا. لمنشأ لدى جامعة وىراف لمعموـعنواف "تحميل وتطبيق اإلشاعات"، ا
  بصفتو مديرة مخبر تحت عنواف  كرداؿ جماؿالسيدة  تجدد عضوية، 2019ماي  30مؤرخ في  830بقرار رقـ

 والتكنولوجيا. وىراف لمعموـ"، المنشأ لدى جامعة ميكانيؾ اليياكل واستقرار المنشآت"
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  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف "التحميل  بودارف ليندةسيدة ، تعيف ال2019ماي  30مؤرخ في  831بقرار رقـ
 العضوي الوظيفي"، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف   بعمي وعمر عمرالسيد  تنيى مياـ، 2019ماي  30مؤرخ في  832بقرار رقـ
 ة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا."التحميل العضوي الوظيفي"، المنشأ لدى جامع

  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف  زماني فوزيةالسيدة  تجدد عضوية، 2019ماي  30مؤرخ في  833بقرار رقـ
 "الوراثة الجزئية والخموية"، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  مزوز حموديسيد ال تجدد عضوية، 2019ماي  30مؤرخ في  834بقرار رقـ
 .2"البحث في ىندسة اإلنتاج"، المنشأ لدى جامعة باتنة

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "تعبئة  برنيس نافع، يعيف السيد 2019ماي  30مؤرخ في  835بقرار رقـ
 .2وتسيير الموارد المائية"، المنشأ لدى جامعة باتنة

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  مناني دمحم رضا، تنيى مياـ السيد 2019ماي  30مؤرخ في  836بقرار رقـ
 .2"تعبئة وتسيير الموارد المائية"، المنشأ لدى جامعة باتنة

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  تيري عمارالسيد  تجدد عضوية، 2019ماي  30مؤرخ في  837بقرار رقـ
 .2ة"عمـ المياه المطبقة"، المنشأ لدى جامعة باتن

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  سعيدي لميرالسيد  تجدد عضوية، 2019ماي  30مؤرخ في  838بقرار رقـ
 .2"اآلليات المتقدمة وتحميل األنظمة"، المنشأ لدى جامعة باتنة

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف   بف حاية عبد الحميد، يعيف السيد 2019ماي  30مؤرخ في  839بقرار رقـ
 .2ات المتطورة"، المنشأ لدى جامعة باتنة"اإللكتروني

  بصفتيا مديرة مخبر تحت  عجرود وناسةالسيدة  تجدد عضوية، 2019ماي  30مؤرخ في  840بقرار رقـ
 .2الجزئيات الحيوية"، المنشأ لدى جامعة باتنة –عنواف "الفيزيولوجيا، التسمـ واألمراض الخموية والجزئية

  بصفتو مدير مخبر  نايت السعيد نصر الديفالسيد  تجدد عضوية، 2019ماي  30مؤرخ في  841بقرار رقـ
 .2التحريض الكيرومغاناطيسي"، المنشأ لدى جامعة باتنة–تحت عنواف "أنظمة الدفع 

  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف  طباؿ صوريةالسيدة  تجدد عضوية، 2019ماي  30مؤرخ في  842بقرار رقـ
 .2نشأ لدى جامعة باتنة"اإللتياب الفيروسي لمكبد"، الم

  بصفتو مدير مخبر تحت  مقبلتي عبد هللاالسيد  تجدد عضوية، 2019ماي  30مؤرخ في  843بقرار رقـ
 عنواف "الدراسات والبحث في الثورة الجزائرية"، المنشأ لدى جامعة المسيمة.

  ير مخبر تحت بصفتو مد دخاف نور الديفالسيد  تجدد عضوية، 2019ماي  30مؤرخ في  844بقرار رقـ
 عنواف "العمـو السياسية الجديدة"، المنشأ لدى جامعة المسيمة.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "دراسات  إيموف يوسف، يعيف السيد 2019ماي  30مؤرخ في  845بقرار رقـ
 .2في التداولية اإلستداللية"، المنشأ لدى جامعة الجزائر
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  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف "التشريعات  سعادي دمحمالسيد ، يعيف 2019ماي  30مؤرخ في  846بقرار رقـ
 الدولية لمبحار وأثرىا عمى المنظومة القانونية البحرية في الجزائر"، المنشأ لدى المركز الجامعي لغميزاف.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف   ىبلؿ دمحمالسيد  تجدد عضوية، 2019ماي  30مؤرخ في  847بقرار رقـ
 يولوجيا"، المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس."رياضيات الب

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  موفق بف عميالسيد  تجدد عضوية، 2019ماي  30مؤرخ في  848بقرار رقـ
 "حوصمة المعمومات البيئية"، المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.

  بصفتو مدير مخبر تحت  بوكمي حساف سفيافالسيد  تجدد عضوية، 2019ماي  30مؤرخ في  849بقرار رقـ
 عنواف "ىندسة تطويرية وأنظمة توزيع اإلعالـ"، المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.

  بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف  طالب صافيةالسيدة  تجدد عضوية، 2019ماي  30مؤرخ في  850بقرار رقـ
 "العتاد والكتاليز"، المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  بوحفص بشيرالسيد  تجدد عضوية، 2019ماي  30ي مؤرخ ف 851بقرار رقـ
 "نمذجة وترميز فزيائي في عمـ المواد"، المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  باسو غوتي، يعيف السيد 2019ماي  30مؤرخ في  852بقرار رقـ
 ل الطيفي لمجزئيات"، المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.: ميكرو تحميل المادة والتحميالمجيريات"
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  قادوف عبد الدايـالسيد  تنيى مياـ، 2019ماي  30مؤرخ في  853بقرار رقـ

 "المجيريات: ميكرو تحميل المادة والتحميل الطيفي لمجزئيات"، المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.
  بصفتو مدير مخبر  تحت عنواف  كباش نذير، يعيف السيد 2019ماي  30مؤرخ في  854بقرار رقـ

 "الكيروتقنية واآلليات"، المنشأ لدى جامعة المدية.
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف   بودانة جماؿ، تنيى مياـ السيد 2019ماي  30مؤرخ في  855بقرار رقـ

 "الكيروتقنية واآلليات"، المنشأ لدى جامعة المدية.
 بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  الحسيف عمروش، يعيف السيد 2019ماي  30مؤرخ في  856 بقرار رقـ

 "السيادة والعولمة"، المنشأ لدى جامعة المدية.
  بصفتو مدير مخبر تحت ولد خساؿ سميماف  السيد تنيى مياـ، 2019ماي  30مؤرخ في  857بقرار رقـ

 ة.عنواف "السيادة والعولمة"، المنشأ لدى جامعة المدي
  بصفة رئيس المجمس العممي  صغير بف بركاف محند، يعيف السيد 2019جواف  11مؤرخ في  861بقرار رقـ

 لمركز البحث في المغة والثقافة األمازيغية.
  بصفة مديرة مساعدة لدى  بوشحـ طبوش نورة، تنيى مياـ السيدة 2019جواف  11مؤرخ في  863بقرار رقـ

 المناطق القاحمة.مركز البحث العممي والتقني حوؿ 
  بصفة أميف عاـ لدى مركز البحث في سمري السعيد ، يعيف السيد 2019جواف  11مؤرخ في  864بقرار رقـ

 العمـو الصيدالنية.
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  بصفة مدير قسـ البحث "المواد  بوشوؿ بوساحة، يعيف السيد 2019جواف  11 مؤرخ في 865بقرار رقـ
 قيقة والتطبيقات لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية.والسطوح المركبة" لوحدة تنمية الطباقات الر 

  بصفة مدير قسـ البحث "البيئة  فرحي ياسيف، تنيى مياـ السيد 2019جواف  11مؤرخ في  866بقرار رقـ
 واألنظمة القاحمة والخطار المناخية" لدى مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة.

  بصفة مدير مساعد لدى مركز البحث  فرحي ياسيف، يعيف السيد 2019جواف  11مؤرخ في  867بقرار رقـ
 العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة.

  بصفة مدير مساعد لدى مركز البحث  بوشنيتفة ىشاـ، يعيف السيد 2019جواف  13مؤرخ في  895بقرار رقـ
 في الميكانيؾ.

  تحت  وحدة بحثبصفتو مدير  بف مناح عبد الباقي السيد يعيف، 2019 جواف 20مؤرخ في  947بقرار رقـ
 .بومرداس"، المنشأ لدى جامعة مواد، طرائق صناعية والبيئةعنواف "

  تحت  وحدة بحثبصفتو مدير  مرداس عبد الغني السيد يعيف، 2019 جواف 23مؤرخ في  952بقرار رقـ
 .1سطيف"، المنشأ لدى جامعة المواد البارزة"عنواف 

  تحت  وحدة بحثبصفتو مدير  حميدوش دمحم السيد تنيى مياـ، 2019 جواف 23رخ في مؤ  953بقرار رقـ
 .1سطيف"، المنشأ لدى جامعة المواد البارزةعنواف "

  مساعد لدى مركز بصفتو مدير  بف الصغير أحمد السيد يعيف، 2019 جواف 27مؤرخ في  1000بقرار رقـ
 البحث في العمـو اإلسالمية والحضارة.
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 *-* 1029 فرديةالقررات  الم *-*

  مدير المدرسة العميا لألساتذة بورقمة-كي لزىربش، يكمف السيد 2019أفريل  4مؤرخ في  108بمقرر رقـ- 
 بتسير شؤوف إدارة جامعة غرداية.

  بتسير  -مدير معيد النظافة واألمف- صمادي حساف، يكمف السيد 2019أفريل  4مؤرخ في  109بمقرر رقـ
 .2شؤوف إدارة جامعة باتنة

  ائب مدير مكمف بالتكويف العالي في ن- بف براىيـ فوزي ، يكمف السيد 2019أفريل  4مؤرخ في  110بمقرر رقـ
 -الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات وكذا التكويف العالي في التدرج، بالنيابة، بجامعة غرداية

 بتسيير شؤوف إدارة المدرسة العميا لألساتذة بورقمة.
  لجنة الصفقات لممركز  بصفة رئيس صمادي حساف، يعيف السيد 2019أفريل  8مؤرخ في  111بمقرر رقـ

 الجامعي ببريكة.
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمركز البحث  مدني خودير، يعيف السيد 2019أفريل  8مؤرخ في  112بمقرر رقـ

