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ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بورقمة110 ..............................................................................................

 قػػرار مؤرخ في  16أكتوبر  ،2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعيػة لدى جامعػة " 20أوت  "1955سكيكػدة111 ...... -قػػرار رقـ  920مؤرخ في  17أكتوبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  1217المؤرخ في أوؿ ديسمبر  2015الذي يحدد القائمة اإلسمية

ألعضاء مجمس إدارة جامعة سيدي بمعباس112 .........................................................................................................

 قػػرار مؤرخ في  18أكتوبر  ،2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعيػة لدى مديريػة الخدمػات الجامعيػة المسيمػة113 ..... قػػرار رقـ  921مؤرخ في  21أكتوبر  ،2018يتضمف إنشاء وتشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى الوكالة الموضوعاتية لمبحثفي العموـ االجتماعية واإلنسانية114 ......................................................................................................................
 قػػرار رقـ  922مؤرخ في  21أكتوبر  ،2018يتضػػمف فتح تكويف لنيل شيادة الدروس الطبية الخاصة في الصيدلة اإلستشفائيةويحدد مدتو وبرنامجو115 ...................................................................................................................................
 -قػػرار رقـ  923مؤرخ في  21أكتوبر  ،2018يتضػػمف فتح تكويف لنيل شيادة الدروس الطبية الخاصة في الصيدلة العيادية

ويحدد مدتو وبرنامجو123 ...................................................................................................................................

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لمقسـ التحضيري بالمدرسة العميا في
 قػػرار رقـ  924مؤرخ في  21أكتوبر ّ ،2018اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف134 .................................................................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العميا
 -قػػرار رقـ  925مؤرخ في  21أكتوبر ّ ،2018

في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف135 .............................................................................................................

 -قػػرار رقـ  926مؤرخ في  21أكتوبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا في اليندسة

الكيربائية والطاقوية بوىراف136 ............................................................................................................................

 -قػػرار رقـ  928مؤرخ في  24أكتوبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  245المؤرخ في  14أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية

ألعضاء مجمس إدارة جامعة بشار137 ....................................................................................................................

 قػػرار رقـ  929مؤرخ في  25أكتوبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  60المؤرخ في  31جانفي  2016الذي يحدد القائمة االسميةألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالنعامة138 ......................................................................................................
الطبػية
التدرج لمحػصوؿ عمى شػيادة الػدروس
 قػػرار رقـ  930مؤرخ في  30أكتوبر ّ ،2018ّ
يػحدد برنامج التعمػيـ في طور مػا بػعد ّ
الخاصة فػي الفيزياء الحػيوية الصيدالنية139 ............................................................................................................
ّ
 قػػرار مؤرخ في  30أكتوبر  ،2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعيػة لدى جامعػة "قاصدي مرباح" ورﭬػمػة155 ........... -قػػرار مؤرخ في  31أكتوبر  ،2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعيػة لدى المدرسػة الوطنيػة العميػا لمبيوتكنولوجيػا

قسنطينػة156 ..................................................................................................................................................

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 قػػرار رقـ  931مؤرخ في  05نوفمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بإليزي157 .................... -قػػرار رقـ  932مؤرخ في  05نوفمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  275المؤرخ في  19افريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية

ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة (والية المسيمة) 158 ......................................................................

 -قػػرار رقـ  934مؤرخ في  07نوفمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية

اآلداب والمغات والفنوف بجامعة زياف عاشور-الجمفة159 ..............................................................................................

 -قػػرار رقـ  935مؤرخ في  07نوفمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفنوف بكمية اآلداب والمغات

والفنوف بجامعة زياف عاشور -الجمفة161 ...............................................................................................................

 -قػػرار رقـ  936مؤرخ في  07نوفمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغات األجنبية بكمية اآلداب

والمغات والفنوف بجامعة زياف عاشور-الجمفة162 .......................................................................................................

 -قػػرار رقـ  937مؤرخ في  07نوفمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية عموـ الطبيعة

والحياة بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر163 .......................................................................................................

 -قػػرار رقـ  938مؤرخ في  07نوفمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الفالحية بكمية عموـ

الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى اسطمبولي-معسكر164 ..............................................................................................

 -قػػرار رقـ  939مؤرخ في  07نوفمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة

مصطفى اسطمبولي -معسكر165 ..........................................................................................................................

 -قػػرار رقـ  940مؤرخ في  07نوفمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعموـ السياسية

بالمركز الجامعي عمي كافي -تندوؼ167 .................................................................................................................

المؤرخ في  27جويمية  2016الذي يحدد القائمة االسمية
يعدؿ القرار رقـ 934
 قػػرار رقـ  941مؤرخ في  07نوفمبر ّ ،2018ّ
ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف168 .........................
يحػدد القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم الشريف مساعدية-
 -قػػرار رقـ  942مؤرخ في  07نوفمبر ّ ،2018

سوؽ أىراس170 ..............................................................................................................................................

 قػػرار رقـ  943مؤرخ في  07نوفمبر  ،2018يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الشمف172 ............................... -قػػرار رقـ  944مؤرخ في  07نوفمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  146المؤرخ في  10مارس  2016الذي يحدد القائمة اإلسمية

ألعضاء مجمس إدارة جامعة عنابة173 ....................................................................................................................

 قػػرار رقـ  945مؤرخ في  07نوفمبر  ،2018يتضمف رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي175 ..................................... -قػػرار رقـ  946مؤرخ في  07نوفمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  849المؤرخ في  10سبتمبر  2018الذي يحدد تواريخ

اإلمتحانات الوطنية لمسنة األولى لإلقامة بعنواف السنة الجامعية 176 ............................................................2018-2017

 -قػػرار قرار مؤرخ في  11نوفمبر  ،2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديريػة الخدمػات الجامعيػة

قسنطينػة وسػط177 ...........................................................................................................................................

 -قػػرار رقـ  947مؤرخ في  13نوفمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  140المؤرخ في  6مارس  2016الذي يحدد القائمة االسمية

ألعضاء مجمس إدارة جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية178 .................................................................................

 -قػػرار رقـ  948مؤرخ في  13نوفمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  461المؤرخ في  14ماي  2018الذي يحدد القائمة االسمية

ألعضاء مجمس إدارة جامعة ورقمة180 ....................................................................................................................

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لإلعالـ اآللي
ؤرخ في  15نوفمبر ّ ،2018
 قػػرار رقػـ  965مػ ّبسيدي بمعباس181 ...........................................................................................................................................
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة مستغانـ182 ...
ؤرخ في  15نوفمبر ّ ،2018
 قػػرار رقػـ  966مػ ّمؤرخ في  21ديسمبر  2017الذي يحدد القائمة
 قػػرار رقـ  967مؤرخ في  15نوفمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  1144ال ّاالسمية ألعضاء مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة183 ................................................................
 قػػرار مؤرخ في  18نوفمبر  ،2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى كميػة العمػوـ االجتماعيػة بجامعػة وىػراف184 .....2 قػػرار رقـ  983مؤرخ في  19نوفمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ اإلجتماعية واإلنسانية لدىجامعة الطارؼ185 ............................................................................................................................................
 -قرار رقـ  984مؤرخ في  19نوفمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ والعموـ السياسية لدى جامعة

الطارؼ..

186

 -قػػرار رقـ  985مؤرخ في  19نوفمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  1261المؤرخ في  20ديسمبر  2015الذي يحدد القائمة

االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة أد ارر187 ..........................................................................................................

 -قػػرار رقـ  986مؤرخ في  19نوفمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  1250المؤرخ في  17ديسمبر  2015الذي يحدد القائمة

اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بسكرة189 .........................................................................................................

 قػػرار رقـ  987مؤرخ في  21نوفمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  914المؤرخ في  23سبتمبر  2017يحدد القائمة االسميةألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة190 ........................................................................
 -قػػرار رقـ  988مؤرخ في  21نوفمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  144المؤرخ في  14فيفري  2018الذي يحدد القائمة االسمية

ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف191 .....................................................................................

 -قػػرار رقـ  989مؤرخ في  21نوفمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  1027المؤرخ في  24أكتوبر  2017الذي يحدد القائمة االسمية

ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في العموـ التطبيقية بتممساف193 ..............................................................................

 قػػرار مؤرخ في  26نوفمبر  ،2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسػة الوطنيػة العميػا لممناجػـوالمعػادف عنابػة194 ..........................................................................................................................................
 قػػرار رقـ  1094مؤرخ في  28نوفمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة195 .............................. قػػرار رقـ  1095مؤرخ في  28نوفمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة مستغانـ196 ........................... -قػػرار رقـ  1096مؤرخ في  28نوفمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  887المؤرخ في  26جويمية  2016يحدد القائمة االسمية

ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمري198 ..................................................................................................

 -قػػرار رقـ  1097مؤرخ في  28نوفمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  274المؤرخ في  19افريل  2016يحدد القائمة االسمية

ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لعموـ البحر وتييئة الساحل199 ................................................................................

 -قػػرار رقـ  1098مؤرخ في  28نوفمبر  ،2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مركز البحث العممي والتقني

لتطوير المغة العربية200 .....................................................................................................................................

 قػػرار مؤرخ في  28نوفمبر  ،2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديريػة الخدمػات الجامعيػة بومػرداس201 ... قػػرار رقـ  1167مؤرخ في  29نوفمبر  ،2018الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تبسة202 ........................ قػػرار رقـ  1168مؤرخ في  29نوفمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  330المؤرخ في  26مارس  2017الذي يحدد القائمة اإلسميةألعضاء مجمس إدارة جامعة الجمفة203 ...................................................................................................................
 قػػرار رقـ  1169مؤرخ في  29نوفمبر  ،2018يتضمف تحويل مقر الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الوسط204 .......................... قػػرار رقـ  1170مؤرخ في  29نوفمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لدى جامعة خميس مميانة205 ...وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 -قػػرار رقـ  1196مؤرخ في  02ديسمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ 1115المؤرخ في  10ديسمبر  2017الذي يحدد القائمة

االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتسمسيمت206 ........................................................................................

يتضمف تأىيل التكويف ذي التسجيل الوطني لنيل شيادة ليسانس في الطاقات
لمؤرخ في  03ديسمبر ،2018
 قػػرار رقـ  1197ا ّّ
المتجددة في الكيروتقني -بجامعة البميدة207 .........................................................................................................1
يتضمف تأىيل التكويف ذي التسجيل الوطني لنيل شيادة ليسانس في الطاقات
لمؤرخ في  03ديسمبر ،2018
 قػػرار رقـ  1198ا ّّ
المتجددة في الكيروتقني -بجامعة بسكرة209 ............................................................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الطبيعية بالمدرسة
 -قػػرار رقـ  1270مؤرخ في  04ديسمبر ّ ،2018

العميا لألساتذة بالقػػػػبة210 ..................................................................................................................................

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بالمدرسة العميا
 قػػرار رقـ  1271مؤرخ في  04ديسمبر ّ ،2018لألساتذة بالقػػػػبة211 ..........................................................................................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بالمدرسة
 -قػػرار قرار رقـ  1272مؤرخ في  04ديسمبر ّ ،2018

العميا لألساتذة بالقػػػػبة212 ..................................................................................................................................

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بالمدرسة العميا
 قػػرار رقـ  1273مؤرخ في  04ديسمبر ّ ،2018لألساتذة بالقػػػػبة213 ..........................................................................................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بالمدرسة العميا
 -قػػرار رقـ  1274مؤرخ في  04ديسمبر ّ ،2018

لألساتذة بالقػػػػبة214 ..........................................................................................................................................

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ الموسيقى بالمدرسة
 قػػرار رقـ  1275مؤرخ في  04ديسمبر ّ ،2018العميا لألساتذة بالقػػػػبة216 ..................................................................................................................................
المؤرخ في  28أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية
يعدؿ القرار رقـ 241
 قػػرار رقـ  1276مؤرخ في  04ديسمبر ّ ،2018ّ

ألعضاء المجمس العممي لكّمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينػة217 .....................2

 -قػػرار رقـ  1277مؤرخ في  04ديسمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة

بكمية العموـ االقتصادية ،التجارية وعموـ التسيير بجامعة دمحم بف أحمد-وىراف218 ..............................................................2

 -قػػرار رقـ  1278مؤرخ في  04ديسمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية

اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ-وىراف219 .......................................................

المؤرخ في  04أفريل  2018الذي يحدد القائمة االسمية
يعدؿ القرار رقـ 300
 قػػرار رقـ  1279مؤرخ في  04ديسمبر ّ ،2018ّ
ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العموـ بجامعة موالي الطاىر-سعيدة220 ............................................................
يحدد القائمة االسمية
يعدؿ القرار رقـ 124
المؤرخ في  29جانفي  2017الذي ّ
 قػػرار رقـ  1280مؤرخ في  04ديسمبر ّ ،2018ّ
ألعضاء المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف221 ..............................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا ألساتذة التعميـ
 قػػرار رقػـ  1281مؤرخ في  04ديسمبر ّ ،2018التكنولوجي سكيكدة223 ......................................................................................................................................
 قػػرار رقـ  1282مؤرخ في  09ديسمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سيدي بمعباس224 .................. -قػػرار رقـ  1283مؤرخ في  09ديسمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  491المؤرخ في  27ماي  2018الذي يحدد القائمة االسمية

ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة226 ..............................................................................................................1

 -قػػرار رقـ  1284مؤرخ في  09ديسمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  463المؤرخ في  21ماي  2016الذي يحدد القائمة اإلسمية

ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة227 ..............................................................................................................2

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-

8

 قػػرار رقـ  1285مؤرخ في  09ديسمبر  ،2018يعدؿ قرار رقـ  57المؤرخ في  28جانفي  2016الذي يحدد القائمة االسميةألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة228 ..........................................................................................
 -قػػرار رقـ  1286مؤرخ في  11ديسمبر  ،2018يعدؿ ويتمـ القرار رقـ  886المؤرخ في  26جويمية  ،2016يحدد القائمة

االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لممحاسبة والمالية بقسنطينة229 ...................................................................

 -قػػرار رقـ  1287مؤرخ في  11ديسمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  418المؤرخ في  12افريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية

ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة230 .............................................................................

 قػػرار رقـ  1288مؤرخ في  11ديسمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  33المؤرخ في  11جانفي  ،2018الذي يحدد القائمة االسميةألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة231 ....................................................................
 -قػػرار رقـ  1289مؤرخ في  11ديسمبر  2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى الوكالة الموضوعاتية

لمبحث في العموـ والتكنولوجيا232 ..........................................................................................................................

 -قػػرار رقـ  1290مؤرخ في  11ديسمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  09المؤرخ في  03جانفي  ،2017الذي يحدد القائمة اإلسمية

ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر233 ................................................................................................................3

 قػػرار مؤرخ في  11ديسمبر  2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديريػة الخدمػات الجامعيػة مستغانػـ234 .... قػػرار مؤرخ في  12ديسمبر  2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديريػة الخدمػات الجامعيػة أدرار235 ......... قػػرار مؤرخ في  12ديسمبر  2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديريػة الخدمػات الجامعيػة عيف تموشنت236 ..... -قػػرار رقـ  1291مؤرخ في  13ديسمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  887المؤرخ في  26جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية

ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمري237 ..................................................................................................

 قػػرار رقـ  1300مؤرخ في  13ديسمبر  ،2018يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىراف238 ..........................1 قػػرار مػؤرخ في  16ديسمبر  2018يتضمف تجديػد تشكيمة لجنة الخدمػات االجتماعية لدى كميػة العمػوـ االقتصادية والتجاريةوعموـ التسيير بجامعػة وىػراف239 .......................................................................................................................2
 قػػرار مؤرخ في  17ديسمبر  2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعػة "حسيبة بف بوعمي" الشمػف240 ...... قػػرار مؤرخ في  17ديسمبر  2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديريػة الخدمػات الجامعيػة البويػرة241 ....... قػػرار رقـ  1336مؤرخ في  23ديسمبر  ،2018يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد التربية البدنية والرياضية لدىجامعة الشمف242 .............................................................................................................................................
 -قػػرار رقـ  1337مؤرخ في  23ديسمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  1167المؤرخ في  29نوفمبر  ،2018الذي يحدد القائمة

االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تبسة243 ..........................................................................................................

 -قػػرار رقـ  1338مؤرخ في  23ديسمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث في التكنولوجيات

الصناعية244 ..................................................................................................................................................

 قػػرار رقـ  1339مؤرخ في  23ديسمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  201المؤرخ في  28فيفري  ،2018الذي يحدد القائمةاالسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بالقبة246 ....................................................................................
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
 قػػرار رقـ  1340مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في "اإللكترونيؾ"بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات247 ..................................................
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
 -قػػرار رقـ  1341مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018

المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في "الكيروتقني" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات249 .................................................
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يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
 قػػرار رقـ  1342مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في "اليندسة المدنية"بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات251 .............................................
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
 -قػػرار رقـ  1343مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018

المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في "اليندسة الكيميائية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات252 ........................................

يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
 قػػرار رقـ  1344مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في"ىندسة البيئة" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات254 ................................................
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
 -قػػرار رقـ  1345مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018

المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في "اليندسة الميكانيكية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات256 .......................................

يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
 قػػرار رقـ  1346مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في "ىندسة المناجـ" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات258 .............................................
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف
 -قػػرار رقـ  1347مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018

لنيل شيادة ميندس دولة في "الري" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات260 ..........................................................................

يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف
 قػػرار قرار رقـ  1348مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018لنيل شيادة ميندس دولة في "جودة ،نظافة ،سالمة ،بيئة و تسيير المخاطر الصناعية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات261 ...............

يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
 قػػرار رقـ  1349مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في "اليندسة الصناعية :إدارة االبتكار" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات263 .......................
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
 -قػػرار رقـ  1350مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018

المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في "اليندسة الصناعية :إدارة صناعية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات265 .....................

يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
 قػػرار رقـ  1351مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في "ىندسة المواد" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات266 ...............................................
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
 قػػرار رقـ  1352مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في "اآللية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات268 ........................................................
 قػػرار رقـ  1353مؤرخ في  23ديسمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  676المؤرخ في  30جويمية  2014المتضمف تحديد البرنامجالبيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في"اليندسة المدنية ،تخصص :تشخيص ،صيانة واعادة تأىيل المباني" بالمدرسة الوطنية
المتعددة التقنيات بوىراف269 ................................................................................................................................
يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في"ىندسة المواد ،تخصص
 -قػػرار رقـ  1354مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018

التحميل الفيزيائي والكيميائي لممواد"بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف270 ...............................................................

يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في "اليندسة الميكانيكية،
 قػػرار رقـ  1355مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018تخصص أنػػظػػمػػػة الػػطػػاقػػػة" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف274 .......................................................................
يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في"أنظمة المعمومات،
 -قػػرار رقـ  1356مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018

تخصص ىندسة وادارة أنظمة المعمومات" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف277 .......................................................

يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في"اليندسة المدنية،
 قػػرار رقـ  1357مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018تخصص بنايات دائمة" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف281 .............................................................................
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
 قػػرار رقـ قرار رقـ  1358مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018المسجميف بمعيد العموـ البيطرية الخروب بجامعة قسنطينة284 ....................................................................................1
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يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
 قػػرار رقـ  1359مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018المسجميف بمعيد عموـ البيطرة والعموـ الفالحية جامعة باتنة286 ...................................................................................1
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
 قػػرار رقـ  1360مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018المسجميف بمعيد العموـ البيطرية بجامعة تيارت287 .....................................................................................................
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
 -قػػرار رقـ  1361مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018

المسجميف بقسـ العموـ البيطرية بجامعة الطارؼ288 ....................................................................................................

يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة
 قػػرار رقـ  1362مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018المسجميف بمعيد العموـ الفالحية والبيطرية بجامعة سوؽ أىراس290 ................................................................................
يحدد القائمة
يعدؿ القرار رقـ 1616
المؤرخ في  17أكتوبر  ،2016الذي ّ
مػؤرخ في  24ديسمبر ّ ،2018
ّ
 قػػرار رقـ ّ 1363االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة عمػوـ الطبيعػة والحيػاة بجامعة حسيبػة بف بوعمػي-الشمػف291 .......................................
يحدد القائمة االسمية
يعدؿ القرار رقـ 1615
المؤرخ في  17أكتوبر  ،2016الذي ّ
مػؤرخ في  24ديسمبر ّ ،2018
ّ
 قػػرار رقـ ّ 1364ألعضاء المجنة العممية لقسػـ البيولوجيػػا بكّميػة عمػوـ الطبيعػة والحيػاة بجامعة حسيبػة بف بوعمػي -الشمػف293 .............................
يحدد القائمة االسمية
يعدؿ القرار رقـ 1613
المؤرخ في  17أكتوبر  ،2016الذي ّ
مػؤرخ في  24ديسمبر ّ ،2018
ّ
 قػػرار رقـ ّ 1365ألعضاء المجنة العممية لقسػـ المػاء والبيئػة وال ّتنميػة المستدامػة بكّميػة عمػوـ الطبيعػة الحيػاة بجامعة حسيبػة بف بوعمػي -الشمػف294 .........
يحدد القائمة االسمية
يعدؿ القرار رقـ 1612
المؤرخ في  17أكتوبر  ،2016الذي ّ
مػؤرخ في  24ديسمبر ّ ،2018
ّ
 -قػػرار رقـ ّ 1366

ألعضاء المجنة العممية لقسػـ عمػػوـ ال ّتغذيػة وال ّتغذيػة البشريػة بكّميػة عمػوـ الطّبيعػة والحيػاة بجامعة حسيبػة بف بوعمػي -الشمػف295 ..........

يحدد القائمة االسمية
يعدؿ القرار رقـ 1614
المؤرخ في  17أكتوبر  ،2016الذي ّ
مػؤرخ في  24ديسمبر ّ ،2018
ّ
 قػػرار رقـ ّ 1367ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمػػوـ الزراعيػة والبيوتكنولوجيػا بكّميػة عمػوـ الطبيعػة الحيػاة بجامعة حسيبػة بف بوعمػي -الشمػف296 ...........

يحػدد القائمػة
يعدؿ القرار رقـ 441
المؤرخ في  17أفريل  ،2017الذي ّ
ػؤرخ في  24ديسمبر ّ ،2018
ّ
 -قػػرار رقػـ  1368م ّ

االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة حسيبة بف بوعمي-الشمف297 ...........................................................................

المؤرخ في  01نوفمبر  ،2017الذي يحدد القائمة
يعدؿ القرار رقـ 1050
مػؤرخ في  24ديسمبر ّ ،2018
ّ
 قػػرار رقـ ّ 1369االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة غرداية299 ....................................................................
ػؤرخ في  24ديسمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي لمعيد العموـ والتكنولوجيا
 قػػرار رقـ  1370م ّبالمركز الجامعي صالحي أحمد-النعػامة300 .............................................................................................................
يحدد القائمة
يعدؿ القرار رقـ 883
المؤرخ في  01أكتوبر  ،2018الذي ّ
ػؤرخ في  24ديسمبر ّ ،2018
ّ
 قػػرار رقـ  1371م ّاالسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيري بالمدرسة العميا في العموـ التطبيقية-الجزائر301 ...................................
يحدد القائمة االسمية
يعدؿ القرار رقـ 675
المؤرخ في  15جواف  ،2016الذي ّ
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مستشار لممركز الجامعي بتمنراست380 ...................................................................................................................
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رئيسي لممركز الجامعي بتمنراست381 .....................................................................................................................
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 مرسوم تنفيدي رقم  244-18المؤرخ في  29محرم عام  1440الموافق  9أكتوبر سنة  ،2018الذي يتضمن
إنشاء مركز البحث في الميكانيك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرسوم تنفيدي رقم  245-18المؤرخ في  29محرم عام  1440الموافق لـ  9أكتوبر سنة  ،2018الذي يتضمن
إنشاء مركز البحث في العموم الصيدالنية.

(الجريدة الرسمية العدد  60الصادرة بتاريخ  10أكتوبر )2018

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مرسوم تنفيدي رقم  263-18مؤرخ في  8صفر عام  1440الموافق  17أكتوبر سنة  ،2018يحدد شروط منح
الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوئر و ازرية أخرى وكيفيات ممارستيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرسوم تنفيدي رقم  264-18مؤرخ في  8صفر عام  1440الموافق  17أكتوبر سنة  ،2018يتضمن إنشاء مركز
البحث في البيئة.

(الجريدة الرسمية العدد  63الصادرة بتاريخ  10أكتوبر )2018

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قرار وزاري مشترك مؤرخ في  28شوال عام  1439الموافق  12يوليو سنة  ،2018يتضمن إنشاء محطات تجريبية
لمركز البحث العممي والتقني حول المناطق القاحمة.

(الجريدة الرسمية العدد  58الصادرة بتاريخ  3أكتوبر )2018

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قرار وزاري مشترك مؤرخ في  15رمضان عام  1439الموافق  31مايو سنة  ،2018يعدل ويتمم القرار الوزاري
المشترك المؤرخ في  27ذي الحجة عام  1438الموافق  18سبتمبر سنة  2017الذي يحدد تعداد مناصب الشغل
وتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعوان العاممين في نشاطات الحفع أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس العميا.

(الجريدة الرسمية العدد  65الصادرة بتاريخ  7نوفمبر )2018

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرار وزاري مشترك مؤرخ في  15رمضان عام  1439الموافق  31مايو سنة  ،2018يعدل ويتمم القرار الوزاري

المشترك المؤرخ في  30جمادي الثانية عام  1432الموافق  2يونيو سنة  ،2011الذي يحدد تعداد مناصب الشغل
وتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعوان العاممين في نشاطات الحفع أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرار وزاري مشترك مؤرخ في  15رمضان عام  1439الموافق  31مايو سنة  ،2018يعدل ويتمم القرار الوزاري

المشترك المؤرخ في  30جمادي الثانية عام  1432الموافق  2يونيو سنة  ،2011الذي يحدد تعداد مناصب الشغل
وتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعوان العاممين في نشاطات الحفع أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز

الجامعية.

(الجريدة الرسمية العدد  67الصادرة بتاريخ  7نوفمبر )2018

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قرار وزاري مشترك مؤرخ في  28رمضان  1439الموافق  13يونيو سنة  ،2018يحدد كيفيات تنظيم التكوين
وتقييمو لنيل شيادة دكتور في الصيدلة لفائدة الصيادلة المنتمين ألسالك الممارسين الطبيين العامين في الصحة

العمومية ومدتو ومحتوى برنامجو.

(الجريدة الرسمية العدد  68الصادرة بتاريخ  21نوفمبر )2018
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قػػػػرار وزاري مشتػػرؾ مػػؤرخ في  22أكتوبر  ،2018يعدؿ ويتمـ القػػػػرار الوزاري المشتػػرؾ
المػػؤرخ في  05أوت  ،2018المتضمف فتح مناصب اإلقامة دورة أكتوبر 2018

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ّ
ووزير الصحة والسكاف واصالح المستشفيات،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  379-11المؤرخ في  25ذي الحجة عام  1432الموافق  21نوفمبر سنة ،2011الذي يحدد صالحيات وزير الصحة والسكان واصالح المستشفيات.

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

 وبموجب القرار رقم  1137المؤرخ في  4نوفمبر سنة  ،2015الذي يتضمن كيفيات تنظيم الدراسات في طورالتكوين لنيل شيادة الدراسات الطبية المتخصصة وتقييميا والتدرج فييا.

 وبموجب الق ـ ـرار الوزاري المشتــرك المــؤرخ في  05أوت  ،2018الذي يتضمن فتح مناصب اإلقامة دورة أكتوبر.2018

يػقػػػػػرراف
المادة األولى :ييدف ىذا القرار إلى تعديل وتتميم الجداول الممحقة بالق ـ ـرار الوزاري المشتــرك المــؤرخ في  05أوت
 ،2018المعدل والمذكور أعاله.

المػػادة  :2تعدل وتتمم الجداول الممحقة بيذا الق ـ ـرار الوزاري المشتــرك المــؤرخ في  05أوت سنة  2018والمذكور
أعاله كما ىو محدد في الجداول الممحقة بيذا القرار ،والباقي بدون تغيير.

المػادة  :3ينــشر ىـذا القرار في النشرة الرسميـة لكل من و ازرة التعمــيم العـالي والبحث العممـي وو ازرة الصــحة والسكان
واصالح المستشفيات.

حرر بالجزائر في  22أكتوبر 2018

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

وزير الصحة والسكاف واصالح المستشفيات
األستاذ مختار حسبالوي

ممحق القػػػػرار الوزاري المشتػػرؾ المػػؤرخ في  22أكتوبر  ،2018الذي يعدؿ ويتمـ القػػػػرار الوزاري المشتػػرؾ
المػػؤرخ في  05أوت  ،2018المتضمف فتح مناصب اإلقامة دورة أكتوبر 2018
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػ ػ

Faculté de Médecine d’Alger
PHARMACIE
Terrain de Formation

- 01 CHU Bab-El-Oued
-01 EHS CPMC
-01 EPH Ben Aknoun

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

Nbre. de Postes

N°

Spécialités

01 CHU Mustapha
01 EPH Bologhine
01 EPH Birtraria

06

01 Biochimie

CPMC
CHU Mustapha
EHS CPMC
CHU BEO
CHU Nafissa Hamoud

10
01
01
01
01

02
03
04
05
06

Cryptogamie et botanique médicale
Biophysique Pharmaceutique
Chimie Analytique
Chimie Thérapeutique
Hydrologie bromatologie
النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-
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07 Hémobiologie et transfusion sanguine

09

08 Immunologie

04

09 Microbiologie

10

10 Parasitologie-Mycologie
11 Pharmacie Galénique
12 Pharmacologie pharmaceutique

04
11
02

13 Toxicologie

04

04 Pharmacie hospitalière
15 Pharmacie clinique

11
11

02 CHU Bab-El-Oued
-02 CHU Mustapha
02 EPH Kouba
-02 CPMC -01 HCA
01 CHU Nafissa Hamoud -01 CHU Mustapha
01 CHU Beni Messous
-01 HCA
02 CHU Mustapha
-02 CNMS
01 CHU Nafissa Hamoud
-01 CPMC
01 EPH El kettar
-01 HCA
02 CHU Béni Messous
03 CHU Mustapha
-01 HCA
CHU Mustapha
02 CHU Nafissa Hamoud
02 CHU Bab-El-Oued
02 EHS Ait Idir
CPMC
CHU Béni Messous

47

Total
Faculté de Médecine d’Alger
MEDECINE DENTAIRE
N°

Spécialités

Nbre. de Postes Terrain de Formation

01 Odontologie Conservatrice/Endodontie

06

02 O D F
03 Parodontologie

06
04

04 Pathologie et Chirurgie Buccales

06

05 Prothèse

09

03 CHU Mustapha
-02 CHU Béni Messous
01 HCA
03 CHU Mustapha
-03 CHU Béni Messous
02 CHU Mustapha
-02 CHU Béni Messous
02 CNMS
-02 CHU Mustapha
02 CHU Béni Messous
02 CHU Bab-El-Oued
-03 CHU Mustapha
02 CHU Béni Messous
-02 HCA

Total

31
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Faculté de Médecine de Tizi-Ouzou
MEDECINE

N°

Spécialités

Nbre. de Postes

Terrain de Formation

01 Anesthésie Réanimation

10

CHU Tizi-Ouzou

02 Anatomie Cytologie Pathologique

02

CHU Tizi-Ouzou

03
04
05
06
07
08
09
01

Cardiologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Cardiaque
Chirurgie Orthopédique et Traumatologie
Chirurgie Neurologique
Chirurgie Pédiatrique
Chirurgie Thoracique
Chirurgie Urologique

08
03
02
06
03
05
03
02

CHU Tizi-Ouzou
CHU Tizi-Ouzou
EHS DBK
CHU Tizi-Ouzou
CHU Tizi-Ouzou
CHU Tizi-Ouzou
CHU Tizi-Ouzou
CHU Tizi-Ouzou

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Dermatologie et Vénéréologie
Epidémiologie et Médecine Préventive
Gynécologie Obstétrique
Hématologie
Histologie embryologie et génétiques cliniques
Infectiologie
Médecine de Travail
Médecine Interne
Médecine Légale Droit Médical et Ethique
Médecine Physique et Réadaptation
Néphrologie

03
02
09
03
11
02
02
04
02
02
04

CHU Tizi-Ouzou
CHU Tizi-Ouzou
09 CHU + Clinique Sebihi
CHU Tizi-Ouzou
CHU Tizi-Ouzou
CHU Tizi-Ouzou
CHU Tizi-Ouzou
CHU Tizi-Ouzou
CHU Tizi-Ouzou
CHU Tizi-Ouzou
CHU Tizi-Ouzou
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22
23
24
25
26
27
28
29
30

04
06
02
02
15
03
03
06
03

Neurologie
Ophtalmologie
ORL
Oncologie Médicale
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie
Psychiatrie
Réanimation Médicale
Rhumatologie

CHU Tizi-Ouzou
CHU Tizi-Ouzou
CHU Tizi-Ouzou
CHU Tizi-Ouzou
CHU Tizi-Ouzou
CHU Tizi-Ouzou
CHU Tizi-Ouzou
CHU Tizi-Ouzou
CHU Tizi-Ouzou

Total

122
Faculté de Médecine de Tizi-Ouzou
PHARMACIE

N°

Spécialités

Nbre. de Postes Terrain de Formation

01 Cryptogamie et Botanique Médicale

01

Détachement Alger

02 Chimie Analytique

01

Détachement Alger

03 Chimie Thérapeutique
04 Hémobiologie et Transfusion Sanguine
05 Pharmacologie Pharmaceutique

01
02

Détachement Alger
Détachement Alger

02

Détachement Alger

06 Pharmacie Galénique

01

Détachement Alger

17 Pharmacie hospitalière

11

CPMC

08 Pharmacie clinique

11

CHU Béni Messous

Total

10
Faculté de Médecine de Tizi-Ouzou
MEDECINE DENTAIRE

N°

Spécialités

Nbre. de Postes

01 Pathologie et Chirurgie Buccale
12 O D F

02
02

Terrain de Formation

CHU Tizi Ouzou
CHU Tizi Ouzou

Total

04
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Faculté de Médecine de Blida
PHARMACIE

N°

01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
11

Spécialités

Nbre. de Postes Terrain de Formation

Biochimie
Chimie Analytique
Chimie Thérapeutique
Cryptogamie et Botanique Médicale
Hydro-Bromatologie
Immunologie
Microbiologie
Pharmacie Galénique
Toxicologie
Pharmacie hospitalière
Pharmacie clinique

01
02
00
01
01
01
01
02
01
11
11

Détachement Alger
Détachement Alger
Détachement Alger

Détachement Alger
CPMC
CHU Béni Messous

03

Total
Faculté de Médecine de Blida
MEDECINE DENTAIRE
N°

Spécialités

Nbre. de Postes

01 O D F

Terrain de Formation

04

Total

04
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Faculté de Médecine de Bejaia
MEDECINE
N°

Spécialités

Nbre. de Postes

Terrain de Formation

01 Anesthésie Réanimation Pédiatrique

02

CHU Bejaia

02 Cardiologie
03 Chirurgie Générale
04 Chirurgie Neurologique
05 Chirurgie Urologique
06 Diabétologie Endocrinologie et Maladies Métaboliques
07 Hématologie
08 Imagerie Médicale et Radiologie
09 Infectiologie
10 Gynécologie Obstétrique
11 Néphrologie
12 Neurologie
13 ORL
14 Pédiatrie
15 Pédopsychiatrie
16 Pneumo-phtisiologie
17 Psychiatrie

10

CHU Bejaia

03
03
02
02
03
02
02
05
04
04
04
06
04
02
06

CHU Bejaia
CHU Bejaia
CHU Bejaia
CHU Bejaia
CHU Bejaia
CHU Bejaia
CHU Bejaia
CHU Bejaia
CHU Bejaia
CHU Bejaia
CHU Bejaia
CHU Bejaia
CHU Bejaia
CHU Bejaia
CHU Bejaia

Total

64
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Faculté de Médecine de Constantine
MEDECINE

N°

Spécialités

Nbre. de Postes Terrain de Formation

01 Anatomie Générale

02

02 Anatomie Cytologie Pathologique

04

03
04
05
06
07

12
01
10
01
16

CHU Constantine
02 CHU Constantine
02 EHS Daksi Constantine
CHU Constantine
CHU Constantine
CHU Constantine
EHS Erriad
CPRS

02

CHU Constantine

04
03
12
08
08

CHU Constantine
CHU Constantine
CHU Constantine
EHS Mansourah Constantine
EHS Daksi Constantine

02
03
04

01 EHS Erriad Constantine -01 CHU Oran
CHU Constantine
CHU Constantine

06

CHU Constantine

04
24
06
02

02 CHUConstantine -02EH Didouche Mourad

01

CHU Constantine

08

Anesthésie Réanimation
Biochimie
Cardiologie
Chirurgie Cardiaque
Chirurgie Générale
Chirurgie Plastique Reconstructrice et de
Brulogie
Chirurgie Maxillo Faciale
Chirurgie Neurologique
Chirurgie Orthopédique et Traumatologie

09
10
11
12 Chirurgie Pédiatrique
13 Chirurgie Urologique
14 Chirurgie Vasculaire
15 Chirurgie thoracique
16 Dermatologie et Vénéréologie
Diabétologie Endocrinologie et Maladies
17
Métaboliques
18 Epidémiologie et Médecine Préventive
19 Gynécologie Obstétrique
20 Hépato-Gastro-Entérologie
21 Hématologie
Histologie Embryologie et Génétiques
22
Cliniques
20
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12 EHS SMK
-12 CHU Constantine
CHU Constantine
CHU Constantine
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23
24
25
26
27
28

Imagerie Médicale et Radiologie
Infectiologie
Médecine Interne
Médecine Physique et Réadaptation
Microbiologie

12
02
16
04
04
02

CHU Constantine
CHU Constantine
08 CHU Constantine-08 EH Didouche Mourad
CHU Constantine
CHU Constantine
CHU Constantine

29
30
31
32
33
34

Médecine du Travail
Neurologie
Néphrologie
Oncologie Médicale
ORL
Parasitologie Mycologie

03
12
04
06
04
02

Médecine Légale Droit Médical et Ethique

35 Pédiatrie

30

36 Pédopsychiatrie

06

CHU Constantine
CHU Constantine
CHU Constantine
03 CHU - 03 EH Didouche Mourad
CHU Constantine
01 CHU Constantine -01 EH Didouche Mourad
CHU Constantine (05 PédiatrieA -05 PédiatrieB)
10 EH Didouche Mourad -10 EHS Mansoura
EHS Djebel El Ouahch