 بجاية. –في المغة والثقافة األمازيغية 
  بة.، بالنيا2بصفة مدير جامعة باتنة صمادي حساف، يعيف السيد 2019أفريل  9مؤرخ في  113بمقرر رقـ 
  في حدود و ، بالنيابة، 2مدير جامعة باتنة صمادي حساف، يمنح لمسيد 2019أفريل  9مؤرخ في  114بمقرر رقـ

 باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمر بالصرؼ. اتفويضصالحياتو 
  بالنيابة.بصفة مدير جامعة غرداية بشكي لزىر، يعيف السيد 2019أفريل  9مؤرخ في  115بمقرر رقـ ، 
  في حدود و مدير جامعة غرداية، بالنيابة،  بشكي لزىر، يمنح لمسيد 2019أفريل  9مؤرخ في  116بمقرر رقـ

 باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمر بالصرؼ. اتفويضصالحياتو 
  لممدرسة العميا لألساتذة بصفة مدير  بف براىيـ فوزي ، يعيف السيد 2019أفريل  9مؤرخ في  117بمقرر رقـ

 بورقمة، بالنيابة.
  بصفة مدير لممدرسة العميا لألساتذة  بف براىيـ فوزي ، يمنح لمسيد 2019أفريل  9مؤرخ في  118بمقرر رقـ

 باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمر بالصرؼ. اتفويضفي حدود صالحياتو و بورقمة، بالنيابة 
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة  بف شيخ اليواري ، يعيف السيد 2019أفريل  11ؤرخ في م 120بمقرر رقـ

 العميا لألساتذة بوىراف.
  3بالنيابة، لجامعة الجزائر، بصفة أميف عاـ لعجاؿ يحي، يعيف السيد 2019أفريل  22مؤرخ في  121بمقرر رقـ.  
  عميد كمية العموـ اإلقتصادية بصفة  عمي عبد هللا السيد، تنيى مياـ 2019أفريل  22مؤرخ في  122بمقرر رقـ

 ، بالنيابة.3والتجارية وعمـو التسيير، بجامعة الجزائر 
  نائب مدير جامعة بصفة  بناي مصطفىالسيد ، تنيى مياـ 2019أفريل  22مؤرخ في  123بمقرر رقـ

ت وكذا التكويف كويف المتواصل والشيادا، بالنيابة،  مكمف بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والت3الجزائر
 .العالي في التدرج
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  بصفة عميد كمية العمـو اإلقتصادية  بناي مصطفى، يعيف السيد 2019أفريل  22مؤرخ في  124بمقرر رقـ
 "، بالنيابة. 3والتجارية وعمـو التسيير، بجامعة الجزائر

  بصفة نائب مدير مكمف ، عبد الحميدحسياني ، يعيف السيد 2019أفريل  22مؤرخ في  125بمقرر رقـ
بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات وكذا التكويف العالي في التدرج، بجامعة 

 ، بالنيابة.3الجزائر
  بصفة نائب مدير لمتطوير  مواتشي ىشاـ سفيافص، يعيف السيد 2019أفريل  22مؤرخ في  126بمقرر رقـ

 وجي والشراكة، بالنيابة، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.التكنول
  بصفة نائب مدير لمتطوير  مواتشي ىشاـ سفيافص، يمنح لمسيد 2019أفريل  22مؤرخ في  127بمقرر رقـ

صالحياتو في حدود و  بحث العممي والتطوير التكنولوجي،التكنولوجي والشراكة، بالنيابة، بالمديرية العامة لم
 باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمر بالصرؼ. اتفويض

  أميف عاـ، بالنيابة، لجامعة بصفة  كموؿ دمحم سعيدالسيد ، تنيى مياـ 2019أفريل  22مؤرخ في  128بمقرر رقـ
 .تيزي وزو

  عاـ، بالنيابة، لجامعة  بصفة أميف، صاري محفوظ، يعيف السيد 2019أفريل  22مؤرخ في  129بمقرر رقـ
 ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.

  بصفة مدير مركز البحث في تييئة اإلقميـ،  رحاـ جماؿ، يعيف السيد 2019أفريل  22مؤرخ في  130بمقرر رقـ
 بالنيابة.

  ميـ، بصفة مدير مركز البحث في تييئة اإلق رحاـ جماؿ، يمنح لمسيد 2019أفريل  22مؤرخ في  131بمقرر رقـ
 باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمر بالصرؼ. اتفويضفي حدود صالحياتو و بالنيابة، 

  بصفة مدير الموارد البشرية، بالنيابة، بوزارة  بوزيد فريد، يمنح لمسيد 2019أفريل  24مؤرخ في  132بمقرر رقـ
باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي  اضفي حدود صالحياتو تفويو التعميـ العالي والبحث العممي، 

 عمى كل القرارات والمقررات والوثائق.
  بصفة نائب مدير مكمف بالتكويف  بوبكر منصور، يعيف السيد 2019أفريل  23مؤرخ في  133بمقرر رقـ

بعد التدرج، بالنيابة، بجامعة العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي، وكذا التكويف العالي فيما 
 الوادي.

  بصفة عميد كمية التكنولوجيا، بالنيابة،  شمسة عمي، يعيف السيد 2019أفريل  23مؤرخ في  134بمقرر رقـ
 بجامعة الوادي.

  بصفة عميد كمية العموـ افقتصادية عزه األزىر ، يعيف السيد 2019أفريل  23مؤرخ في  135بمقرر رقـ
 تسيير، بالنيابة، بجامعة الوادي.والتجارية وعمـو ال

  عميد كمية المغات بصفة  بييميل عبد القادرالسيد ، تنيى مياـ 2019أفريل  23مؤرخ في  136بمقرر رقـ
 .2األجنبية، بالنيابة، بجامعة وىراف

  بصفة عميد كمية المغات  بوعياد نبيمة زوجة حميدو، تعيف السيدة 2019أفريل  23مؤرخ في  137بمقرر رقـ
 .2ألجنبية، بالنيابة، بجامعة وىرافا
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  بصفة نائب مدير مكمف بالتكويف العالي  رضواف بشير، يعيف السيد 2019أفريل  23مؤرخ في  138بمقرر رقـ
في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج، بالنيابة، بجامعة 

 تممساف.
  عميد كمية العمـو  بصفة فراجي دمحم آكميالسيد ، تنيى مياـ 2019أفريل  23في  مؤرخ 139بمقرر رقـ

 اإلنسانية واإلجتماعية، بالنيابة، بجامعة بجاية.
  بصفة عميد كمية العموـ  سوالمية عبد الرحماف، يعيف السيد 2019أفريل  23مؤرخ في  140بمقرر رقـ

 .اإلنسانية واإلجتماعية ، بالنيابة، بجامعة بجاية
  عميد كمية العمـو  بصفة بف بريكة عبد الوىابالسيد ، تنيى مياـ 2019أفريل  23مؤرخ في  141بمقرر رقـ

 اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير،  بجامعة بسكرة.
  نائب مدير التطوير بصفة  بوزيد ورديةالسيدة ، تنيى مياـ 2019أفريل  23مؤرخ في  142بمقرر رقـ

 .، بالنيابة، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتكوير التكنولوجيالتكنولوجي والشراكة
  مدير معيد العموـ الفالحية بصفة  عزوز منيرالسيد ، تنيى مياـ 2019أفريل  23مؤرخ في  143بمقرر رقـ

 والبيطرية، بالنيابة، بجامعة سوؽ أىراس.
  فة مدير معيد العموـ الفالحية بص خننو طارؽ ، يعيف السيد 2019أفريل  23مؤرخ في  144بمقرر رقـ

 والبيطرية، بالنيابة، بجامعة سوؽ أىراس.
  بصفة عميد كمية اآلداب والمغات، بالنيابة،  بوقرة شداد، يعيف السيد 2019أفريل  23مؤرخ في  145بمقرر رقـ

 بجامعة سوؽ أىراس.
  ركز البحث في بصفة مدير م عزيوف عمار، يعيف السيد 2019أفريل  23مؤرخ في  146بمقرر رقـ

 البيوتكنولوجيا، بالنيابة.
  بصفة مدير مركز البحث في  عزيوف عمار، يمنح لمسيد 2019أفريل  23مؤرخ في  147بمقرر رقـ

باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمر  اتفويضفي حدود صالحياتو و البيوتكنولوجيا، بالنيابة، 
 بالصرؼ.

  بصفة عميد كمية العموـ اإلنسانية   بف داود نصر الديف، يعيف السيد 2019ماي  7مؤرخ في  148بمقرر رقـ
 والعمـو اإلجتماعية، بالنيابة، بجامعة تممساف.

  بصفة نائب مدير مكمف بالتكويف العالي في   شوؽ فوزي ، يعيف السيد 2019ماي  7مؤرخ في  149بمقرر رقـ
 شيادات وكذا التكويف العالي في التدرج، بجامعة أـ البواقي.الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل وال

  مدير معيد تسيير التقنيات ، لخضر بف حمينةالسيد ، تنيى مياـ 2019ماي  9مؤرخ في  151بمقرر رقـ
 خرى.أالحضرية، بجامعة المسيمة، التي يمارسيا لتكميفو بوظيفة 

  بصفة مدير معيد تسيير التقنيات الحضرية،   دمحمميمي ، يعيف السيد 2019ماي  9مؤرخ في  152بمقرر رقـ
 بالنيابة، بجامعة المسيمة.
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  عميد كمية العمـو اإلقتصادية بصفة  بولنوار بشيرالسيد ، تنيى مياـ 2019ماي  9مؤرخ في  153بمقرر رقـ
 .2والتجارية وعمـو التسيير، بالنيابة، بجامعة وىراف

  عميد كمية العموـ اإلقتصادية والتجارية  نايت بيموؿ مقرافالسيد ، يعيف 2019ماي  9مؤرخ في  154بمقرر رقـ
 .2وعمـو التسيير، بالنيابة، بجامعة وىراف

  عميد كمية العموـ اإلنسانية  بصفة غماري طيبيالسيد ، تنيى مياـ 2019ماي  9مؤرخ في  155بمقرر رقـ
 واإلجتماعية، بجامعة معسكر.

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية  حاد غوتي قوسـعيف السيد ، ي2019ماي  9مؤرخ في  156بمقرر رقـ
 الخدمات الجامعية بتيارت.

  عميد كمية عموـ األرض  بصفة رحاـ جماؿالسيد ، تنيى مياـ 2019ماي  12مؤرخ في  157بمقرر رقـ
 والجغرافيا والتييئة العمرانية، بجامعة قسنطينة.