02

CHU Constantine

03
08
03
08

CHU Constantine
EHS Djebel El Ouahch
CHU Constantine
CHU Constantine

Physiologie Clinique et Exploration Fonctionnelle

37 Cardio-respiratoire et de l’Exercice
38 Pneumo-phtisiologie
39 Psychiatrie
40 Radiothérapie Oncologie
41 Réanimation Médicale

Total

269
Faculté de Médecine de Constantine
PHARMACIE

N°

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Spécialités

Nbre. de Postes Terrain de Formation

Biochimie
Cryptogamie et Botanique Médicale
Chimie Analytique
Chimie Minérale
Chimie Thérapeutique
Hémobiologie et Transfusion Sanguine
Immunologie
Microbiologie
Parasitologie-Mycologie
Pharmacie Galénique
Pharmacognosie
Pharmacologie Pharmaceutique
Pharmacie hospitalière
Pharmacie clinique

04
01
01
01
02
02
01
03
02
01
02
02
11
11

Fac Med Constantine
Fac Med Annaba
Fac Med Blida
Fac Med Annaba
Fac Med Annaba
Fac Med Constantine
Fac Med Annaba
Fac Med Constantine
01 CHU Constantine -01 Fac Med Constantine
Fac Med Annaba
Fac Med Annaba
01 CHU Oran
-01 Alger
CHU BEO
CHU Béni Messous

Total

24
Faculté de Médecine de Constantine
MEDECINE DENTAIRE

N°

01
02
03
04
05

Spécialités

Odontologie Conservatrice/Endodontie
ODF
Parodontologie
Pathologie et Chirurgie Buccale
Prothèse

Nbre. de Postes Terrain de Formation

03
03
03
03
03

Fac Médecine Constantine
Fac Med Oran
Fac Med Constantine
Fac Med Constantine
Fac Med Constantine

05

Total
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Faculté de Médecine d’Annaba
PHAR MACIE
N°

Spécialités

Nbre. de Postes Terrain de Formation

01 Cryptogamie et Botanique Médicale

01

CHU Annaba

02 Biochimie

02

CHU Annaba

03 Chimie Analytique

02

CHU Annaba

04 Chimie Minérale

02

CHU Annaba

05 Chimie Thérapeutique

02

CHU Annaba

06 Hémobiologie et Transfusion Sanguine

02

CHU Annaba

07 Immunologie

02

CHU Annaba

08 Microbiologie

02

CHU Annaba

09 Parasitologie- Mycologie

02

CHU Annaba

10 Pharmacie Galénique

02

CHU Annaba

11 Pharmacognosie

02

CHU Annaba

12 Pharmacologie Pharmaceutique

01

CHU Alger

13 Toxicologie

02

CHU Annaba

14 Pharmacie hospitalière

01

CHU BEO

15 Pharmacie clinique

01

CHU Béni-Messous

26

Total
Faculté de Médecine d’Annaba
MEDECINE DENTAIRE
N°

Spécialités

Nbre. de Postes Terrain de Formation

01 Odontologie Conservatrice Endodontie

03

CHU Annaba

02 O D F

03

CHU Annaba

03 Parodontologie

03

CHU Annaba

04 Pathologie et Chirurgie buccale

03

CHU Annaba

05 Prothèse

03

CHU Annaba

05

Total
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Faculté de Médecine de Batna 2
MEDECINE
N°

Spécialités

Nbre. de Postes Terrain de Formation

01 Anatomie Cytologie Pathologique

02

CAC Batna

02 Anesthésie Réanimation

08

CHU Batna

13 Cardiologie

06

CHU Batna

04 Chirurgie Générale

08

04 CHU Batna

05 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie

06

CHU Batna

06 Chirurgie Neurologique
07 Diabétologie Endocrinologie et Maladies Métaboliques

03

CHU Batna

05

CHU Batna

08 Epidémiologie et Médecine Préventive

02

CHU Batna

09 Hématologie

04

02 CHU Batna – 02 CAC

10 Imagerie médicale

04

Détachement CHU Constantine

11 Infectiologie

02

EPH Batna

12 Médecine Interne

08

CHU Batna

13 Médecine Légale Droit Médical et Ethique

02

CHU Batna

14 Médecine du Travail

02

CHU Batna

15 Microbiologie

04

02 CHU Batna -02 CAC Batna

16 Neurologie

04

Détachement CHU Constantine
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17 Oncologie Médicale

02

CHU Batna

18 Ophtalmologie

05

CHU Batna

19 Pédiatrie

10

05CHU Batna -05 EHS Mére enfant

20 Pneumo-phtisiologie

03

EPH Batna

02

CHU Batna

03

Batna (EHS E. MADHAR)

21

Physiologie Clinique et exploration fonctionnelle
métabolique et nutrition

22 Psychiatrie

Total

95
Faculté de Médecine de Batna 2
PHARMACIE

N°

Spécialités

Nbre. de Postes Terrain de Formation

01 Microbiologie
12 Pharmacie hospitalière

04
01

02 CHU Batna -02 CAC Batna
CHU BEO

03 Pharmacie clinique

01

EHU Oran

Total

06
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Faculté de Médecine de Sétif
MEDECINE
N° Spécialités

Nbre. de Postes

01 Anesthésie Réanimation
02 Cardiologie
03 Chirurgie Générale
04 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie
05 Chirurgie Pédiatrique
06 Chirurgie Neurologique
07 Epidémiologie et Médecine Préventive

08
08

08 Hématologie
09 Médecine du Travail
10 Médecine Interne
11 Imagerie Médicale et radiologie
12 Infectiologie

02
02

13 Médecine Légale Droit Médical et Ethique
14 Microbiologie
15 Néphrologie

04
12
04

16 Oncologie Médicale
17 Parasitologie-mycologie
18 Pédiatrie

02
01
04

19 Pneumo-Phtysiologie
20 Radiothérapie-Oncologie

03
13

Terrain de Formation

CHU Sétif
CHU Sétif
05 CHU Sétif – 05 UMC CHU Sétif
CHU Sétif
05 CHU Sétif - 04 EH Eulma
CHU Sétif
CHU Sétif
CHU Sétif
CHU Sétif
CHU Sétif
02 Constantine -02 CHU Annaba
CHU Sétif
CHU Sétif
CHU Sétif
CHU Sétif
CAC Sétif
CHU Sétif
CHU Sétif
CHU Sétif
CAC Sétif

10
04
19
03
12

05
14
12

92

Total
Faculté de Médecine de Sétif
PHARMACIE
N°
01
02
03
04
05
06

Spécialités

Nbre. de Postes Terrain de Formation

01
01
01
11
01
01

CHU Annaba
CHU Alger
CHU Sétif
CHU Sétif
CHU Annaba
CHU Annaba

07 Pharmacie hospitalière

01

CHU BEO

18 Pharmacie clinique

01

EHU Oran

Chimie Analytique
Immunologie
Microbiologie
Parasitologie Mycologie
Pharmacognosie
Toxicologie

Total

08
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
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Faculté de Médecine d’Oran
MEDECINE
N°

Spécialités

Nbre. de Postes Terrain de Formation

01 Anatomie Générale
02 Anatomie Cytologie Pathologique
03 Anesthésie Réanimation
04 Anesthésie Réanimation Pédiatrique
05 Biochimie
06 Cardiologie
07 Chirurgie Vasculaire
08 Chirurgie Cardiaque
09 Chirurgie Générale
10 Chirurgie Neurologique
11 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie
13 Chirurgie Pédiatrique
14 Chirurgie Plastique
15 Chirurgie Thoracique
16 Chirurgie Urologique
17 Chirurgie maxillo-facial
18 Dermatologie et Vénérologie

Diabétologie Endocrinologie et Maladies
Métaboliques
20 Epidémiologie et Médecine Préventive
19

07
06
30
32
01
13
07
01
21
07
17
21
04
02
12
03
06

05 CHU Oran
-02 EHU Oran
02 CHU Oran
-02 EHU Oran -02 HMRUO
22 CHU Oran -04 EHU Oran -04 HMRUO
10 CHU -06 EHU Oran -16 EHS Canastel
01 EHU Oran
05 CHU Oran -04 EHU Oran -04 HMRUO
02 EHU Oran -03 CHU Oran -02 HMRUO
01 EHU Oran
08 CHU Oran -07 EHU Oran -06 HMRUO
03 CHU Oran -04 EHU Oran
03 CHU Oran -08 EHU Oran -06 HMRUO
06 CHU Oran -13 EHS Canastel -02 HMRUO
04 CHU Oran
02 CHU Oran
04 CHU Oran -04 EHU Oran -04 HMRUO
EHU Oran
02 CHU Oran -02 EHU Oran -02 HMRUO

15

04 EHU Oran -08 CHU Oran -03 HMRUO

07

03 CHU Oran -03 EHU Oran -01 EHS Canastel

21 Gynécologie-Obstétrique

28

22 Hématologie

36 O R L

07
03
08
03
12
04
10
04
12
10
08
04
06
13
07

37 Pédiatrie

50

23 Hémobiologie et Transfusion Sanguine
24 Hépato-Gastro-entérologie
25 Histologie emryologie et génétiques cliniques
26 Imagerie Médicale et Radiologie
27 Infectiologie
28 Immunologie
29 Médecine du Travail
30 Médecine Interne
31 Médecine Légale Droit Médical et Ethique
32 Médecine Physique et Réadaptation
33 Néphrologie
34 Oncologie Médicale
35 Ophtalmologie

38
39
40
41
42
43
44

Neurophysiologie Clinique et Exploration
Fonctionnelles du Système Nerveux
Neurologie
Pneumo-phtisiologie
Psychiatrie
Radiothérapie Oncologie
Réanimation médicale
Rhumatologie

08 CHU Oran -08 EHU Oran -06 HMRUO
06 EHS Nouar Fadela
03 CHU Oran -02 EHU Oran -02 HMRUO
01 CHU Oran -01 EHU Oran -01 HMRUO
04 CHU Oran -02 EHU Oran -02 HMRUO
03 CHU Oran
04 CHU - 04 EHU Oran -04 HMRUO
02 CHU Oran
-02 HMRUO
01 EHU Oran
02 CHU Oran -02 EHU Oran
06 CHU Oran -02 EHU Oran -04 HMRUO
04 CHU Oran -04 EHU Oran -02 HMRUO
02 CHU Oran -02 EHU Oran -04 HMRUO
04 EHU Oran
02 CHU Oran -02 EHU Oran - 02 EHS Messerghine

10 EHS Ophtalmologie - 03 HMRUO
04 CHU Oran -02 EHU Oran -01 HMRUO
14 CHU Oran -12 EHS Canastel -08 HMRUO
10 EHS Nouar Fadéla -06 EHS Messerghine

02

02 CHU Oran

04
07
04
07
06
02

EHU Oran
05 CHU Oran -02 EHU Oran
04 CHU Oran
04 CHU Oran -03 EHS Messerghine
06 EHU Oran
CHU Oran

Total

424
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24

2018-الثالثي الرابع-النشرة الرسمية

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

Faculté de Médecine d’Oran
PHARMACIE
N°

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Spécialités

Nbre. de Postes Terrain de Formation

Biochimie
Cryptogamie et Botanique Médicale
Chimie Minérale
Chimie Thérapeutique
Hémobiologie et Transfusion Sanguine
Immunologie
Microbiologie
Parasitologie-Mycologie
Pharmacie Galénique
Pharmacognosie
Pharmacologie Pharmaceutique
Toxicologie
Pharmacie hospitalière

14 Pharmacie clinique

02
01
01
02
01
01
06
02
02
02
02
02
01

01 EHU Oran
-01 HMRUO
Faculté de Médecine d’Alger
CHU Annaba
Faculté de Médecine Oran
EHU Oran
EHU Oran
02 CHU Oran -02 HMRUO -02 EHU Oran
CHU Oran
CHU Oran
Faculté de Médecine de Tlemcen
CHU Alger
CHU Oran
CHU Parnet

01

EHU Oran

Total

26
Faculté de Médecine d’Oran
MEDECINE DENTAIRE

N°

01
02
03
04
05

Spécialités

Nbre. de Postes Terrain de Formation

Odontologie Conservatrice/Endodontie
ODF
Parodontologie
Pathologie et Chirurgie Buccale
Prothèse

06
06
03
02
12

03 CHU Oran -02 Faculté Oran -01 HMRUO
CHU Oran
CHU Oran
CHU Oran
CHU Oran

Total

19
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Faculté de Médecine Tlemcen
MEDECINE

N°

Spécialités

Nbre. de Postes Terrain de Formation

01 Anatomie Cytologie Pathologique
02 Anesthésie Réanimation
03 Réanimation Médicale

02
06
04

04 Anesthésie Réanimation Pédiatrique

06

05
06
07
08
09
10
11

06
08
01
06
02
01
02

CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
EHS Mère Enfant Tlemcen/
détachement CHU Oran
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
détachement CHU Oran
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
EHS Mère Enfant Tlemcen
CHU Tlemcen

01

Détachement CHU SBA

02
08
03
02
04
02
02
08
02

CHU Tlemcen
EHS Mère Enfant Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen

12

Cardiologie
Chirurgie Générale (A : 05 / B : 03)
Chirurgie thoracique
Chirurgie Orthopédique et Traumatologie
Chirurgie Neurologique
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie et Vénéréologie
Diabétologie Endocrinologie et Maladies
Métaboliques
Epidémiologie et Médecine Préventive
Gynécologie Obstétrique
Hématologie
Hémobiologie et Transfusion Sanguine
Imagerie Médicale et Radiologie
Infectiologie
Médecine du Travail
Médecine Interne

13
14
15
16
17
18
19
20
21 Médecine Légale Droit Médical et Ethique
25
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Médecine Nucléaire et Imagerie Moléculaire

Médecine du Sport
Médecine Physique et Réadaptation
Microbiologie
Néphrologie
Neurologie
Oncologie Médicale
O-R-L
Pédiatrie (A : 03 / B : 03)
Pneumo-phtisiologie
Psychiatrie
Pharmacologie clinique

04
01
02
01
04
02
02
02
06
01
03
02

CHU Tlemcen
Détachement Fac Med Alger
CHU Tlemcen
Détachement Fac Med Oran
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen / EHS Mère Enfant Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen

008

Total
Faculté de Médecine Tlemcen
PHARMACIE
N°

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
03
14

Spécialités

Nbre. de Postes Terrain de Formation

Cryptogamie et Botanique Médicale
Biochimie
Chimie Thérapeutique
Chimie Analytique
Chimie Minérale
Hydrologie Bromatologie
Hémobiologie et Transfusion Sanguine
Immunologie
Microbiologie
Pharmacie Galénique
Pharmacologie Pharmaceutique
Pharmacognosie
Toxicologie
Pharmacie hospitalière

15 Pharmacie clinique

01
01
02
01
11
01
02
01
03
01
02
02
01
01

Détachement Fac Med Alger
EHU Oran
Détachement Fac Med Oran
Détachement Fac Med Blida
Détachement Fac Med Annaba
Détachement Fac Med Oran
CHU Tlemcen
Détachement Fac Med Oran
Détachement Fac Med Oran
Détachement Fac Med Oran
Détachement Fac Med Oran
CHU Tlemcen
CHU Oran
CHU Parnet

01

CHU Béni Messous

21

Total
Faculté de Médecine Tlemcen
MEDECINE DENTAIRE
N°

Spécialités

Nbre. de Postes Terrain de Formation

01 Odontologie Conservatrice/Endodontie
02 Parodontologie
03 Pathologie et Chirurgie Buccales

02
02
02

Total

CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen

06
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Faculté de Médecine de Sidi-Bel-Abbès
MEDECINE

N°

Spécialités

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Anatomie Générale
Anatomie Cytologie Pathologique
Anesthésie Réanimation
Biochimie
Chirurgie Générale
Chirurgie Orthopédique et Traumatologie
Chirurgie Pédiatrique
Chirurgie Neurologique
Chirurgie Urologique
Diabétologie Endocrinologie et Maladies
10
Métaboliques
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Nbre. de Postes Terrain de Formation

02
02
08
01
04
05
05
02
03

CHU Oran
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès

03

CHU Sidi-Bel-Abbès
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Epidémiologie et Médecine Préventive
Gynécologie Obstétrique
Hépato-Gastro-Entérologie
Hématologie
Infectiologie
Imagerie Médicale et Radiologie
Médecine Interne
Médecine de Travail
Médecine Nucléaire
Médecine Légale Droit Médical et Ethique

Médecine Physique et Réadaptation
Néphrologie
Physiologie Clinique et Exploration
Fonctionnelle Métabolique et Nutrition
Neurophysiologie Clinique et Exploration
Fonctionnelle du Système Nerveux
Neurologie
ORL
Oncologie Médicale
Ophtalmologie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie
Radiothérapie oncologie

02
06
01
02
02
04
06
02
02
01
02
02

CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès

01

CHU Sidi-Bel-Abbès

01

CHU Sidi-Bel-Abbès

01
04
02
04
06
02
03

CHU Tlemcen
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
EHU Oran

90

Total
Faculté de Médecine de Sidi-Bel-Abbès
PHARMACIE
N°

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
04
15
16

Spécialités

Nbre. de Postes Terrain de Formation

Biophysique Pharmaceutique
Biochimie
Chimie Analytique
Chimie Thérapeutique
Chimie Minérale
Cryptogamie et Botanique Médicale
Hémobiologie et Transfusion Sanguine
Immunologie
Microbiologie
Parasitologie –Mycologie
Pharmacie Galénique
Pharmacologie Pharmaceutique
Pharmacognosie
Toxicologie
Pharmacie hospitalière
Pharmacie clinique

01
01
01
02
01
01
02
02
04
02
01
11
02
01
01
01

Alger
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Blida
CHU Oran
CHU Annaba
CPMC Alger
CHU Oran
01 EHU Oran - 01 CHU Béni Messous
02 CHU Oran -02 EHU Oran
CHU Oran
CHU Oran
EHU Oran
02 CHU Annaba
CHU Oran
CHU Parnet
CHU Tlemcen

24

Total
Faculté de Médecine de Sidi-Bel-Abbès
MEDECINE DENTAIRE
N°

Spécialités

Nbre. de Postes Terrain de Formation

01 Prothèse

02

CHU Sidi-Bel-Abbès

Total

02
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Faculté de Médecine de Mostaganem
MEDECINE

N°

01
02
03
04
05
27

Spécialités

Anesthésie Réanimation
Biochimie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Maxillo-Faciale
2018-الثالثي الرابع-النشرة الرسمية

Nbre. de Postes

03
02
02
03
01

Terrain de Formation

CHU Oran
CHU Mostaganem
CHU Oran
CHU Mostaganem
CHU Oran
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

CHU Oran
CHU Oran
CHU Oran
CHU Oran
CHU Oran
CHU Oran
CHU Oran
CHU Oran
CHU Oran
CHU Oran
CHU Mostaganem
CHU Tlemcen
CHU Oran
CHU Oran

02
02
03
02
03
01
03
02
02
02
04
01
01
04

Chirurgie Neurologique
Chirurgie Urologique
Chirurgie Orthopédique et Traumatologie

Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie et Vénéréologie
Diabétologie Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Gynécologie obstétrique
Hépato-Gastro-Entérologie
Hématologie
Imagerie Médicale et Radiologie
Médecine Interne
Neurologie
ORL
Pédiatrie