  مديرة المركز الجامعي بصفة  بولفراد فتيحةالسيدة اـ ، تنيى مي2019ماي  12مؤرخ في  158بمقرر رقـ
 .بتيبازة، بالنيابة

  مدير مدرسة الدراسات العميا بصفة  عثماف لخمفالسيد ، تنيى مياـ 2019ماي  12مؤرخ في  159بمقرر رقـ
 التجارية، لتكميفو بوظيفة أخرى.

  مدير لممركز الجامعي بتيبازة، بصفة  لخمف عثماف، يعيف السيد 2019ماي  12مؤرخ في  160بمقرر رقـ
 بالنيابة.

  بصفة مدير، بالنيابة، لممركز الجامعي لخمف عثماف ، يمنح لمسيد 2019ماي  12مؤرخ في  161بمقرر رقـ
 باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمر بالصرؼ. اتفويضفي حدود صالحياتو و بتيبازة، 

  بصفة مدير بالنيابة، لمدرسة الدراسات  غيدوش فوزي ، يعيف السيد 2019ماي  12مؤرخ في  162بمقرر رقـ
 العميا التجارية.

  بصفة مدير بالنيابة، لمدرسة الدراسات  غيدوش فوزي ، يمنح لمسيد 2019ماي  12مؤرخ في  163بمقرر رقـ
 العممي كآمر بالصرؼ.تفويض باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث في حدود صالحياتو و العميا التجارية، 

  بصفة نائب مدير مكمف بالعالقات   قويدر رابح صراح ة، يعيف السيد2019ماي  19مؤرخ في  166بمقرر رقـ
 .2الخارجية لمتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية، بالنيابة، بجامعة البميدة

  واإلستشراؼ  نائب مدير مكمف بالتنمية بصفة مزوغ عادؿ، يعيف السيد 2019ماي  19مؤرخ في  167بمقرر رقـ
 .2والتوجيو، بالنيابة، بجامعة البميدة 

  بصفة مدير معيد النظافة واألمف، بالنيابة،  مودة دمحم، يعيف السيد 2019ماي  19مؤرخ في  168بمقرر رقـ
 .2بجامعة باتنة

  نة الصفقات لجامعة بصفة رئيس لج ميموف مصطفى، يعيف السيد 2019ماي  20مؤرخ في  169بمقرر رقـ
 قسنطينة. –األمير عبد القادر  –العمـو اإلسالمية 
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  عميد كمية المحروقات والكيمياء، بصفة  إدير يحابالسيد ، تنيى مياـ 2019ماي  20مؤرخ في  170بمقرر رقـ
 بجامعة بومرداس.

  ت والكيمياء، عميد كمية المحروقا حمادة بوجمعة، يعيف السيد 2019ماي  21مؤرخ في  173بمقرر رقـ
 بالنيابة، بجامعة بومرداس.

  عميد كمية الحقوؽ والعموـ بصفة  جازية صاشالسيدة ، تنيى مياـ 2019ماي  23مؤرخ في  174بمقرر رقـ
 .2السياسية، بجامعة سطيف

  بصفة عميد كمية الحقوؽ والعمـو ، بف أعراب دمحم، يعيف السيد 2019ماي  23مؤرخ في  175بمقرر رقـ
 .2بالنيابة، بجامعة سطيفالسياسية، 

  بصفة عميد كمية عموـ األرض والجغرافيا ، شابور نبيل، يعيف السيد 2019ماي  23مؤرخ في  176بمقرر رقـ
 .1والتييئة العمرانية، بالنيابة، بجامعة سطيف

  ية بصفة مفتش، بالنيابة، بالمفتش ، بف بولعيد شاريفا ، يعيف السيد2019ماي  26مؤرخ في  177بمقرر رقـ
 العامة لمبيداغوجيا، بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

  عميد المدرسة العميا بصفة  ميسـو عبد الكريـالسيد ، تنيى مياـ 2019ماي  26مؤرخ في  178بمقرر رقـ
 لألساتذة ببشار.

  مـو عميد كمية العموـ والعبصفة  مادي جماؿالسيد ، تنيى مياـ 2019ماي  27مؤرخ في  179بمقرر رقـ
 .التطبيقية، بالنيابة، بجامعة البويرة

  عميد كمية الحقوؽ والعمـو بصفة  مخموؼ كماؿالسيد ، تنيى مياـ 2019ماي  27مؤرخ في  180بمقرر رقـ
 .ياسية، بالنيابة، بجامعة البويرةالس

  تقنيات مدير معيد العموـ و  بصفة بوقزولة فؤادالسيد ، تنيى مياـ 2019ماي  28مؤرخ في  188بمقرر رقـ
 .ية، بالنيابة، بجامعة سوؽ أىراسالنشاطات البدنية والرياض

  مدير برمجة البحث  بصفة بمعروسي محند الطاىرالسيد ، تنيى مياـ 2019ماي  28مؤرخ في  189بمقرر رقـ
 .والتقييـ واإلستشراؼ، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي

  مدير برمجة التطوير بصفة  سبلمي مختارالسيد ، تنيى مياـ 2019 ماي 28مؤرخ في  190بمقرر رقـ
 التكنولوجي واإلبتكار، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.

  عميد كمية العمـو الدقيقة  بصفة بوكراع عبد العزيزالسيد ، تنيى مياـ 2019ماي  28مؤرخ في  192بمقرر رقـ
 .بجامعة مستغانـ واإلعالـ اآللي، بالنيابة،

  عميد كمية العموـ السياسية بصفة  خوجة دمحمالسيد ، تنيى مياـ 2019ماي  29مؤرخ في  198بمقرر رقـ
 .3والعالقات الدولية، بالنيابة، بجامعة الجزائر

  ميف عاـ، بالنيابة، بجامعة أبصفة  فالح عمارالسيد ، تنيى مياـ 2019ماي  29مؤرخ في  199بمقرر رقـ
 .بسكرة
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 نائب مدير مكمف بالعالقات  بصفة مخموؼ عميالسيد ، تنيى مياـ 2019ماي  29مؤرخ في  200مقرر رقـ ب
 ف.الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية، بالنيابة، بجامعة الشم

  لمغات، عميد كمية اآلداب وابصفة  محصر وردةالسيدة ، تنيى مياـ 2019ماي  29مؤرخ في  201بمقرر رقـ
 .بالنيابة، بجامعة تممساف

  عميد كمية اآلداب والمغات،  بصفة طيبي دمحمالسيد ، تنيى مياـ 2019ماي  29مؤرخ في  202بمقرر رقـ
 .2بالنيابة، بجامعة البميدة

  بصفة نائب مدير مكمف بالتكويف  محجوبي توفيق، يعيف السيد 2019ماي  30مؤرخ في  203بمقرر رقـ
بالنيابة،  األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات وكذا التكويف العالي في التدرج،  الطوريفالعالي في 

 .تممسافبجامعة 
  عميد كمية عموـ الطبيعة  بصفة بوسيف فريد لحفة السيد، تنيى مياـ 2019ماي  30مؤرخ في  204بمقرر رقـ

 .والحياة وعموـ األرض والكوف، بالنيابة، بجامعة تممساف
 بصفة عميد كمية عموـ الطبيعة ، سميماف نسيمة أماؿ، تعيف السيدة 2019ماي  30مؤرخ في  205ـ بمقرر رق

 والحياة وعموـ األرض والكوف، بالنيابة، بجامعة تممساف. 
  بصفة نائب مدير مكمف بالتكويف العالي  بوزياني مراحي، يعيف السيد 2019ماي  30مؤرخ في  206بمقرر رقـ

أىيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج، بالنيابة، بجامعة سيدي في الطور الثالث والت
 بمعباس.

  نائب مدير لمموظفيف والوسائل،  بصفة مسفؾ عدةالسيد ، تنيى مياـ 2019ماي  30مؤرخ في  207بمقرر رقـ
 رى.بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، لتكميفو بوظيفة أخ

  نائب مدير اإلستغالؿ وصيانة  بصفة عبلـ سفيافالسيد ، تنيى مياـ 2019ماي  30مؤرخ في  208بمقرر رقـ
 لتكميفو بوظيفة أخرى.، لعممي والتطوير التكنولوجياليياكل األساسية لمبحث وتجييزاتو، بالمديرية العامة لمبحث ا

  بصفة مدير لمموظفيف والوسائل، بالنيابة،  فيافعبلـ س، يعيف السيد 2019ماي  30مؤرخ في  209بمقرر رقـ
 بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي

  بصفة مدير لمموظفيف والوسائل، بالنيابة،  عبلـ سفياف، يمنح لمسيد 2019ماي  30مؤرخ في  210بمقرر رقـ
باإلمضاء باسـ وزير التعميـ  اتفويضتو في حدود صالحياو بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، 

 العالي والبحث العممي عمى كل الوثائق والمقررات باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.
  بصفة نائب مدير اإلستغالؿ وصيانة  مسفؾ عدة، يعيف السيد 2019ماي  30مؤرخ في  211بمقرر رقـ

 عامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.اليياكل األساسية لمبحث وتجييزاتو، بالنيابة، بالمديرية ال
  بصفة  نائب مدير اإلستغالؿ وصيانة اليياكل  مسفؾ عدة، يمنح 2019ماي  30مؤرخ في  212بمقرر رقـ

في حدود صالحياتو و األساسية لمبحث وتجييزاتو، بالنيابة، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، 
زير التعميـ العالي والبحث العممي عمى كل الوثائق والمقررات باستثناء ما يتخذ في شكل باإلمضاء باسـ و  اتفويض
 قرار.
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  بصفة رئيسة لجنة الصفقات لجامعة  حوبار فريدة، تعيف السيدة 2019 جواف 02مؤرخ في  213بمقرر رقـ
 خنشمة.

  مدير مكمف بالعالقات  بصفة  نائب جيبللي عاشور، يعيف السيد 2019 جواف 03مؤرخ في  214بمقرر رقـ
 الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية، بالنيابة، بجامعة الشمف.

  عميد كمية عموـ الطبيعة  بصفة جماؿ سعيديالسيد ، تنيى مياـ 2019جواف  03مؤرخ في  215بمقرر رقـ
 والحياة، بجامعة الشمف.

  بصفة عميد كمية عموـ الطبيعة والحياة،  مزياف مميكةالسيدة ، تعيف 2019 جواف 03مؤرخ في  216بمقرر رقـ
 بالنيابة، بجامعة الشمف.