43

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Total

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػػػرار وزاري مشتػػرؾ مػػؤرخ في  24أكتوبر  ،2018يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة
لمبحث لدى مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني

إف
ّ
ووزير التعميـ العالي والبحث العممي
وزير المالية

 بمقتضى المرسوم رقم  56-85المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1405الموافق  16مارس سنة ،1985المتضمن إنشاء مركز البحث في اإلعالم العممي والتقني ،المعدل والمتمم.
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  54-95المؤرخ في  15رمضان عام  1415الموافق  15فبراير سنة ،1995يحدد صالحيات وزير المالية.
الذي ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنةالمتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 ،2003الذي ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عام  1432الموافق  24نوفمبر سنةيحدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي.
 ،2011الذي ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  293-12المؤرخ في  2رمضان عام  1433الموافق  21يوليو سنة ،2012السيما المادة  12منو.
الذي ّ
يحدد ميام المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا وسيرىاّ ،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30.يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
الذي ّ
 وبعد اإلطالع عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لو ازرة التعميم العالي والبحثالعممي.
يػقػػػػػرراف
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  12من المرسوم التنفيذي رقم  293-12المؤرخ في  2رمضان عام 1433
الموافق  21يوليو سنة  2012والمذكور أعاله ،تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل أرضية
تكنولوجية لمشبكات والبنى التحتية الرقمية لدى مركز البحث في اإلعالم العممي والتقني.
المادة  :2تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة لألرضية التكنولوجية لمشبكات والبنى التحتية الرقمية المذكورة
في المادة األولى أعاله ،كاآلتي:
 جامعة بجاية،
 جامعة الشمف،
 جامعة قسنطينة .2
المادة  :3تتكون األرضية التكنولوجية لمشبكات والبنى التحتية الرقمية من أربعة ( )04فروع:
 فرع البنى التحتية لمشبكات ،ويكمف بما يأتي:
 تطــوير وتســيير البنــى التحتيــة لمشــبكات التابعــة لمخــدمات اإللكترونيــة ،الســيما الشــبكة الوطنيــة لمتعمــيموالبحث (.(ARN
 تطــوير وتســيير الخــدمات المرتبطــة بالشــبكات مثــل ( ،)mpls ،IP-v6المتابعــة ،التــدفق والمحاض ـراتالمرئية وحركة االتصال المتحد وخدمات المصادقة المتحدة.
 ضــمان التواصــل والتعــاون مــع الشــبكات األجنبيــة المماثمــة كشــبكة البحــث األوربيــة ) (GEANTوشــبكةاإلنترنت العالمية.
 ضمان التواصل والتبادل مع الشبكات الوطنية األخرى لإلنترنت (متعاممي االتصاالت الثابتة والنقالة). فرع البنى التحتية مركز البيانات والحوسبة الشبكية والحوسبة السحابية ،ويكمف بما يأتي:
 تطوير وتسيير البنى التحتية لمركز البيانات (مصادر الحساب والتخزين) بجمع التكنولوجيات المختمفة،السيما (الحوسبة الشبكية والحوسبة السحابية).
 تطوير وتسيير خدمات الحوسبة والتخزين والمصادقة والدخول إلى الشبكة الوطنية(.)DZ e-Science GRID & DZ e-Science CLOUD
 ضمان سير سمطة المصادقة ( )DZ e-Science CAوتسييرىا. ضمان التواصل والتعاون مع الشبكات األجنبية المماثمة ،كالشبكة األوربية (.)EGI فرع خدمات االنترنت ،ويكمف بما يأتي:
 تطوير وتسيير منصة "وصال" التي تجمع خدمات االنترنت واسـعة المـدى كتـوطين المواقـع االلكترونيـةوالم ارســالت االلكترونيــة والتطبيقــات والمنصــات المخصصــة (تحديــد الموقــع الجغ ارفــي العمميــات البنكيــة
الرقمية ،التعميم عن بعد ،التسجيل عن بعد والخدمات الصحية عن بعد).
 تطوير وتسيير خدمات االنترنت عن طريق الحوسبة السحابية. ضمان سير سمطة المصادقة ( )DZ Wissal CAوتسييرىا.وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-

29

 فرع السجل الوطني .الجزائر و ،dzويكمف بما يأتي:
 -ضمان سير خدمات تسجيل وتسيير أسماء النطاقات لمجزائر بالمغتين العربية والالتينية.

 تط ــوير وتس ــيير البني ــة التحتي ــة التقني ــة الت ــي تتض ــمن خدم ــة ( )DNSومنص ــات التس ــجيل المتض ــمنةالسجالت الوطنية .الجزائر و.dz

 ضــمان تواصــل منصــة ( )DNSعمــى المســتوى الــدولي والتعــاون مــع الييئــة العالميــة لمصــادر االنترنــت(.)ICANN

 -ضمان تسيير شبكة كيانات التسجيل» «registrarsوتطويرىا عمى الصعيد الوطني والدولي.

المادة  :4ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في  24أكتوبر 2018

وزير المالية

وزير التعميـ العالي والبحث العممي

عبد الرحمف راوية

األستاذ طاىر حجار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػػػرار وزاري مشتػػرؾ مػػؤرخ في  24أكتوبر  ،2018يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة
لمبحث لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا

إف
ّ
ووزير التعميـ العالي والبحث العممي
وزير المالية

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  54-95المؤرخ في  15رمضان عام  1415الموافق  15فبراير سنة ،1995يحدد صالحيات وزير المالية.
الذي ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنةالمتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 ،2003الذي ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  299-05المؤرخ في  11رجب عام  1426الموافق  16غشت سنة ،2005يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.
الذي ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  338-07المؤرخ في  19شوال عام  1428الموافق  31أكتوبر سنة ،2007والمتضمن إنشاء مركز لمبحث في البيوتكنولوجيا.

 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عام  1432الموافق  24نوفمبر سنة

يحدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي.
 ،2011الذي ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  293-12المؤرخ في  2رمضان عام  1433الموافق  21يوليو سنة ،2012السيما المادة  12منو.
الذي ّ
يحدد ميام المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا وسيرىاّ ،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
الذي ّ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة ،2016يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
الذي ّ
 وبعد اإلطالع عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لو ازرة التعميم العالي والبحثالعممي.

يػقػػػػػرراف

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  12من المرسوم التنفيذي رقم  293-12المؤرخ في  2رمضان عام 1433
الموافق  21يوليو سنة  2012والمذكور أعاله ،تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل أرضية
تكنولوجية لميندسة الحيوية لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا.
المادة  :2تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة لألرضية التكنولوجية لميندسة الحيوية المذكورة في المادة
األولى أعاله ،كاآلتي:

 جامعة سكيكدة.
 جامعة أم البواقي.
 جامعة سطيف.1
 جامعة قسنطينة.1
 جامعة قسنطينة.2
 جامعة قسنطينة.3
 المركز الجامعي لميمة.
 المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا لقسنطينة.
 مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.
 مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية.
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
المادة  :3تتكون األرضية التكنولوجية لميندسة الحيوية من ثالثة ( )03فروع:
 فرع النانو والميكرو لمتصميـ الحيوي ،ويكمف بما يأتي:

 تكــوين وانتــاج نظــم بيولوجيــة جزيئيــة لمبحــوث الطبيــة الحيويــة والبيئيــة وتطويرىــا ،ونخــص بالــذكر (أجي ـزةتسميم األدوية ،أجيـزة الرؤيـة التشخيصـية ،أجيـزة عمـم السـموم التنبئيـة ،أجيـزة تحميـل تمـوث التربـة ،اليـواء
والماء).

 فرع التصوير الحيوي البصري ،ويكمف بما يأتي:
 التطوير المعرفي لمالحظة األحداث داخل الخمية. تطوير أساليب وتقنيات الختبارات الخاليا. تطوير المعدات المتكاممة لمبحث الطبي الحيوي.وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 فرع التوصيف الحيوي والتطوير ،ويكمف بما يأتي:
 توفير خبرات لفائدة القطاعين األكاديمي والصناعي. إعداد منتجات جديدة مبتكرة وانشاء طرائق جديدة لمتصنيع و/أو التشكيل. ضمان الجودة ومراقبة خمل الطرائق و/أو المنتجات.المادة  :4ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  24أكتوبر 2018

األستاذ طاىر حجار

وزير المالية

عبد الرحمف راوية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػػػرار وزاري مشتػػرؾ مػػؤرخ في نوفمبر  ،2018يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص
الخاص رقـ  302.082الذي عنوانو "الصندوؽ الوطني لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي"

إف وزير المالية،

ووزير التعميـ العالي و البحث العممي،

 بمقتضى القانون رقم  17-84المؤرخ في  8شوال عام  1404الموافق  7جويمية سنة  1984والمتعمق بقوانينالمالية ،المعدل والمتمم.

 وبمقتضى القانون رقم  05-99المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  04أفريل سنة  1999المتضمنالقانون التوجييي لمتعميم العالي ،المعدل والمتمم.

 وبمقتضى القانون رقم  11-99المؤرخ في  15رمضان عام  1420الموافق  23ديسمبر سنة  1999المتضمنقانون المالية لسنة  ،2000ال سيما المادة  89منو.

 وبمقتضى القانون رقم  13-10المؤرخ في  23محرم عام  1432الموافق  29ديسمبر سنة  2010المتضمنقانون المالية لسنة  ،2011ال سيما المادة  76منو.

 وبمقتضى القانون رقم  21-15المؤرخ في  18ربيع األول عام  1437الموافق  30ديسمبر سنة ،2015والمتضمن القانون التوجييي حول البحث العممي والتطوير التكنولوجي.

 وبمقتضى األمر رقم  03-94المؤرخ في  27رجب عام  1415الموافق  31ديسمبر سنة  1994المتضمنقانون المالية لسنة  ،1995المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  146منو.

 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  414-92المؤرخ في  19جمادى األولى عام  1413الموافق  14نوفمبر سنة ،1992المتعمق بالرقابة السابقة لمنفقات التي يمتزم بيا ،المعدل والمتمم.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  54-95المؤرخ في  15رمضان عام  1415الموافق  15فيفري سنة ،1995الذي يحدد صالحيات وزير المالية.
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 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  177-95المؤرخ في  25محرم عام  1416الموافق  24جوان سنة  ،1995الذييحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم  302-082الذي عنوانو "الصندوق الوطني لمبحث العممي
والتنمية التكنولوجية" ،المعدل والمتمم.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عام  1432الموافق  24نوفمبر سنة ،2011والذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة ذات الطابع العممي والتكنولوجي.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  397-11المؤرخ في  28ذي الحجة عام  1432الموافق  24نوفمبر سنة ،2011والذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والثقافي والميني.

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

 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ّأول ذي الحجة  1422الموافق  13فيفري سنة  ،2002الذي يحددمدونة النفقات المخصصة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي والخاضعة لممراقبة المالية البعدية ،المعدل والمتمم.
 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  8ربيع الثاني عام  1433الموافق أول مارس سنة  ،2012الذييحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم  302.082الذي عنوانو "الصندوق الوطني لمبحث

العممي والتطوير التكنولوجي".
يػقػػػػػرراف
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  4من المرسوم التنفيذي رقم  177-95المؤرخ في  25محرم عام 1416
الموافق  24جوان سنة  ،1995المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد مدونة
إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم  302-082الذي عنوانو "الصندوق الوطني لمبحث

العممي والتطوير التكنولوجي".

المػادة  :2طبقا ألحكام المادة  146من األمر رقم  03-94المؤرخ في  27رجب عـام  1415الموافـق 31ديسـمبر
سنة  ،1994المتضمن قانون المالية لسنة  ،1995المعدل والمتمم والمذكور أعاله ،تحدد إيـرادات ونفقـات
حساب التخصيص الخاص رقم  302-082والمذكور في المادة األولى أعاله ،كما يمي:

 اإليػػػرادات:

 الموارد المرتبطة بالسياسة الوطنية في قطاع البحث العممي والتطوير التكنولوجي. مساىمات الييئات العمومية والخاصة. -اليبات والوصايا.

 النفقات:

 النفق ــات المرتبط ــة بتنمي ــة البح ــث العمم ــي والتكنول ــوجي وتثمين ــو اإلقتص ــادي وال س ــيما تخصيص ــاتالييئــات ذات اإلســتقاللية الماليــة المكمفــة بتنفيــذ و/أو تســيير ومتابعــة تنفيــذ مشــاريع البحــث العممــي
والتطوير التكنولوجي في إطار اإلتفاقيات المبرمة مع و ازرة التعميم العالي والبحث العممي.

 مكافأة نشاطات البحث لمباحثين المسخرين في إطار البرامج الوطنية لمبحث.وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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المػادة  :3تحدد مدونة نفقات حساب التخصيص الخاص رقم  ،302-082والمذكور أعاله ،في ممحـق ىـذا القـرار،
ويمكن تعديميا بنفس الشكل.

المػػػادة  :4تمغــى أحكــام الق ـرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ فــي  8ربيــع الثــاني عــام  1433الموافــق أول مــارس ســنة
 ،2012والمذكور أعاله.

المػػادة  :5ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

وزير المالية

عبد الرحمف راوية

األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق بالقرار

 -1تسديد المصاريف:

مدونة نفقات حساب التخصيص الخاص رقـ 082-302

 1-1مصاريف الميمة والتنقل في الجزائر لألنشطة المتعمقة بتطوير البحث.
 2-1مصاريف الميمة والتنقل إلى الخارج لألنشطة المتعمقة بتطوير البحث.

 3-1الممتقيات العممية المتعمقة بتطوير البحث (مصاريف التنظيم واإليواء واإلطعام والنقل).
 4-1مستحقات المحققين.

 5-1مستحقات المرشدين.

 6-1مستحقات الخبراء والمستشارين.

 7-1مصاريف الدراسات واألشغال والخدمات المنجزة لحساب ىيئة البحث.

 8-1حقوق التسجيل والمشاركة في الممتقيات والمحاضرات العممية في الجزائر وفي الخارج.
 9-1مصاريف التنقل والتكفل بطمبة الدكتوراه في الجزائر.
 -2الموازـ:
 1-2المواد الكيميائية.

 2-2المستيمكات (بما في ذلك مستيمكات اإلعالم اآللي).

 3-2المكونات اإللكترونية والميكانيكية والسمعية البصرية.
 4-2الورق ومستمزمات المكتب.
 5-2الدوريات.

 6-2الوثائق والكتب الخاصة بالبحث.

 7-2مستمزمات واحتياجات المخابر ( الحيوانات ،النباتات.)...
 8-2عتاد ،أدوات ومعدات عممية صغيرة.
 9-2اقتناء الغاز الخاص بالمخابر.
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 -3التكاليف الممحقة:

 1-3طبع ونشر الوثائق العممية والتقنية.

 2-3المصــاريف البريديــة (الفــاكس ،األنترنــت ،البريــد الس ـريع ،مصــارف تركيــب الشــبكات الياتفيــة)
ولمتخميص البريدي.

 3-3أعباء أخرى (ضرائب ورسوم ،حقوق الجمارك ،مصاريف مالية ،تأمينات).
 4-3مصاريف نقل التجييزات.

 5-3بنك المعطيات (االقتناء واالشتراك).
 6-3مصاريف ترجمة الوثائق العممية.
 7-3مصاريف النشر واإلشيار.

 8-3تصميم وانجاز وصيانة مواقع الويب.

 -4حظيرة السيارات

 1-4كراء السيارات واآلالت ألشغال البحث الميداني.

 -5مصاريف التثميف والتطوير التكنولوجي:

 1-5مصاريف مرافقة حاممي مشاريع البحث في الجزائر،

 2-5مصاريف الممكية الفكرية الممنوحة لممؤسسات المعتمدة في الجزائر وفي الخارج:
 1-2-5بحث في األقدمية.

 2-2-5طمبات إيداع براءات االختراع ،العالمات التجارية والنماذج.
 3-2-5إيداع برامج.

 4-2-5حماية االبتكارات النباتية ،الحيوانية وغيرىا.
 5-2-5مصاريف الوكالء.

 6-2-5حماية براءات االختراع والبرمجيات المودعة (في الجزائر وفي الخارج).

 3-5مصاريف تصميم وتعريف المشروع القابل لمتثمين.

 4-5مصاريف تقييم ودراسة جدوى المشروع القابل لمتثمين (نضج المشروع = خطة العمل).
 5-5مصاريف تجريب وتطوير المنتجات القابمة لمتثمين.
 6-5مصاريف الحضانة.

 7-5مصاريف الخدمة الخاصة باالبتكار.

 8-5مصاريف تصميم وانجاز النماذج األولية والط ارزات والمحطات التجريبية

 -6مكافأة الباحثيف:

 1-6مكافأة أنشطة البحث الخاصة بالباحثين المجندين في إطار البرامج الوطنية لمبحث.
 2-6الضمان االجتماعي:
1-2-6

النظام العام.

3-2-6

التقاعد المسبق.

2-2-6
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 -7دراسات وانجاز وتجييز ىيئات البحث:
 1-7الدراسة والمتابعة.

 2-7إنجاز ىيئات البحث.

 3-7تجييز ىيئات البحث (التجييزات العممية ،أثاث المخبر والمكتب وآالت النسخ والطبع والسمعي
البصري).

 4-7تييئة ،إعادة تأىيل وصيانة مباني ىيئات البحث ،اقتناء وتركيب أجيزة التكييف والتدفئة.
 5-7اقتناء تجييزات اإلعالم اآللي البرامج والمواحق.
 6-7تجديد التجييزات العممية واإلعالم اآللي.

 7-7صيانة التجييزات العممية ،اإلعالم اآللي وآالت النسخ والطبع.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػ
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يتضمف تأىيل مؤسسات ال ّتعميـ العالي
قػػرار رقـ  867مؤرخ في  01أكتوبر ،2018
ّ
الدكتوراه وتنظيػـ ال ّتأىيػل الجامعػي ومنحػو
لم ّتكويف لمحصوؿ عمى شيادة ّ
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقـم  243-17المؤرخ فـي  25ذي القعدة عام  1438الموافـق  17غشت سنة ،2017المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.
و
ّ
 -وبمقتضــى المرســوم الت ــنفيذي رق ــم  254-98المــؤرخ فــي  24ربيــع الثــاني ســنة  1419المواف ــق  17غش ــت ســنة

ـتمم ،الســيما
 1998والمتعمــق بالت ــكوين فــي الــدكتوراه ومــا بعــد التــدرج المتخصــص والتأىيــل الجام ــعي ،المعـ ّـدل والمـ ّ
المادتين  9و 113منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي  279-03المؤرخ في  24جمادى الثاني عام  1424الموافق  23غشت سنـة 2003المتمم.
المحدد لمميام والقواعد الخاصة بتنظيم وسير الجامعة،
ّ
و ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقـم  77-13المؤرخ فـي  18ربيـع األول عـام  1434الموافـق  30ينايــر سـنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
واّلذي ّ
يػقػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكـام المادتين  9و 113من المرسـوم التنفيذي رقـم  254-98المؤرخ في  17غشت سـنة
 ،1998المعدل والمتمم ،المذكور أعاله ،ييـدف ىـذا القـرار إلى تـأىيل مؤسسات التعميم العالي اآلتي
ذكرىا لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتـنظيم التأىيل الجامعي ومنحـو:
الجامعات :جامعة المسيمة ،جامعة بسكرة ،جامعة تبسة ،جامعة سطيف.1

المادة  :2تح ّـدد قـائـمة التّخصصات المفـتوحة لمتّأىيل في ممحق ىذا القرار.
ابتداء من تـاريخ إمضائو
المادة  :3يبقى التّأىيل الممنوح بموجـب ىذا القرار ساري المفعول لمدة أربع ( )04سنوات
ً
مع الـتقيد بأحكام المادتين  12و 115مـن المرسوم التنفيذي رقم  254-98المؤرخ في  17أوت 1998
المذكور أعاله.
كل فيـما
المادة  :4يكّمـف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدراء مؤسسات التّعميم العالي المذكورة أعالهّ ،
يخصو ،بتنفيذ ىـذا القرار.
المادة  :5يـنشر ىـذا الـقـرار في النـشرة الرسـمية لمتعـميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  01أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمف تأىيل جامعػة المسيمة
ممحق بالقرار رقـ  867المؤرخ في  01أكتوبر  ،2018و
ّ
الدكتوراه وتنظيػـ ال ّتأىيػل الجامعػي ومنحو في التخصصات التالية:
لم ّتكويف لمحصوؿ عمى شيادة ّ



كيمياء.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المتضمف تأىيل جامعػة بسكرة
ممحق بالقرار رقـ  867المؤرخ في  01أكتوبر  ،2018و
ّ
الدكتوراه وتنظيػـ ال ّتأىيػل الجامعػي ومنحو في التخصصات التالية:
لم ّتكويف لمحصوؿ عمى شيادة ّ



التربية البدنية والرياضية.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمف تأىيل جامعة تبسة
ممحق بالقرار رقـ  867المؤرخ في  01أكتوبر  ،2018و
ّ
الدكتوراه وتنظيػـ ال ّتأىيػل الجامعػي ومنحو في التخصصات التالية:
لم ّتكويف لمحصوؿ عمى شيادة ّ



الفيزياء.