  مدير عاـ، بالنيابة، لمديواف الوطني ، بوكميخة فاروؽ السيد  ، يمنح 2019جواف  9 مؤرخ في 217بمقرر رقـ
لبحث العممي كآمر باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي وا اتفويضفي حدود صالحياتو و لمخدمات الجامعية، 

 بالصرؼ.
  2019جواف  9المؤرخ في  217ر رقـ ، تمغى أحكاـ المقر 2019جواف  12مؤرخ في  218بمقرر رقـ. 
  مدير عاـ، بالنيابة،  بصفة بوكميخة فاروؽ  السيد، تنيى مياـ 2019جواف  12مؤرخ في  219بمقرر رقـ

 .لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية
  مفتش بالمفتشية العامة، بوزارة  بصفة درواز بشير السيد مياـ ، تنيى2019جواف  12مؤرخ في  220بمقرر رقـ

 لتكميفو بوظيفة أخرى.، التعميـ العالي والبحث العممي
  بصفة مدير لمديواف الوطني لمخدمات  درواز بشير ، يعيف السيد2019جواف  12مؤرخ في  221بمقرر رقـ

 بالنيابة،، الجامعية
  بصفة مدير عاـ لمديواف الوطني لمخدمات  درواز بشير، يمنح لمسيد 2019جواف  12في  مؤرخ 222بمقرر رقـ

باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمر  اتفويضفي حدود صالحياتو و الجامعية، بالنيابة، 
 بالصرؼ.

  البحث في تكنولوجيات  بصفة مدير مركز خودير مداني ، يعيف السيد2019جواف  13مؤرخ في  223بمقرر رقـ
 التغذية الزراعية، بالنيابة.

  بصفة مدير مركز البحث في  خودير مداني، يمنح لمسيد 2019جواف  13مؤرخ في  224بمقرر رقـ
باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث  اتفويضفي حدود صالحياتو و تكنولوجيات التغذية الزراعية، بالنيابة، 

 العممي كآمر بالصرؼ.
  بصفة عميد كمية الحقوؽ والعمـو  لونيسي عمي ، يعيف السيد2019جواف  13مؤرخ في  225بمقرر رقـ

 السياسية، بالنيابة، بجامعة البويرة.
  عميد كمية العمـو بصفة  دمحم خميسي بف رجـ السيد، تنيى مياـ 2019جواف  13مؤرخ في  226بمقرر رقـ

 .معة سوؽ أىراساإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، بجا
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  عميد كمية العموـ اإلجتماعية بصفة  نواري أماؿ السيدة، تنيى مياـ 2019جواف  13مؤرخ في  227بمقرر رقـ
 .واإلنسانية، بجامعة سوؽ أىراس

  بصفة رئيس لجنة الصفقات  أدجرفور نور الديف ، يعيف السيد2019جواف  13مؤرخ في  228بمقرر رقـ
 لجامعة بشار.

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية   مني عبد الغاني ، يعيف السيد2019جواف  13مؤرخ في  229بمقرر رقـ
 فيسديس. –الخدمات الجامعية باتنة 

  نائب مدير مكمف بالتنمية بصفة  دماغ رفيق ، تنيى مياـ السيد2019جواف  18مؤرخ في  230بمقرر رقـ
 .2واالستشراؼ والتوجيو، بجامعة باتنة

  نائب مدير مكمف بالتنمية بصفة  لحباري نور الديف السيد يعيف، 2019جواف  18ؤرخ في م 231بمقرر رقـ
 .2بجامعة باتنة بالنيابة، واالستشراؼ والتوجيو،

  بصفة نائب مدير  مواتشي ىشاـ سفيافصالسيد تنيى مياـ ، 2019 جواف 18مؤرخ في  232بمقرر رقـ
 لتكميفو بوظيفة أخرى. ية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجيلمتطوير التكنولوجي والشراكة، بالنيابة، بالمدير 

  لتطوير ابصفة مدير  مواتشي ىشاـ سفيافصالسيد  يعيف، 2019 جواف 18مؤرخ في  233بمقرر رقـ
 .، بالنيابة، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجيواالبتكارالتكنولوجي 

  لتطوير ابصفة مدير  مواتشي ىشاـ سفيافص، يمنح لمسيد 2019 جواف 18مؤرخ في  234بمقرر رقـ
في حدود صالحياتو و ، بالنيابة، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، واالبتكارالتكنولوجي 

في شكل  عمى كل الوثائق والمقررات باستثناء ما يتخذباإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي  اتفويض
 .قرار

  التقييـ مدير نائب بصفة  عمار سراي توفيقالسيد  تنيى مياـ، 2019 جواف 18مؤرخ في  235بمقرر رقـ
 .لتكميفو بوظيفة أخرى  بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجيوالتحميل، 

  ئب مدير لمتطوير بصفة نا عمار سراي توفيقالسيد  يعيف، 2019 جواف 18مؤرخ في  236بمقرر رقـ
 .التكنولوجي والشراكة، بالنيابة، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي

  بصفة نائب مدير لمتطوير  عمار سراي توفيق، يمنح لمسيد 2019 جواف 18مؤرخ في  237بمقرر رقـ
في حدود صالحياتو و تكنولوجي، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير الالتكنولوجي والشراكة، بالنيابة، 

عمى كل الوثائق والمقررات باستثناء ما يتخذ في شكل باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي  اتفويض
 .قرار