الكيمياء.



الجيولوجيا.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمف تأىيل جامعة سطيف1
ممحق بالقرار رقـ  867المؤرخ في  01أكتوبر  ،2018و
ّ

الدكتوراه وتنظيػـ ال ّتأىيػل الجامعػي ومنحو في التخصصات التالية:
لم ّتكويف لمحصوؿ عمى شيادة ّ



الكيمياء.



إعالـ آلي.



ىندسة معمارية.



عموـ فالحية.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  868مؤرخ في  01أكتوبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  450المؤرخ في  9ماي 2016
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الطارؼ

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتض ــى المرس ــوم الرئاس ــي رق ــم  243-17الم ــؤرخ ف ــي  25ذي القع ــدة ع ــام  1438المواف ــق  17غش ــت س ــنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضـى المرسـوم التنفيــذي رقـم  279-03المــؤرخ فـي  24جمـادى الثانيــة عـام  1424الموافــق  23غشـت ســنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو.

 وبمقتض ــى المرس ــوم التنفي ــذي رق ــم  242–12الم ــؤرخ ف ــي  14رج ــب ع ــام  1433المواف ــق  4يوني ــو س ــنة ،2012والمتضمن إنشاء جامعة الطارف ،ال سيما المادة  2منو.

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

 وبمقتضـى القـرار رقـم  450المـؤرخ فــي  9مـاي  ،2016الـذي يحـدد القائمــة االسـمية ألعضـاء مجمـس إدارة جامعــةالطارف ،المعدل.

يػقػػػػػرر
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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المادة األولى :يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم  450المؤرخ في  9ماي  ،2016المعدل والمذكـور أعاله ،كما ىو
محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  01أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الطارؼ

 -1األعضاء المعينوف:
اإلسـ والمقب

الصفة

 -العقون صالح

رئيس

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

 -سالوي عبد القادر

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالمالية،

 -حاجي عبد الوىاب

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،

 -جيالني عز الدين

عضو

 -مموعجمي فطيمة زىرة

عضو

 -عبد الدايم أحمد

عضو

 بوضياف عبد القادر -شعابنة عمر

عضو
عضو

 -صافي عادل

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثمة الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكمف بالعدل،

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

عضو ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

 -مزيان عبد الحق

عضو

 -عقون حورية

عضو

عضو

 -بن جودي عمي

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،

ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ممثمة الوالي.

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  869مؤرخ في  01أكتوبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  213المؤرخ في  7أفريل 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة غرداية

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سـنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  279-03المــؤرخ فــي  24جمــادى الثانيــة عــام  1424الموافــق  23غشــت ســنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  12منو.

 وبمقتضــى المرس ــوم التنفي ــذي رقــم  248-12الم ــؤرخ ف ــي  14رج ــب عــام  1433المواف ــق  4يوني ــو س ــنة ،2012المتضمن إنشاء جامعة غرداية ،ال سيما المادة  2منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافـق  30ينـاير سـنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى القرار رقم  213المؤرخ فـي  7أفريـل  ،2016الـذي يحـدد القائمـة االسـمية ألعضـاء مجمـس إدارة جامعـةغرداية ،المعدل.

يػقػػػػػرر

المادة األولى :يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم  213المؤرخ في  7أفريل  ،2016المعدل والمذكـور أعاله ،كما ىو
محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  01أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة غرداية

 -1األعضاء المعينوف:
اإلسـ والمقب

الصفة

 -بن برطال جمال

رئيس

 -جعفري عبد الرحمان

عضو

 -بوزيدي حسين

عضو

 -بمعمري كمثوم

عضو

 -صافي خالد

 طيباني عمار -سمساجي دمحم

عضو
عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

عضو

 زموري دمحم أمزيان -حاج مييوب سيدي موسى

عضو

 -خمف هللا صابر

عضو

 جقبوب مصطفى -بن زرقة بمخير

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

عضو

 -إلياس خميفة

القطاع

عضو
عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثمة الوزير المكمف بالعدل،

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،

ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ممثل الوزيرة المكمفة بالبيئة والطاقات المتجددة،

ممثل الوالي.

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  871مؤرخ في  01أكتوبر  ،2018يتضمف إنشاء مخبر بحث في "اليندسة البيداغوجية الحديثة
لمتعميـ والتكويف المتواصل وفق اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية" لدى جامعة التكويف المتواصل

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسـي رقـم  243-17المـؤرخ فـي  25ذي القعـدة عـام  1438الموافـق  17أوت سـنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  149-90المــؤرخ فــي  2ذي القعــدة عــام  1410الموافــق  26مــاي ســنة ،1990المتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل ،وتنظيميا وعمميا.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  243-99المــؤرخ فــي  21رجــب عــام  1420الموافــق  31أكتــوبر ســنة ،1999الذي يحدد تنظيم المجان القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا.

 بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  244-99المــؤرخ فــي  21رجــب عــام  1420الموافــق  31أكتــوبر ســنة ،1999الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره ،ال سيما المادة  8منو.

 مقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ فـي  18ربيـع األول عـام  1434الموافـق  30جـانفي سـنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 بمقتض ــى القـ ـرار رق ــم  1740الم ــؤرخ ف ــي  8ديس ــمبر س ــنة  ،2016ال ــذي يح ــدد القائم ــة اإلس ــمية ألعض ــاء المجن ــةالقطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.

 وبعد اإلطالع عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحـث العممـي والتطـوير التكنولـوجي لـو ازرة التعمـيم العـالي والبحـثالعممي في دورتيا األولى  2018المنعقدة في  8و 9مارس .2018
يػقػػػػػرر
المادة األولى :طبقا ألحكام المادة  8من المرسوم رقم  244-99المؤرخ في  21رجب عام  1420الموافق 31
أكتوبر سنة  ،1999المذكور أعاله ،ينشأ لدى جامعة التكوين المتواصل مخبر بحث بعنوان "اليندسة
البيداغوجية الحديثة لمتعميم والتكوين المتواصل وفق اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية".

المػػادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  01أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  872مؤرخ في  01أكتوبر  ،2018يتضمف إنشاء مخابر بحث
لدى بعض مؤسسات التعميـ العالي

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسـي رقـم  243-17المـؤرخ فـي  25ذي القعـدة عـام  1438الموافـق  17أوت سـنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  243-99المــؤرخ فــي  21رجــب عــام  1420الموافــق  31أكتــوبر ســنة ،1999الذي يحدد تنظيم المجان القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا.

 بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  244-99المــؤرخ فــي  21رجــب عــام  1420الموافــق  31أكتــوبر ســنة ،1999الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره ،ال سيما المادة  7منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ فـي  24جمـادى الثانيـة عـام  1424الموافـق  23أوت ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم.

 وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  299-05المــؤرخ فــي  11رجــب عــام  1426الموافــق  16أوت  ،2005الــذييحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.
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 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30جانفي سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 وبمقتضـى المرســوم التنفيــذي رقــم  176-16المــؤرخ فـي  9رمضــان عــام  1437الموافــق  14جـوان  ،2016الــذييحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا.

 وبمقتضــى الق ـرار رقــم  1740المــؤرخ فــي  8ديســمبر ســنة  ،2016الــذي يحــدد القائمــة اإلســمية ألعضــاء المجنــةالقطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.

 وبعد اإلضالع عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لـو ازرة التعمـيم العـالي والبحـثالعممي في دورتيا األولى  2018المنعقدة في  08و 09مارس .2018

وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميم العالي.
ً -

يػقػػػػػرر

المادة األولى :طبقا ألحكام المادة  7من المرسوم رقم  244-99المؤرخ في  21رجب عام  1420الموافق 31
أكتوبر سنة  ،1999المذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات
التعميم العالي.

المػػادة  :2تحدد قائمة مخابر البحث المنشأة لدى بعض مؤسسات التعميم العالي في ممحق ىذا القرار.
المػادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  01أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق القرار المتضمف إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميـ العالي
 جامعة أدرار:
.1

مخبر القانون والتنمية المحمية،

.2

مخبر الدراسات حول التنمية المكانية وتطوير المقاوالتية في الجزائر،

.3

مخبر الموارد الطبيعية الصحراوية،

.4

مخبر الفضاء الصحراوي في مدونة السرد الجزائري،

 جامعة األغواط:
.5

مخبر التمكين اإلجتماعي والتنمية المستدامة في البيئة الصحراوية،

.6

مخبر األبعاد المعرفية والتصورات التطبيقية لعموم التدريب الرياضي من خالل مقاربات متعددة،

 جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية:
.7

مخبر الدراسات المغوية والقرآنية،

 جامعة البميدة :1
.8

مخبر األورام الخبيثة في الدم والييموغموبين،
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 جامعة البميدة :2

 .9مخبر الحوكمة والتنمية المستدامة،
 .10مخبر المغة والمعرفة والتفاعل،

 .11مخبر الرقمنة والقانون في الجزائر،
 جامعة البويرة:
.12

مخبر متعدد التخصصات في عموم اإلنسان والبيئة والمجتمع،

 جامعة الجزائر:1
.13

مخبر االقتصاد الرقمي واالقتصاد األخضر وقانون األعمال،

.14

مخبر التثمين واليندسة الحيوية لمموارد الطبيعية،

.16

مخبر حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني،

.15
.17

مخبر قانون األسرة،

مخبر الصيدلة الجالينوسية الصناعية،

.18

مخبر السمعي وعمم األصوات الكالمية واالتصال،

.19

مخبر الطب البديل والتكميمي في الوسط االستشفائي،

 جامعة الجزائر:2
.20

مخبر الدراسات واألبحاث في الموروث العثماني بالجزائر ،1830-1516

 جامعة الجزائر:3
.21
.22

مخبر االتصال واألمن الغذائي،

مخبر رأس المال البشري واألداء،

 جامعة الجمفة:

 .23مخبر نمذجة ومحاكاة وتحسين األنظمة المركبة الحقيقة،

 .24مخبر الطرق الكمية في العموم االقتصادية وعموم إدارة األعمال وتطبيقاتيا من أجل التنمية المستدامة،

 جامعة الشمف:
.25

مخبر تاريخ اإلنسان والعمران والتراث في منطقة حوض الشمف،

 جامعة الطارؼ :
.26
 جامعة المدية:
.27
.28
.29
 جامعة المسيمة:
.30

مخبر التنمية المحمية المستدامة :الزراعة ،التنمية الريفية والسياحة االيكولوجية،
مخبر الدراسات المصطمحية والمعجمية،

مخبر البحوث النفسية واالجتماعية،

مخبر االقتصاد التطبيقي في التنمية،
مخبر الدراسات والبحوث اإلسالمية والقانونية واالقتصاد اإلسالمي،
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 جامعة الوادي:
.31
.32
.33

مخبر التكامل المعرفي بين عموم المغة العربية وآدابيا والعموم االجتماعية،
مخبر اقتصاديات الطاقات المتجددة ودورىا في تحقيق التنمية المستدامة،
مخبر بحوث في األدب العربي ونقده،

 جامعة أـ البواقي:
.34

 جامعة بجاية:
.35
.36
 جامعة بسكرة:
.37

 جامعة بشار:
.38
.39

مخبر االبتكار واليندسة المالية،

مخبر الصحة العقمية والعموم العصبية،
مخبر التأويل وتحميل الخطاب،

مخبر السيميائية والممارسات الخطابية،
مخبر القانون والتنمية،
مخبر الدراسات القانونية ومسؤولية المينيين،

 جامعة برج بوعريريج:
.40

 جامعة تبسة:
.41

 جامعة تيارت:
.42
.43
 جامعة جيجل:
.44

مخبر العدالة السيبرانية،
مخبر الدراسات في الرقمنة وصناعة المعمومات اإللكترونية بالمكتبات ،األرشيف والتوثيق،

مخبر الدراسات القانونية،
مخبر تطوير المؤسسة االقتصادية الجزائرية،
مخبر المتعددة التخصصات في العموم اإلنسانية واالجتماعية التطبيقية من اجل التنمية،

.45

مخبر عمم النفس والتربية وقضايا المجتمع،

.46

مخبر اقتصاد المنظمات والتنمية المستدامة،

.47

مخبر حماية وترقية األسرة وحقوق المرأة والطفل،

 جامعة خميس مميانة:
.48

مخبر اإلعالم والرأي العام وصناعة القيم،

.49

مخبر المؤسسات الجزائرية عبر التاريخ ودورىا في التنمية الوطنية،

.50

مخبر الرياضة ،الصحة واألداء،

.51

مخبر النظام القانوني لمعقود والتصرفات في القانون الخاص،
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 جامعة خنشمة:
.52

مخبر بيوتكنولوجيا ،ماء ،محيط وصحة،

 جامعة سطيف:2
.53
.54

مخبر عموم األنشطة البدنية الرياضية والصحة العممومية،

مخبر تطبيق التكنولوجيات الحديثة عمى القانون،

 جامعة سكيكدة :
.55
.56
 جامعة عنابة:
.57

 جامعة غرداية:
.58
.59
 جامعة قالمة:
.60

مخبر البحث التفاعالت ،التنوع البيولوجي ،النظم البيئية والبيوتكنولوجيا،

مخبر ضد التآكل – مواد ومحيط ومنشآت،
مخبر دراسات وأبحاث في االتصال،

مخبر مواد ،تكنولوجيا أنظمة الطاقة والبيئة،

مخبر تحميل الخطاب والدراسات المعجمية واألدبية المقارنة،

مخبر الفمسفة والدراسات اإلنسانية واالجتماعية ومشكالت اإلعالم واالتصال،

 جامعة مستغانـ:
.61
.62
 جامعة معسكر:
.63

مخبر السياسات التنموية واالنتقال الطاقوي في الجزائر،

مخبر إستراتيجية التحول إلى اقتصاد أخضر،
مخبر المسانيات العربية وتحميل النصوص،

 جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا:
.64

مخبر تحديد الخصائص وتشخيص معدات الطاقة،

 جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا:
.65

مخبر تسيير ومعالجة المياه "متمم"،

 المركز الجامعي لمبيض:
.66

مخبر األجيزة والمواد المتقدمة،

 المركز الجامعي لمنعامة:
.67
.68

مخبر التسيير المستدام لمموارد الطبيعية في المناطق الجافة وشبو الجافة،

مخبر التراث الثقافي بالجنوب الغربي الجزائري عمى ضوء النقد المعاصر (واليتي النعامة والبيض)،

 المركز الجامعي إليميزي:
.69

مخبر تنمية اقتصاديات األعمال الحديثة وتحسين أدائيا في منطقة الطاسيمي،

 المركز الجامعي لتندوؼ:
.70

مخبر التنمية المحمية المستدامة والمقاوالتية ،تعبئة وازدىار تندوف،
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 المركز الجامعي لتيبازة:
.71

مخبر الدراسات في المالية اإلسالمية والتنمية المستدامة،

 المركز الجامعي لتيسمسيمت:
.72
.73

مخبر االقتصاد الحديث والتنمية المستدامة،

مخبر البحث في تطوير التشريعات االقتصادية،

 المركز الجامعي لغميزاف:
.74

مخبر التشريعات الدولية لمبحار وأثرىا عمى المنظومة القانونية البحرية في الجزائر،

 المركز الجامعي لميمة:
.75

مخبر دراسات استراتيجيات التنويع االقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة،

 المدرسة التحضيرية في العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير:
.76

مخبر الدراسات والبحوث حول االقتصاد الرقمي،

 المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف:
.77

مخبر الدراسات واألبحاث في االقتصاد اإلداري،

 المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة:
.78

مخبر الدراسات التعميمية والمسانية واألدبية في الجزائر،

 المدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ:
.79

مخبر البيوتكنولوجيا المطبقة عمى الفالحة والمحافظة عمى البيئة،

 المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف :
.80

مخبر اليندسة الكيربائية والمواد،

 المدرسة العميا في البيوتكنولوجيا :
.81
.82

مخبر اليندسة الحيوية،
مخبر البيوتكنولوجيات،

 المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا:
.83

مخبر التكنولوجيات المبتكرة،

 المدرسة الوطنية العميا لمعموـ السياسية :
.84

مخبر تحميل السياسات الشرق أوسطية،

.86

مخبر الدراسات واألبحاث السياسية في إفريقيا،

.85

مخبر البحث في السياسات العامة والتحديات التنموية واألمنية في بمدان المغرب العربي،

 المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت :
.87

مخبر اإلبداع التسييري الحوكمة والمقاوالتية،

 المدرسة الوطنية متعددة التقنيات :
.88

مخبر اليندسة الحيوية وىندسة الطرائق.
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قػػرار رقـ  873مؤرخ في  01أكتوبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة طاىري دمحم -بشار
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ّ
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعـدة عـام  1438الموافـق  17غشـت سـنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  279-03المــؤرخ فــي 24جمــادى الثانيــة عــام  1424الموافــق  23غشــت ســنةالمتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضـ ــى المرسـ ــوم التنفيـ ــذي رقـ ــم  07-09المـ ــؤرخ فـ ــي  7محـ ــرم عـ ــام  1430الموافـ ــق  04ينـ ــاير سـ ــنة 2009المتمم.
المتضمن إنشاء جامعة بشار،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقـم  77-13المـؤرخ فـي  18ربيـع األول عـام  1434الموافـق  30ينـاير سـنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة
 ًالمؤرخ في  04مارس .2018
طاىري دمحم -بشار ّ
يػقػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

المتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدل و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة

طاىري دمحم -بشار.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة
طاىري دمحم -بشار ،وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة طاىري دمحم -بشار ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  01أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػرار رقػـ  873المػؤرخ في  01أكتوبر  2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة طاىري دمحم -بشار

الرقـ االسـ والمقػب

الصفػة

1

مزيان عبد الرحمان

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسم

3

مزوري مومن

أستاذ محاضر قسم "أ"

2
4
5
6
7

بن دحان شريف
رقيق كمال

رئيس القسم

أستاذ محاضر قسم "أ"

مويسي بوسماحة

أستاذ محاضر قسم "ب"

كاري نبيمة

أستاذة مساعدة قسم "أ"

مياحي سميمان

أستاذ مساعد قسم "أ"

ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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قػػرار رقـ  874مؤرخ في  01أكتوبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ اآلداب والمغات األجنبية بكمية اآلداب والمغات بجامعة طاىري دمحم -بشار
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعـدة عـام  1438الموافـق  17غشـت سـنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  279-03المــؤرخ فــي 24جمــادى الثانيــة عــام  1424الموافــق  23غشــت ســنةالمتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضـ ــى المرسـ ــوم التنفيـ ــذي رقـ ــم  07-09المـ ــؤرخ فـ ــي  7محـ ــرم عـ ــام  1430الموافـ ــق  04ينـ ــاير سـ ــنة 2009المتمم.
المتضمن إنشاء جامعة بشار،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقـم  77-13المـؤرخ فـي  18ربيـع األول عـام  1434الموافـق  30ينـاير سـنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

ـاء عمــى محضــر انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بالمجنــة العمميــة لقســم اآلداب والمغــات األجنبيــة بكميــة اآلداب والمغــات
 وبنـ ًالمؤرخ في  04مارس .2018
بجامعة طاىري دمحم -بشار ّ
يػقػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

المتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدل و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اآلداب والمغات األجنبية بكمية اآلداب والمغات بجامعة

طاىري دمحم -بشار.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اآلداب والمغات األجنبية بكمية اآلداب والمغات بجامعة
طاىري دمحم -بشار ،وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة طاىري دمحم -بشار ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  01أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػرار رقػـ  874المػؤرخ في  01أكتوبر  2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ اآلداب والمغات األجنبية بكمية اآلداب والمغات بجامعة طاىري دمحم -بشار

الرقـ االسـ والمقػب
1
2
3
4
5
6

بوخمخال عبد الجبار
زين الدين ىشام

بن قطاف عبد الحفيع
قصار سعاد

بن شرقي نصر هللا
قاسمي سميمة

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

الصفػة

أستاذ محاضر قسم "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسم

رئيس القسم

أستاذ محاضر قسم "أ"

أستاذة محاضرة قسم "ب"
أستاذ مساعد قسم "أ"

أستاذة مساعدة قسم "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قػػرار رقـ  875مؤرخ في  01أكتوبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية اآلداب والمغات بجامعة طاىري دمحم -بشار
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعـدة عـام  1438الموافـق  17غشـت سـنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  279-03المــؤرخ فــي 24جمــادى الثانيــة عــام  1424الموافــق  23غشــت ســنةالمتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضـ ــى المرسـ ــوم التنفيـ ــذي رقـ ــم  07-09المـ ــؤرخ فـ ــي  7محـ ــرم عـ ــام  1430الموافـ ــق  04ينـ ــاير سـ ــنة 2009المتمم.
المتضمن إنشاء جامعة بشار،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقـم  77-13المـؤرخ فـي  18ربيـع األول عـام  1434الموافـق  30ينـاير سـنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

ـاء عمــى محضــر انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بــالمجمس العممــي لكميــة اآلداب والمغــات بجامعــة طــاىري دمحم -بشــار
 وبنـ ًالمؤرخ في  04مارس .2018
ّ
يػقػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادتين  43و 44من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدل و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة طاىري دمحم -بشار.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة طاىري دمحم -بشار ،وفقا
لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة طاىري دمحم -بشار ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  01أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحػػق بالقػرار رقػـ  875المػؤرخ في  01أكتوبر  2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية اآلداب والمغات بجامعة طاىري دمحم -بشار

الرقـ االسـ والمقػب
1
2
3

بوحسون حسين
كواري مبروك
برباوي ناصر

الصفػة
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم المغة واألدب العربي
ّ
عميد الكمية

نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة

4

عبد النور ابراىيم

5

بن دحان شريف

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسم المغة واألدب العربي

6

زين الدين ىشام

رئيس قسم اآلداب والمغات األجنبية

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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7
8
9

مزيان عبد الرحمان

بوخمخال عبد الجبار
العرابي دمحم

 10بميندوز أمينة

 11يبدري صبرينة

رئيس المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي

رئيس المجنة العممية لقسم اآلداب والمغات األجنبية

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم المغة واألدب العربي
ّ
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم اآلداب والمغات األجنبية
ّ

 12مالكي فاطمة الزىراء

ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم اآلداب والمغات األجنبية
ّ
ممّثمة عن األساتذة المساعدين
ممّثمة عن األساتذة المساعدين

 15طالبي دمحم الشريف

مسؤول المكتبة

 13قادري صميحة

 14بن دحان طيب

مدير مخبر بحث

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  876مؤرخ في  01أكتوبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ التكويف التحضيري بالمدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعـدة عـام  1438الموافـق  17غشـت سـنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول  1434الموافـق  30ينـاير سـنة  2013الـذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  176-16المــؤرخ فــي  9رمضــان عــام  1437الموافــق  14يونيــو ســنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا.

 وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  89-17المــؤرخ فــي  18جمــادى األولــى عــام  1438الموافــق  15فب اريــر ســنةالمتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة بمستغانم ،إلى مدرسة عميا لمفالحة.
 2017و
ّ
ـاء عمــى محضــر انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بالمجنــة العمميــة لقســم التكــوين التحضــيري بالمدرســة العميــا لمفالحــة
 وبنـ ًبمستغانم المؤرخ في  23ماي .2018
يػقػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  50من المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم التكوين التحضيري بالمدرسة العميا لمفالحة بمستغانم.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التكوين التحضيري بالمدرسة العميا لمفالحة بمستغانم،
وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة العميا لمفالحة بمستغانم ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  01أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ػؤرخ في  01أكتوبر  2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحق بالقرار رقـ  876الم ّ
لقسـ التكويف التحضيري بالمدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ

الرقـ

االسـ والمقػب

2

بن دحمان ليمى

رئيسة القسم

بوزيد خديجة

أستاذة محاضرة قسم "ب"

1
3
4
5
6
7

الصفػة

رئيسة المجنة العممية لمقسم

بساحة حسيبة

أستاذة محاضرة قسم "ب"

شعالن فتيحة

أستاذة مساعدة قسم "أ"

محدب جميمة

مييدي عائشة

حمامة عبد الرزاق

أستاذة مساعدة قسم "أ"
أستاذ مساعد قسم "ب"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  877مؤرخ في  01أكتوبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لممدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعـدة عـام  1438الموافـق  17غشـت سـنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول  1434الموافـق  30ينـاير سـنة  2013الـذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  176-16المــؤرخ فــي  9رمضــان عــام  1437الموافــق  14يونيــو ســنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا.

 وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  89-17المــؤرخ فــي  18جمــادى األولــى عــام  1438الموافــق  15فب اريــر ســنةالمتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة بمستغانم ،إلى مدرسة عميا لمفالحة.
 2017و
ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا لمفالحة بمستغانم المـؤرخ فـي  23مـاي
 ً.2018

يػقػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  44من المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لممدرسة العميا لمفالحة بمستغانم.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لمفالحة بمستغانم ،وفقا لمجدول الممحق
بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة العميا لمفالحة بمستغانم ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  01أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ
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ممحػػق بالقػرار رقػـ  877المػؤرخ في  01أكتوبر  2018الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ

الرقـ االسـ والمقػب
1

الصفػة

مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة

بودروة قدور

2
3

عزوز دمحم

ليتيم ميمود

مدير مساعد مكّمف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار

4

بن دحمان ليمى

رئيسة قسم التكوين التحضيري

5
6
7
8
9
10
11
12

مكمف بالتعميم والشيادات والتكوين المتواصل
مدير مساعد ّ
وترقية المقاوالتية

رئيس قسم الطور الثاني

خاتم رشيد

رئيسة المجنة العممية لقسم التكوين التحضيري

بساحة حسيبة

بطاىر صحراوي

عزاوي دمحم الصالح

بوخاري رشيد

حمامة عبد الرزاق

مانع دمحم

بميواري بن خدة

أستاذ

أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ مساعد قسم "أ"

أستاذ مساعد قسم "ب"

أستاذ بجامعة عبد الحميد ابن باديس -مستغانم

أستاذ بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  878مؤرخ في  01أكتوبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لمعيد التكنولوجيا بجامعة العربي بف مييدي -أـ البواقي

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعـدة عـام  1438الموافـق  17غشـت سـنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  279-03المــؤرخ فــي 24جمــادى الثانيــة عــام  1424الموافــق  23غشــت ســنةالمتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  06-09المؤرخ في  7محرم عام  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمن

المتمم.
إنشاء جامعة أم البواقي،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقـم  77-13المـؤرخ فـي  18ربيـع األول عـام  1434الموافـق  30ينـاير سـنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

ـاء عمــى محضــر انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بــالمجمس العممــي لمعيــد التكنولوجيــا بجامعــة العربــي بــن مييــدي-أم
 وبنـ ًالبواقي المؤرخ في  05مارس .2018
يػقػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  67من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادي الثانية عام

المتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدل و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التكنولوجيا بجامعة العربي بن مييدي-أم البواقي.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التكنولوجيا بجامعة العربي بن مييدي-أم البواقي،
المادة ّ :2
وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة العربي بن مييدي-أم البواقي ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  01أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

ممحػػق بالقػرار رقػـ  878المػؤرخ في  01أكتوبر  2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لمعيد التكنولوجيا بجامعة العربي بف مييدي -أـ البواقي

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسـ والمقػب

الصفػة

العابد نبيل
زعباط مراد

رئيس المجمس العممي لممعيد ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم القياسات الفيزيائية
ّ
مدير المعيد

بولطيف عياش

مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة

مرزوقي أمينة

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
مدير مساعد مكّمف بما بعد ّ
رئيسة قسم القياسات الفيزيائية

لعور صالح
قوريش عمار

رئيس قسم تسيير المؤسسات واإلدارات

بوعائشة فايزة
حيول دمحم العربي
معراض إليام

ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم القياسات الفيزيائية
ّ
ممثّل عن األساتذة المساعدين
ممّثمة عن األساتذة المساعدين

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  879مؤرخ في  01أكتوبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة العربي بف مييدي -أـ البواقي

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنةالمتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ

 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  06-09المؤرخ في  7محرم عام  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمن

المتمم.
إنشاء جامعة أم البواقي،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة العربي بن
 ًالمؤرخ في  15أفريل .2018
مييدي-أم البواقي ّ
يػقػػػػػرر
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المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

المتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدل و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة العربي بن مييدي-

أم البواقي.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة العربي بن
مييدي-أم البواقي ،وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة العربي بن مييدي -أم البواقي ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  01أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػرار رقػـ  879المػؤرخ في  01أكتوبر  2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

االسـ والمقػب

لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة العربي بف مييدي -أـ البواقي

اليازيد عمي

بوعبد هللا مختار
بركاني شوقي

بومعراف يزيد
حسام بخوش
دركيش نجيم

مالوي إبراىيم

مرزوقي وسيمة
ساحمي مبروك

معو زين العابدين
ابن زكري راضية

غراف عبد الرزاق

مخموف صيمود

الصفػة

مصف األستاذية عن قسم الحقوق
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
ّ
عميد الكمية

نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المتعمقة بالطمبة

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسم الحقوق
رئيس قسم العموم السياسية

رئيس المجنة العممية لقسم الحقوق

مصف األستاذية عن قسم الحقوق
ممثّل األساتذة ذوي
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم العموم السياسية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم العموم السياسية
ّ
ممّثمة عن األساتذة المساعدين
ممثّل عن األساتذة المساعدين
مدير مخبر بحث

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحػدد القائمػة االسمية ألعضاء
قػػرار رقػـ  880مؤرخ في  01أكتوبر ّ ،2018
المجمس العممي لجامعة العربي بف مييدي -أـ البواقي

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنةالمتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
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 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  06-09المؤرخ في  7محرم عام  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمن

المتمم.
إنشاء جامعة أم البواقي،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

المؤرخ في
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة العربي بن مييدي -أم البواقي
ّ
 ً 15فيفري .2016
يػقػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  20من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
المتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدل و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة العربي بن مييدي -أم البواقي.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة العربي بن مييدي -أم البواقي ،وفقا لمجدول
الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة العربي بن مييدي-أم البواقي ،كل فيما
إبتداءا من  15فيفري  2016وينشر في النشرة الرسمية
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي يسري مفعولو
ً
لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  01أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

يحدد القائمػة االسمية ألعضاء
ممحػػق بالقػرار رقػـ  880المػؤرخ في  01أكتوبر  2018الذي ّ
المجمس العممي لجامعة العربي بف مييدي -أـ البواقي

الرقـ

االسـ والمقػب

الصفػة

1

بوراس أحمد

مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي لمجامعة

2

غراف نور الدين

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكوين العالي في الطور األول والثاني والتكوين المتواصل

3

قرامة سمير

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي

4

حدون عبد الحكيم

5

العتروس خميل

نائب مدير الجامعة مكّمفة بالعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاىرات العممية

6

بريكة السعيد

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراف والتوجيو

عميد كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير

7

عزيزي شريفة

عميد كمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة

8

ذيب عبد الرحمان

عميد كمية العموم والعموم التطبيقية

9

عداد دمحم الشريف

عميد كمية عموم األرض واليندسة المعمارية

والشيادات والتكوين العالي في التدرج
والتكوين العالي فيما بعد التدرج

 10لراوي العممي

عميد كمية اآلداب والمغات

 11بمعيدي عبد الحكيم

عميد كمية العموم االجتماعية واإلنسانية
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 12بوعبد هللا مختار

عميد كمية الحقوق والعموم السياسية

 13بشير حسام

مدير معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 14شواي السعيد

مدير معيد تسيير التقنيات الحضرية

 15زعباط مراد

مدير معيد التكنولوجيا

 16نور الدين زعيبط

رئيس المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير

 17بوىنقل مصطفى

رئيس المجمس العممي لكمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة

 18جوامبي عبد الباقي

رئيس المجمس العممي لكمية العموم والعموم التطبيقية

 19مزوز السعيد

رئيس المجمس العممي لكمية عموم األرض واليندسة المعمارية

 20نموشي عبد الحق

رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات

 21بن نوار صالح

رئيس المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية

 22اليازيد عمي

رئيس المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية

 23إدير حسان

رئيس المجمس العممي لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 24بوشمال صالح

رئيس المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية

 25العابد نبيل

رئيس المجمس العممي لمعيد التكنولوجيا

 26جبار بوكثير

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير
ّ

 27عياش زوبير
 28زىرور عقبة
 29محفوظي شوقي
 30بوزيد نبيل
 31مصمودي زين الدين

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن كمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن كمية العموم والعموم التطبيقية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن كمية العموم االجتماعية واإلنسانية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن كمية العموم االجتماعية واإلنسانية
ّ

 33بن غضبان فؤاد

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن معيد تسيير التقنيات الحضرية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن معيد تسيير التقنيات الحضرية
ّ

 35برجي بشير

ممثّل عن األساتذة المساعدين

 32مازة نور الدين
 34بوعكريف نبيل

ممثّل عن األساتذة المساعدين

 36بوشعير مرزوق

أستاذ بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة 1

 37لوكية الياشمي

أستاذ بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة 2

 38بن قائد قصبة تبورة

مسؤول المكتبة المركزية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المؤرخ في  23نوفمبر  2016الذي
يعدؿ القرار رقـ 1712
قػػرار رقـ  881مؤرخ في  01أكتوبر ّ ،2018
ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العموـ بجامعة فرحات عباس-سطيف1

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017

المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  140-89المؤرخ في  29ذي الحجة عام  1409الموافق ّأول غشت سنةالمتمم.
 1989والمتضمن إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدل و ّ
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 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنةالمتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقم 1712المؤرخ في  23نوفمبر  2016الذي ّ
ّ
المعدل.
لقسم اإلعالم اآللي بكمية العموم بجامعة سطيف،1
ّ
المؤرخ في  16ماي .2018
وبناء عمى إرسال جامعة فرحات عباس-سطيف 1رقم ّ 277
 ًيػقػػػػػرر
المادة األولى :ييدف ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعالم اآللي بكمية العموم
بجامعة فرحات عباس -سطيف.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعالم اآللي بكمية العموم بجامعة فرحات عباس-
سطيف ،1وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  01أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

المؤرخ في  23نوفمبر 2016
يعدؿ القرار رقـ 1712
ممحػػق بالقػرار رقػـ  881المػؤرخ في  01أكتوبر  2018الذي ّ
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العموـ بجامعة فرحات عباس -سطيف1
ّ

الرقـ

االسـ والمقػب

الصفػة

1

عمطي عادل

أستاذ محاضر قسم "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسم

2

خنتوت شعبان

رئيس القسم

3

موساوي عبد الوىاب

أستاذ

4

خبابة عبد هللا

أستاذ

5

طواىرية دمحم

أستاذ

6

عميوات مخموف

أستاذ

7

دويدي العمري

أستاذ محاضر قسم "ب"

8

تومي اليزيد

أستاذ مساعد قسم "أ"

9

لخفيف عبد العزيز

أستاذ مساعد قسم "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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قػػرار رقـ  882مؤرخ في  01أكتوبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي لمعيد
العموـ االقتصادية ،التجارية وعموـ التسيير بالمركز الجامعي أحمد بف يحي الونشريسي -تيسمسيمت

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  299-05المؤرخ في  11رجب عام  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  203-08المؤرخ في  6رجب عام  1429الموافق  9يوليو سنة  2008والمتضمنالمتمم.
إنشاء مركز جامعي بتيسمسيمتّ ،

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

ناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العموم االقتصادية ،التجارية وعموم التسيير
 وب ًالمؤرخ في  31ماي .2018
بالمركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي -تيسمسيمت ّ
يػقػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  38من المرسوم التنفيذي رقم  299-05المؤرخ في  11رجب عام 1426
الموافق  16غشت سنة  ،2005والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد العموم االقتصادية ،التجارية وعموم التسيير بالمركز الجامعي أحمد بن يحي
الونشريسي -تيسمسيمت.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموم االقتصادية ،التجارية وعموم التسيير بالمركز
الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي -تيسمسيمت ،وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي-
تيسمسيمت ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث

العممي.