  مكمف بالتكويف العالي في بصفة نائب مدير  قادري دمحمالسيد  يعيف، 2019 جواف 20مؤرخ في  238بمقرر رقـ
 بجامعة بومرداس. ، بالنيابة،الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج الطور الثالث والتأىيل

  مكمف بالتكويف بصفة نائب مدير  عيبلـ الحاجالسيد  تنيى مياـ، 2019 جواف 20مؤرخ في  239بمقرر رقـ
خميس بجامعة ، ا بعد التدرجالعالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف العالي فيم

 .مميانة، لتكميفو بوظيفة أخرى 
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  بصفة نائب مدير مكمف بالتكويف العالي  عيبلـ الحاج، يعيف السيد 2019 جواف 20مؤرخ في  240بمقرر رقـ
خميس بجامعة بالنيابة، الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات وكذا التكويف العالي في التدرج، في 

 .مميانة
  مكمف بالتكويف بصفة نائب مدير  عبد الرزاؽ ببلؿالسيد  يعيف، 2019 جواف 20مؤرخ في  241بمقرر رقـ

بجامعة  بالنيابة، ،العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج
 خميس مميانة.

  تو مديرا لجامعة بشار، بتسيير بصف معموري سعيدالسيد يكمف  ،2019 جواف 20مؤرخ في  242بمقرر رقـ
 شؤوف إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببشار إلى غاية تعييف مدير جديد لممدرسة.

  بصفتو مكمفا -مدير لجامعة بشار- معموري سعيدالسيد يمنح ، 2019 جواف 20مؤرخ في  243بمقرر رقـ ،
باإلمضاء باسـ وزير التعميـ تفويضا في حدود صالحياتو و ألساتذة ببشار، بتسيير شؤوف إدارة المدرسة العميا ل

 كآمر بالصرؼ. العالي والبحث العممي
  الدقيقة بصفة عميد كمية العموـ حسيني نور الديف السيد  يعيف، 2019 جواف 20مؤرخ في  244بمقرر رقـ

 .مستغانـ، بجامعة واإلعالـ اآللي، بالنيابة
  1البميدةجامعة أميف عاـ لبصفة  ثبليجي عميالسيد  تنيى مياـ، 2019 جواف 24ي مؤرخ ف 245بمقرر رقـ. 
  جامعة أميف عاـ لبصفة  ،بالنيابةفرحات طالب أحمد، السيد يعيف ، 2019 جواف 24مؤرخ في  246بمقرر رقـ

 .1البميدة
  مدير مكمف بصفة نائب  سنوسي سيد أحمدالسيد  تنيى مياـ، 2019 جواف 24مؤرخ في  247بمقرر رقـ

امعة بجالطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات وكذا التكويف العالي في التدرج، بالتكويف العالي في 
 .1البميدة

  بصفة نائب مدير مكمف بالتكويف  شقناف بف عمرالسيد  يعيف، 2019 جواف 24مؤرخ في  248بمقرر رقـ
امعة بالنيابة، بجالمتواصل والشيادات وكذا التكويف العالي في التدرج،  الطوريف األوؿ والثاني والتكويفالعالي في 

 .1البميدة
  لمديرية بصفة رئيس لجنة الصفقات  مني عبد الجميل، يعيف السيد 2019 جواف 25مؤرخ في  249بمقرر رقـ

 .فسديس-الخدمات الجامعية باتنة 
  بصفة رئيس لجنة الصفقات  طاىر حميبلتدمحم ال، يعيف السيد 2019 جواف 25مؤرخ في  250بمقرر رقـ

 .لجامعة الوادي
  لجامعة ورقمةبصفة رئيس لجنة الصفقات  بشكي لزىر، يعيف السيد 2019 جواف 25مؤرخ في  251بمقرر رقـ. 
  لتنسيق أنشطة بصفة نائب مدير  أيت يحي كميمة ةالسيدتنيى مياـ ، 2019 جواف 25مؤرخ في  252بمقرر رقـ

 لتكميفو بوظيفة أخرى. ، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجيت، بالنيابةالبحث بيف القطاعا
  ة برمجة البحث والتقييـ بصفة مدير  أيت يحي كميمة ةالسيد تعيف، 2019 جواف 25مؤرخ في  253بمقرر رقـ

 .، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجيواالستشراؼ، بالنيابة
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 ة برمجة البحث والتقييـ بصفة مدير  أيت يحي كميمة ةلسيدا، يمنح 2019 جواف 25مؤرخ في  254رقـ  بمقرر
 اتفويض افي حدود صالحياتيو ، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، واالستشراؼ، بالنيابة

 .ررات باستثناء ما يتخذ في شكل قرارعمى كل الوثائق والمقباإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي 
عميد كمية اآلداب والمغات، بصفة عباس جويدة  ةالسيدتعيف ، 2019 جواف 30مؤرخ في  255بمقرر رقـ 
 .2البميدةجامعة بالنيابة، ب

  العموـ عميد كمية بصفة  دمحم بف بوزيافالسيد تنيى مياـ ، 2019 جواف 30مؤرخ في  256بمقرر رقـ
 .تممسافجامعة ، بجارية وعموـ التسييراالقتصادية والت

  العموـ االقتصادية عميد كمية بصفة  بف لدغـ فتحيالسيد يعيف ، 2019 جواف 30مؤرخ في  257بمقرر رقـ
 .تممسافجامعة ب بالنيابة، ،والتجارية وعمـو التسيير
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