حػرر بالجزائر في  01أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػرار رقػـ  882المػؤرخ في  01أكتوبر  2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي
لمعيد العموـ االقتصادية ،التجارية وعموـ التسيير بالمركز الجامعي أحمد بف يحي الونشريسي -تيسمسيمت

الرقـ

االسـ والمقػب

الصفػة

1

العيداني إلياس

أستاذ محاضر قسم "أ" ،رئيس المجمس العممي لممعيد

2

بوساحة دمحم لخضر

مدير المعيد

3

صافة بن عيسى

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

مدير مساعد مكمف بالدراسات في التدرج
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4

حمر العين مسعود

5

بن الشيخ عبد الرحمان

مدير مساعد مكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
رئيس قسم العموم االقتصادية

6

محي الدين محمود عمر

أستاذ محاضر قسم "أ"

7

ضويفي حمزة

أستاذ محاضر قسم "أ"

8

عيسى سماعيل

أستاذ محاضر قسم "أ"

بوزكري الجياللي

9

أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ محاضر قسم "ب"

10

رابحي بوعبد هللا

11

محمودي أحمد

أستاذ محاضر قسم "ب"

12

لعقاب كمال

أستاذ محاضر قسم "ب"

13

بن صالح عبد هللا

أستاذ محاضر قسم "ب"

14

طالم صالح

15

لجمط إبراىيم

أستاذ محاضر قسم "ب"

16

غراس عبد القادر

أستاذ مساعد قسم "أ"

17

زيان بروجة عمي

أستاذ مساعد قسم "أ"

18

بن غالية فؤاد

أستاذ مساعد قسم "ب"

19

زابور عمر

أستاذ محاضر قسم "ب"

مسؤول المكتبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قػػرار رقـ  883مؤرخ في  01أكتوبر ّ ،2018
لقسـ التكويف التحضيري بالمدرسة العميا في العموـ التطبيقية -الجزائر

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017

المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا.

 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  303-17المؤرخ في  02صفر عام  1439الموافق  22أكتوبر 2017

المتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بالج ازئر إلى مدرسة عميا في العموم التطبيقية.
و
ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم التكوين التحضيري بالمدرسة العميا في العموم
 ًالتطبيقية -الجزائر المؤرخ في  22مارس .2018
يػقػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  50من المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم التكوين التحضيري بالمدرسة العميا في العموم التطبيقية -الجزائر.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-

60

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التكوين التحضيري بالمدرسة العميا في العموم
التطبيقية -الجزائر ،وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة العميا في العموم التطبيقية -الجزائر ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  01أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحػػق بالقػرار رقػـ  883المػؤرخ في  01أكتوبر  2018الذي ّ
لقسـ التكويف التحضيري بالمدرسة العميا في العموـ التطبيقية -الجزائر

الرقـ

االسـ والمقػب

الصفػة

1

معيوط صميحة

أستاذة محاضرة قسم "ب" ،رئيسة المجنة العممية لمقسم

2

بن عيش نسيمة

رئيسة القسم

3

بمحسين حواء

أستاذة محاضرة قسم "أ"

4

بن كانون عواوش

5

بميدي لمين

6

معموم أغيالس

7

قدواري المية

أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ مساعد قسم "أ"
أستاذ مساعد قسم "أ"
أستاذة مساعدة قسم "ب"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قػػرار رقـ  884مؤرخ في  01أكتوبر ّ ،2018
لقسـ التكوينات في الطور الثاني بالمدرسة العميا في العموـ التطبيقية -الجزائر

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  303-17المؤرخ في  02صفر عام  1439الموافق  22أكتوبر 2017المتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بالجزائر إلى مدرسة عميا في العموم التطبيقية.
و
ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم التكوينات في الطور الثاني بالمدرسة العميا في
 ًالعموم التطبيقية -الجزائر المؤرخ في  20جوان .2018

يػقػػػػػرر
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  50من المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم التكوينات في الطور الثاني بالمدرسة العميا في العموم التطبيقية -الجزائر.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التكوينات في الطور الثاني بالمدرسة العميا في العموم
التطبيقية -الجزائر ،وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة العميا في العموم التطبيقية-الجزائر ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  01أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

األستاذ طػاىر حجػار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحػػق بالقػرار رقػـ  884المػؤرخ في  01أكتوبر  2018الذي ّ
لقسـ التكوينات في الطور الثاني بالمدرسة العميا في العموـ التطبيقية -الجزائر

الرقـ

االسـ والمقػب

الصفػة

2

حماش عمر

رئيس القسم

1
3
4
5
6
7

أستاذ محاضر قسم "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسم

عيسيو دمحم

بن كروادة سميمان

أستاذ محاضر قسم "ب"

قدم أحالم

أستاذة مساعدة قسم "أ"

أستاذ محاضر قسم "ب"

حواس حكيم

أستاذة مساعدة قسم "ب"

بن عمي زىور

ثامري حبيبة

أستاذة مساعدة قسم "ب"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  885مؤرخ في  01أكتوبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لممدرسة العميا في العموـ التطبيقية -الجزائر

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017

المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  303-17المؤرخ في  02صفر عام  1439الموافق  22أكتوبر 2017المتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بالج ازئر إلى مدرسة عميا في العموم التطبيقية.
و
ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا في العموم التطبيقية -الجزائر المؤرخ
 ًفي  20جوان .2018
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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يػقػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  44من المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لممدرسة العميا في العموم التطبيقية -الجزائر.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا في العموم التطبيقية -الجزائر ،وفقا لمجدول
الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة العميا في العموم التطبيقية -الجزائر ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  01أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػرار رقػـ  885المػؤرخ في  01أكتوبر  2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء

الرقـ
1
2
3

االسـ والمقػب

المجمس العممي لممدرسة العميا في العموـ التطبيقية -الجزائر

الصفػة

حاجي صديق

مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة

معافة خالد

مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالم واالتصال والعالقات الخارجية

خمف هللا دمحم

مدير مساعد م ّكمف بالتعميم والشيادات والتكوين المتواصل

بن عيش نسيمة

رئيسة قسم التكوين التحضيري

معيوط صميحة

رئيسة المجنة العممية لقسم التكوين التحضيري

بن كروادة سميمان

أستاذ محاضر قسم "ب"

10

بومدين صالح

أستاذ مساعد قسم "أ"

12

شمغوم شعبان

4
5
6
7
8
9
11

حماش عمر
عيسيو دمحم

بوترع عبد القادر

بن زاوي أحمد

رئيس قسم التكوينات في الطور الثاني

رئيس المجنة العممية لقسم التكوينات في الطور الثاني

أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ بجامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
أستاذ بجامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  886مؤرخ في  01أكتوبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة طاىري دمحم -بشار

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعـدة عـام  1438الموافـق  17غشـت سـنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  279-03المــؤرخ فــي 24جمــادى الثانيــة عــام  1424الموافــق  23غشــت ســنةالمتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،الم ّ
 2003الذي ّ
عدل و ّ
 وبمقتضـ ــى المرسـ ــوم التنفيـ ــذي رقـ ــم  07-09المـ ــؤرخ فـ ــي  7محـ ــرم عـ ــام  1430الموافـ ــق  04ينـ ــاير سـ ــنة 2009المتمم.
المتضمن إنشاء جامعة بشار،
ّ
المعدل و ّ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
ـؤرخ فــي  20جويميــة  2015الــذي يحـ ّـدد القائمــة االســيمة ألعضــاء المجمــس العممــي
 وبموجــب الق ـرار رقــم  351المـ ّلكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة طاىري دمحم -بشار.
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقـوق والعمـوم السياسـية بجامعـة طـاىري دمحم-
 ًالمؤرخ في  10جوان .2018
بشار ّ
يػقػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادتين  43و 44من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدل و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة طاىري دمحم-
بشار.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة طاىري دمحم-
بشار ،وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة طاىري دمحم -بشار ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  01أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحػػق بالقػرار رقػـ  886المػؤرخ في  01أكتوبر  2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة طاىري دمحم -بشار

الرقـ

االسـ والمقػب

الصفػة

1

بوربابة صورية

2

بوشيبة بركة

مصف األستاذية عن قسم الحقوق
رئيسة المجمس العممي لمكمية ،ممّثمة األساتذة ذوي
ّ
عميد الكمية

3

قوراري مجدوب

نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة

4

معاشو لخضر

5

حميمو مصطفى

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسم الحقوق

6

عباسي دمحم الحبيب

رئيس قسم العموم السياسية

7

سعداوي دمحم الصغير

رئيس المجنة العممية لقسم الحقوق

8

بن خميفة سميرة

9

دوزي وليد

10

محمودي سعيد

مصف األستاذية عن قسم الحقوق
ممّثمة األساتذة ذوي
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم العموم السياسية
ّ

11

دريسي ربيعة

ممّثمة عن األساتذة المساعدين

ممثّل عن األساتذة المساعدين
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قػػرار رقـ  887مؤرخ في  01أكتوبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ اليندسة المدنية والري بكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم -بشار
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعـدة عـام  1438الموافـق  17غشـت سـنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  279-03المــؤرخ فــي 24جمــادى الثانيــة عــام  1424الموافــق  23غشــت ســنةالمتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ

 وبمقتضـ ــى المرسـ ــوم التنفيـ ــذي رقـ ــم  07-09المـ ــؤرخ فـ ــي  7محـ ــرم عـ ــام  1430الموافـ ــق  04ينـ ــاير سـ ــنة 2009المتمم.
المتضمن إنشاء جامعة بشار،
ّ
المعدل و ّ

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقـم  77-13المـؤرخ فـي  18ربيـع األول عـام  1434الموافـق  30ينـاير سـنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
يحدد القائمة االسـيمة ألعضـاء المجنـة العمميـة لقسـم
 وبموجب القرار رقم 452المؤرخ في  15جويمية  2015الذي ّ
ّ
اليندسة المدنية والري بكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم -بشار.
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمـي األسـاتذة بالمجنـة العمميـة لقسـم اليندسـة المدنيـة والـري بكميـة التكنولوجيـا بجامعـة
 ًالمؤرخ في  25ماي .2018
طاىري دمحم -بشار ّ
يػقػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
المتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدل و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية والري بكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري
دمحم -بشار.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية والري بكمية التكنولوجيا بجامعة
طاىري دمحم -بشار ،وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة طاىري دمحم -بشار ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  01أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
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ممحػػق بالقػرار رقػـ  887المػؤرخ في  01أكتوبر  2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ اليندسة المدنية والري بكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم -بشار

االسـ والمقػب

الصفػة

الرقـ
1

بمة نبيل

أستاذ محاضر قسم "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسم

2

طاب بونوة

رئيس القسم

3

حميدي أحمد

أستاذ محاضر قسم "أ"

4

بن عياد سميمان

أستاذ محاضر قسم "ب"

5

مكاوي عبد الرحمن

أستاذ محاضر قسم "ب"

6

صادق يونس

أستاذ محاضر قسم "ب"

7

عبد الجبار ربيع

أستاذ مساعد قسم "أ"

8

بن ديدة عمي

أستاذ مساعد قسم "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  888مؤرخ في  01أكتوبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم -بشار

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنةالمتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  07-09المؤرخ في  7محرم عام  1430الموافق  04يناير سنة 2009المتمم.
المتضمن إنشاء جامعة بشار،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

يحدد القائمة االسيمة ألعضاء المجنة العممية لقسم
 وبموجب القرار رقم 454المؤرخ في  15جويمية  2015الذي ّ
ّ
اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم -بشار.
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة
 ًالمؤرخ في  25ماي .2018
طاىري دمحم -بشار ّ
يػقػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
المتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدل و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم-

بشار.
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري
دمحم -بشار ،وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة طاىري دمحم -بشار ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  01أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحػػق بالقػرار رقػـ  888المػؤرخ في  01أكتوبر  2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم -بشار

االسـ والمقػب

الصفػة

عيساوي عبد الغاني

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسم

قالوي ىشام

أستاذ محاضر قسم "أ"

بنو جعفر شريف

أستاذ محاضر قسم "أ"

مريت خالد

أستاذ مساعد قسم "أ"

بمدغم دمحم

دىيني رشيد

خميفي مصطفى

رئيس القسم

أستاذ محاضر قسم "أ"
أستاذ محاضر قسم "ب"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  889مؤرخ في  01أكتوبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم -بشار

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعـدة عـام  1438الموافـق  17غشـت سـنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  279-03المــؤرخ فــي 24جمــادى الثانيــة عــام  1424الموافــق  23غشــت ســنةالمتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضـ ــى المرسـ ــوم التنفيـ ــذي رقـ ــم  07-09المـ ــؤرخ فـ ــي  7محـ ــرم عـ ــام  1430الموافـ ــق  04ينـ ــاير سـ ــنة 2009المتمم.
المتضمن إنشاء جامعة بشار،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقـم  77-13المـؤرخ فـي  18ربيـع األول عـام  1434الموافـق  30ينـاير سـنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

يحدد القائمة االسـيمة ألعضـاء المجنـة العمميـة لقسـم
 وبموجب القرار رقم 453المؤرخ في  15جويمية  2015الذي ّ
ّ
اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم -بشار.
ـاء عمــى محضــر انتخــاب ممّثمــي األســاتذة بالمجنــة العمميــة لقســم اليندســة الميكانيكيــة بكميــة التكنولوجيــا بجامعــة
 وبنـ ًالمؤرخ في  25ماي .2018
طاىري دمحم -بشار ّ
يػقػػػػػرر

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
المتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدل و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري

دمحم -بشار.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري
دمحم -بشار ،وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة طاىري دمحم -بشار ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  01أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػرار رقػـ  889المػؤرخ في  01أكتوبر  2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم -بشار

االسـ والمقػب

الصفػة

رحماني لخضر

أستاذ محاضر قسم "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسم

تاج نسيمة

أستاذة محاضرة قسم "أ"

الشيخ نوال

رئيسة القسم

بمخيرة مختارية

أستاذة محاضرة قسم "ب"

بمعمة الزىرة

أستاذة محاضرة قسم "ب"

مباركي إبراىيم
حمدي ميدي

أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ مساعد قسم "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  890مؤرخ في  01أكتوبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم -بشار

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنةالمتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  07-09المؤرخ في  7محرم عام  1430الموافق  04يناير سنة 2009المتمم.
المتضمن إنشاء جامعة بشار،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

يحدد القائمة االسيمة ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقم 451المؤرخ في  15جويمية  2015الذي ّ
ّ
لكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم -بشار.
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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المؤرخ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم -بشار
ّ
 ًفي  28جوان .2018
يػقػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادتين  43و 44من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية

المتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدل و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم -بشار.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم -بشار ،وفقا لمجدول
الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة طاىري دمحم -بشار ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  01أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػرار رقػـ  890المػؤرخ في  01أكتوبر  2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم -بشار

الرقـ االسـ والمقػب

الصفػة

1

عبد العزيز يزيد

2

ميداوي رزلي

مصف األستاذية عن قسم اليندسة المدينة والري
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
ّ
عميد الكمية

3

قادري بوفمجة

4

بوعنيني دمحم

نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة

5

بمدغم دمحم

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسم اليندسة الكيربائية

6

الشيخ نوال

رئيسة قسم اليندسة الميكانيكية

7

طاب بونوة

رئيسة قسم اليندسة المدينة والري

8

بيارة وداد رتيبة

رئيسة قسم اليندسة المعمارية

9

عيساوي عبد الغاني

رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية

 10رحماني لخضر

رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية

 11بمة نبيل

رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة المدينة والري

 12تيجيني حمزة

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم اليندسة الكيربائية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم اليندسة الميكانيكية
ّ

 13سكوم خالد

مصف األستاذية عن قسم اليندسة المدينة والري
األساتذة ذوي
ّ
عن األساتذة المساعدين

 14بوعزة مخطار

ممثّل

 16عبد المالك حسين
 17تمالي دمحم

ممثّل عن األساتذة المساعدين
مدير مخبر بحث

 18دحو زىرة

مدير مخبر بحث

 19بن زقاو عمي

مدير مخبر بحث

 15نبو رشيد

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 20موالي لخضر عبد المنعم مدير مخبر بحث
 21طفراوي أحمد

مدير مخبر بحث

 22بكري عبد القادر

مدير مخبر بحث

 23حموين عبد المجيد

مدير مخبر بحث

 24برقة عبد المجيد

مدير مخبر بحث

 25جومي عبد الرحمن

مسؤول المكتبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  891مؤرخ في  01أكتوبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بكمية العموـ الدقيقة بجامعة طاىري دمحم -بشار

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة

المتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  07-09المؤرخ في  7محرم عام  1430الموافق  04يناير سنة 2009المتمم.
المتضمن إنشاء جامعة بشار،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي بكمية العموم الدقيقة
 ًالمؤرخ في  12أفريل .2018
بجامعة طاىري دمحم -بشار ّ
يػقػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
المتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدل و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي بكمية العموم الدقيقة بجامعة

طاىري دمحم -بشار.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي بكمية العموم الدقيقة بجامعة
طاىري دمحم -بشار ،وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة طاىري دمحم -بشار ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  01أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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ممحػػق بالقػرار رقـ  891المؤرخ في  01أكتوبر  2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بكمية العموـ الدقيقة بجامعة طاىري دمحم -بشار

االسـ والمقػب

الصفػة

الرقـ
1

مقنافي مصطفى

أستاذ محاضر قسم "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسم

2

بمغاشي دمحم

رئيس القسم

3

عيساني خميدة

أستاذ محاضر قسم "أ"

4

دناي عبد السالم

أستاذ محاضر قسم "أ"

5

رحال رمضان

أستاذ محاضر قسم "ب"

6

بن جيمة مصطفى

أستاذ محاضر قسم "ب"

7

بن يمينة أحمد

أستاذ محاضر قسم "ب"

8

حمميمي عبد القادر

أستاذ مساعد قسم "أ"

9

كورتيش دمحم األمين

أستاذ مساعد قسم "ب"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  892مؤرخ في  01أكتوبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ عموـ المادة بكمية العموـ الدقيقة بجامعة طاىري دمحم -بشار

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنةالمتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  07-09المؤرخ في  7محرم عام  1430الموافق  04يناير سنة 2009المتمم.
المتضمن إنشاء جامعة بشار،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

المؤرخ في  20جويمية  2015الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
 وبموجب القرار رقم 350ّ
عموم المادة بكمية العموم الدقيقة بجامعة طاىري دمحم -بشار.

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم عموم المادة بكمية العموم الدقيقة بجامعة طاىري
 ًالمؤرخ في  12أفريل .2018
دمحم -بشار ّ
يػقػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

المتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدل و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم المادة بكمية العموم الدقيقة بجامعة طاىري دمحم-

بشار.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم المادة بكمية العموم الدقيقة بجامعة طاىري دمحم-
بشار ،وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة طاىري دمحم -بشار ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  01أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحػػق بالقػرار  892المؤرخ في  01أكتوبر  2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية العموـ الدقيقة بجامعة طاىري دمحم -بشار

الرقـ

االسـ والمقػب

2

زىراوي براىيم

1
3
4
5
6
7
8
9

األستاذ طػاىر حجػار

الصفػة

دمحم عزيزي دمحم بن يوسف الزعيم

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسم

صابري نعيمة غوتية

أستاذة محاضرة قسم "أ"

بن ناصر سعيد

أستاذ محاضر قسم "ب"

بوزيان عز الدين

رئيس القسم

أستاذ محاضر قسم "ب"

حماني عبد الرحمان

أستاذ محاضر قسم "ب"

آغا ليمى

أستاذة مساعدة قسم "أ"

أستاذ محاضر قسم "ب"

لحسن ادريس

أستاذة مساعدة قسم "أ"

جاليمية سميرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  893مؤرخ في  01أكتوبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموـ الدقيقة بجامعة طاىري دمحم -بشار

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنةالمتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  07-09المؤرخ في  7محرم عام  1430الموافق  04يناير سنة 2009المتمم.
المتضمن إنشاء جامعة بشار،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

يحدد القائمة االسيمة ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقم 349المؤرخ في  20جويمية  2015الذي ّ
ّ
لكمية العموم الدقيقة بجامعة طاىري دمحم -بشار.
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموم الدقيقة بجامعة طاىري دمحم -بشار
 ًالمؤرخ في  10ماي .2018
ّ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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يػقػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادتين  43و 44من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدل و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم الدقيقة بجامعة طاىري دمحم -بشار.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم الدقيقة بجامعة طاىري دمحم -بشار ،وفقا
لمجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة طاىري دمحم -بشار ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  01أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممحػػق بالقػرار رقـ  893المؤرخ في  01أكتوبر  2018الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة بجامعة طاىري دمحم -بشار

الرقـ االسـ والمقػب

الصفػة

1

بمغاشي عبد الرحمان

2

معزوزي عبد الحق

رئيسة المجمس العممي لمكمية ،ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم عموم المادة
ّ
عميد الكمية

3

بن أحمد خميفة

نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة

4

غزالي دمحم

5

زىراوي براىيم

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسم عموم المادة

6

بمغاشي دمحم

رئيس قسم الرياضيات واإلعالم اآللي

7

دمحم عزيزي دمحم بن يوسف الزعيم رئيس المجنة العممية لقسم عموم المادة

8

مقنافي مصطفى

رئيس المجنة العممية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي

9

دناي بن موسى

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم عموم المادة
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم الرياضيات واإلعالم اآللي
ّ

 10تواتي بومدين
 11دناي عبد السالم

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم الرياضيات واإلعالم اآللي
ّ
ممثّل عن األساتذة المساعدين

 14حمماوي عبد الرشيد

مدير مخبر بحث

 15بمبوخاري عبد الرشيد

مدير مخبر بحث

 16بمياشمي مريم

مدير مخبر بحث

 17صديقي عبد المجيد

مسؤول المكتبة

 12العربي عمر
 13بوزار دمحم أمين

ممثّل عن األساتذة المساعدين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
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قػػرار رقـ  894مؤرخ في  03أكتوبر  ،2018يتضمف إنشاء لجنة مكمفة بدراسة
برامج وحصائل عمل المؤسسات تحت الوصاية ومتابعتيا

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  188-90المؤرخ في أول ذي الحجة عام  1410الموافق  23يونيو سنة ،1990الذي يحدد ىياكل اإلدارة المركزية وأجيزتيا في الو ازرات.

األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع ّيحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
الذي ّ
األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  78-13المؤرخ في  18ربيع ّالمتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في و ازرة التعميم العالي والبحث العممي ،المعدل.
 وبناء عمى برنامج العمل القطاعي لممرحمة .2022-2017يػقػػػػػرر
المادة األولى :ييدف ىذا القرار إلى إنشاء لجنة ُمكمفة بدراسة برامج وحصائل عمل المؤسسات تحت الوصاية
ومتابعتيا ،وتُدعى في صمب النص "الّمجنة".

المادة  :2الّمجنة ىيئة لمتنسيق والتشاور والمتابعة ،تُكمف بدراسة برامج وحصائل عمل المؤسسات تحت الوصاية
ومدى تنفيذه ،وتدقيق احتياجاتيا من موارد بشرية ومادية ومالية وتحديدىا وضبطيا.
وبيذا الخصوص ،تكمف ،السيما بـ ـما يأتي:

 دراسة التقرير السنوي لحصيمة نشاطات المؤسسة وبرامجيا المستقبمية ،السيما فيما يتعمق بـ:

المخصصة ليا بعنوان السنة المالية حسب أبواب النفقات وعمى ضوء
 مشروع توزيع الميزانية ُ
المنتظرة.
األولويات واألىداف والنتائج ُ
 الحصيمة البيداغوجية والعممية والبحثية بالنسبة لمسنوات الجارية والبرامج التقديرية بالنسبة لمسنوات
المقبمة مع إبداء الرأي في كل المسائل األخرى ذات الطابع البيداغوجي والعممي.
ُ
 الحصائل السنوية والمخططات السنوية والمتعددة السنوات لمتكوين والبحث وتقديم اقتراحات برمجة
أعمال التكوين والبحث ذات األولوية.

 الكشف التقديري لممداخيل وكيفيات استعماليا في إطار تطوير نشاطات التكوين والبحث.
 مشاريع الميزانية السنوية والحسابات المالية.
 برامج التظاىرات العممية.

 أعمال نتائج تثمين البحث.

 حصائل ومشاريع اقتناء الوثائق العممية والتقنية.
 مشاريع مخططات تسيير الموارد البشرية.
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 تشجيع كل عممية تيدف إلى عصرنة الحكامة.

 دراسة واقتراح كل تدبير من شأنو تحسين سير المؤسسة وتسييل وتحقيق أىدافيا.

الصحي
 دراسة عناصر استيراتيجية التكفل بحاجات الطمبة في المجال الثقافي واالجتماعي والرياضي و ّ
ومناقشتيا واث ارئيا.

المعدات الضرورية ومناقشتيا.
 دراسة تطوير شبكة المنشآت الخدماتية والتجييزات و ُ
المادة  :3يرأس المجنة األمين العام لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي ،وتتشكل من أعضاء دائمين وأعضاء
إضافيين.

تحدد قائمة أعضاء المجنة في الممحق المرفق بيذا القرار.

ُيمكن الّمجنة أن تستعين بكل شخص من شأنو المساىمة في المسائل ذات الصمة بمياميا.
المادة  :4تجتمع الّمجنة ،بطمب من رئيسيا ،مرة واحدة في السنة في دورة مفتوحة ،وتُرسل استدعاءات فردية ُيحدد
المقرر لالجتماع.
فييا جدول األعمال إلى األعضاء قبل خمسة عشر ( )15يوما عمى األقل من التاريخ ُ

ويوقعو رئيس الّمجنة.
ويؤشر عميو ُ
سجل خاص ُي ّرقمو ُ
المادة  :5تُدون مداوالت الّمجنة في محاضر وتُسجل في ّ
ضمن أمانة الّمجنة من طرف مكتب خاص ُيعين ليذا الغرض.
المادة  :6تُ َ
المادة  :7تتفرع اّلمجنة إلى أربعة ( )4لجان فرعية متخصصة ،وىي:

 لجنة فرعية تختص بالتعميم والتكوين العاليين ،يرأسيا المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ،أو ُممثمو.

 لجنة فرعية تختص بشؤون البحث العممي ،يرأسيا المدير العام لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ،أو ُممثمو.
 لجنة فرعية تختص بالحوكمة الجامعية ،يرأسيا المفتش العام ،أو ُممثمو.

 لجنة فرعية تختص بالخدمات الجامعية ،ترأسيا مديرة تحسين إطار حياة الطمبة والتنشيط في الوسط الجامعي،
أو ُممثميا.

المادة ُ :8يكمف األمين العام بتنفيذ أحكام ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  03أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

ممحق القرار رقـ  894المؤرخ في  03أكتوبر  ،2018والمتضمف إنشاء لجنة مكمفة بدراسة
األعضاء الدائموف:

برامج وحصائل عمل المؤسسات تحت الوصاية ومتابعتيا

 المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ،السيد العربي شاىد.
 المدير العام لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ،السيد حفيع أوراغ.
 المفتشة العامة لمبيداغوجيا ،السيدة ويزة شريفي.
 المفتش العام ،السيد دمحم الشريف صابة.
 ممثل ديوان الوزير ،السيد سعيد صغور.

 ممثل ديوان الوزير ،السيد جدي رمضاف.

 مدير الشبكات وأنظمة اإلعالم واالتصال الجامعية ،السيد ادمحم مستغانمي.
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 مدير الموارد البشرية ،السيد فريد بوزيد.

 مدير الدراسات القانونية واألرشيف ،السيد إدريس بوك ار.

 مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير ،السيد الحاج كاممي.
 مدير التنمية واالستشراف ،السيد عبد الحكيـ جبراني.

 مدير التعاون والتبادل ما بين الجامعات ،السيد أرزقي سعيداني.

 مديرة تحسين إطار حياة الطمبة والتنشيط في الوسط الجامعي ،السيدة آسيا صحراوي.
 المدير العام لمديوان الوطني لمخدمات الجامعية ،السيد فاروؽ بوكميخة.

 مديرة تعميم برنامج دعم السياسة القطاعية في مجال التعميم العالي والبحث العممي ،السيدة أمينة بف برنو.
األعضاء اإلضافيوف:

 السيدة رشيدة بوعموش ،مديرة التكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي.
 السيد جماؿ بوقزاطة ،مدير التكوين العالي.

 السيد دمحم بوىيشة ،مدير الدراسات بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.
 السيدة نصيرة مزعاش ،مديرة الدراسات بو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.

 السيد عبد الرحماف مزياف ،مكمف بالدراسات والتمخيص بو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
 السيد حكيـ دحماني ،مدير الدراسات بو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.

 السيد دمحم سي يوسف ،مدير الدراسات بو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
 السيدة مريـ بجاوي ،مديرة الدراسات بو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  895مؤرخ في  11أكتوبر  2018يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي
لمركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم رقم  56-85المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1405الموافق  16مارس سنة ،1985المتضمن إنشاء مركز لمبحث في اإلعالم العممي والتقني ،المعدل والمتمم.

 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17أوت سنة ،2017المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عام  1432الموافق  24نوفمبر سنة

 ،2011الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،السيما المادة

 21منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30جانفي سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
يػقػػػػػرر
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  21من المرسوم التنفيذي رقم  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عام
 1432الموافق  24نوفمبر سنة  ،2011والمذكور أعاله ،تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس
العممي لمركز البحث في اإلعالم العممي والتقني كما يأتي:

 بالنسبة لباحثي المركز:
 -نوالي

عمر،

 -دحمان

مجيد،

نادية المولودة تبومعات

 -نوالي

 -جنوري

جمال،

 -بروق

سعيد،

عبد الكريم،

 -مزيان

 -بن جودي

أحسن،

 -معراج

عز الدين.

حسينة المولودة عويداج،

 -عميان

 بالنسبة لمباحثيف الخارجيف عف المركز:
 -أحمد ناصر

دمحم،

 -عبد اإللو

عبد القادر،

 -عبد الممك

بشير،

 -بوفيدة

محمود،
مولود.

 -كوديل

 بالنسبة لمباحثيف الوطنييف المقيميف بالخارج:
 -أيت أعمار

يامين،

 -حاسيد محند

سعيد،

مجيد،

 بوعبد هللا -لعروق

عمر.

 األعضاء بحكـ القانوف:
 -بعداش

نجيب

مدير المركز.

المػادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  11أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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قػػرار رقـ  896مؤرخ في  11أكتوبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  81المؤرخ في  04فيفري 2018
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في عموـ التسيير بعنابة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

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

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  88-17المؤرخ في  18جمادى األولى عام  1438الموافق  15فبراير سنة 2017والمتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بعنابة ،إلى مدرسة

عميا في عموم التسيير.

 وبمقتضى القرار رقم  81المؤرخ في  04فيفري  2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسةالعميا في عموم التسيير بعنابة ،المعدل.

يػقػػػػػرر

المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  18المؤرخ في  40فيفري  ،8481والمذكور أعاله ،كما ىو محدد
بالجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  11أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

 -1األعضاء المعينوف:
االسـ والمقب

األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في عموـ التسيير بعنابة
الصفة

القطاع

 -بن عريوة عبد المجيد

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -زبار عبدالقادر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،

 -بمحوة رابح

عضو

 -بوزبدة زبير

 عياشي احمد شوعيب دمحم -حبة فيصل

رئيسا

عضو
عضو
عضو

 -جوادي عزالدين

عضو

 -غيموز عبد الرشيد

عضو

 -بونور مختار

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،

ممثل عن الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة،

ممثل عن مؤسسة فرتيال،

ممثل عن شركة األشغال العمومية والري(  SNCغيموز وشركائو).

" ......................................والباقي بدوف تغيير."......................................
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قػػرار رقـ  897مؤرخ في  11أكتوبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  475المؤرخ في  24ماي 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف بعنابة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  253-09المؤرخ في  19شعبان عام  1430الموافق  10غشت سنة 2009والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن بعنابة.

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

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منو.

 وبمقتضى القرار رقم  475المؤرخ في  24ماي  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسةالوطنية العميا لممناجم والمعادن بعنابة ،المعدل.

يػقػػػػػرر

المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  074المؤرخ في  80ماي  ، 8482المعدل ،والمذكور أعاله ،كما
ىو محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  11أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

 -1األعضاء المعينوف:

األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف بعنابة
الصفة

القطاع

االسـ والمقب

 -بن عريوة عبدالمجيد

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -زبار عبد القادر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،

 -سالخ عنتر

عضو

 -حياىم عمار

 عياشي أحمد -شوعيب دمحم

رئيسا

عضو
عضو

 -غجاثى صالح

عضو

 -كورابة مصطفى

عضو

 -بمحوت رابح

عضو

 -كانم مولود

 -حبة فيصل

عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل وزير الدفاع الوطني،

ممثل الوزير المكمف بالطاقة،

ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،
ممثل الوزير المكمف باألشغال العمومية والنقل،

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،

ممثل الوزير المكمف بالتجارة.

" ......................................والباقي بدوف تغيير.".......................................
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قػػرار رقـ  898مؤرخ في  11أكتوبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  914المؤرخ في  23سبتمبر 2017
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.،

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

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  24منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  83 17المؤرخ في  18جمادى األولى عام  1438الموافق  15فبراير سنة 2017-

والمتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بعنابة ،إلى مدرسة عميا في التكنولوجيات الصناعية.

 وبمقتضى القرار رقم  914المؤرخ في  23سبتمبر  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة ،المعدل.

يػقػػػػػرر
المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  480المؤرخ في  82سبتمبر  ،8487والمذكور أعاله ،كما ىو
محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  11أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة

 -1األعضاء المعينوف:

االسـ والمقب

-حياىم عمار

الصفة القطاع

رئيسا ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي و البحث العممي،

-بن عريوة عبد المجيد

عضو ممثل الوزير المكمف بالمالية،

-زبار عبد القادر

عضو ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،

-حبة فيصل

عضو ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،

عياشي أحمد-شوعيب دمحم

-عاشوري دمحم

-طايف العايش

العسكري عبدالناصر-برزاق نور الدين

عضو ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

عضو ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري.
عضو ممثل الوزير المكمف بالطاقة،

عضو ممثل عن الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة بعنابة،

عضو ممثل عن المؤسسة العمومية االقتصادية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجييزاتيا "فيروفيال" بعنابة

عضو ممثل عن المؤسسة الجزائرية لمورق ولمطبع بعنابة،

" .......................................والباقي بدوف تغيير.".......................................
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قػػرار رقـ  899مؤرخ في  11أكتوبر  ،2018يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنت

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  116-08المؤرخ في  3ربيع الثاني عام  1429الموافق  9أبريل 2008المتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول  1434الموافق  30جانفي سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقم 189المؤرخ في  02أفريل  2016الذي ّ
ّ
لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنت.

 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنت المؤرخ في 19سبتمبر .2018
يػقػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  44من المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنت.

المؤرخ في  02أفريل  2016المذكور أعاله.
المادة  :2تمغى أحكام القرار رقم ّ 189
المادة  :3تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنت ،وفقا لمجدول الممحق
بيذا القرار.

المادة  :4يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  11أكتوبر 2118
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػ

ممحق بالقرار رقـ  899المؤرخ في  11أكتوبر  2018الذي يحدد القائمة

الرقـ االسـ والمقػب
1
2
3
4

مسايد حسناء أمينة
زروتي مسعود
فروخي أمين

مزىودة عبد المميك

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنت

الصفػة

مديرة المدرسة ،رئيسة المجمس العممي لممدرسة

مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالم واالتصال والعالقات الخارجية
الدكتوراه والبحث العممي
مدير مساعد مكّمف بالتّكوين في ّ
ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية
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5
6
7
8
9

موساوي سامية
بمعيدي عمي

عمارة جميمة

شخرة دمحم

سميماني فاروق

 10بن قرنة دمحم
 11بوخاري دمحم

 12شعباني اسماعين

ممثمة األساتذة ذوي مصف األستاذية
ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية
ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية
ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية

ممثّل عن األساتذة المساعدين قسم "ب"
أستاذ مشارك -مدير بحث بمركز البحث لالقتصاد المطبق لمتنمية
أستاذ بجامعة الجزائر – 3ممثل األساتذة التابعين لمؤسسات أخرى

أستاذ بالمدرسة الوطنية لمدراسات العميا التجارية -ممثل األساتذة التابعين لمؤسسات أخرى.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  900مؤرخ في  11أكتوبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس كمية الحقوؽ والعموـ السياسية لدى جامعة برج بوعريريج

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادتان  37و 39منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  244-12المؤرخ في  14رجب عام  1433الموافق  4يونيو سنة ،2012والمتضمن إنشاء جامعة برج بوعريريج.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقم  337المؤرخ في  11اكتوبر ،2012والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية الحقوق والعمومالسياسية لدى جامعة برج بوعريريج.
يػقػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  39من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية لدى جامعة برج بوعريريج.
الػمػادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية لدى جامعة برج بوعريريج في
الجدول الممحق ليذا القرار.
الػمػادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  11أكتوبر 2118
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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قائمة أعضاء مجمس كمية الحقوؽ والعموـ السياسية لدى جامعة برج بوعريريج

اإلسـ والمقب

الصفة

 -فرشة كمال

عميد الكمية ،رئيسا

 -مييوب يزيد

ممثل منتخب عن األساتذة ذوي مصف األستاذية عن قسم الحقوق

رئيس قسم الحقوق

 -زاوي رفيق

 -بن محمود بوزيد

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين

 -سعد الدين عبد الرزاق

ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

 -رويكم سعيد

ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم الحقوق

 -رفاف لخضر

 -عاشور عادل

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين

ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  901مؤرخ في  11أكتوبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس كمية العموـ االجتماعية واإلنسانية لدى جامعة برج بوعريريج

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادتان  37و 39منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  244-12المؤرخ في  14رجب عام  1433الموافق  4يونيو سنة ،2012والمتضمن إنشاء جامعة برج بوعريريج.

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

 وبمقتضى القرار رقم  336المؤرخ في  11اكتوبر ،2012والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموماإلجتماعية واإلنسانية لدى جامعة برج بوعريريج.

يػقػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  39من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد

القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية لدى جامعة برج بوعريريج.

الػمػادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية لدى جامعة برج بوعريريج في
الجدول الممحق ليذا القرار.

الػمػادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  11أكتوبر 2118
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

األستاذ طػاىر حجػار
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قائمة أعضاء مجمس كمية العموـ اإلجتماعية واإلنسانية لدى جامعة برج بوعريريج
اإلسـ والمقب

الصفة

 -أحمد مسعودان

عميد الكمية ،رئيسا

 -ميالط نظرة

رئيسة المجمس العممي لمكمية

 -محمودي سميم

رئيس قسم العموم اإلجتماعية

 -عمارة بوجمعة

ممثل منتخب عن األساتذة ذوي مصف األستاذية عن قسم العموم اإلجتماعية

 -وارم العيد

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين

 -جغبمو حمزة

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين

 -حمادوش عبد الرحمان

ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

 -حميمو مبروك

ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

 -سميماني عبد السالم

ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم العموم اإلجتماعية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  902مؤرخ في  11أكتوبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس
كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسييرلدى جامعة برج بوعريريج

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادتان  37و 39منو.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  244-12المؤرخ في  14رجب عام  1433الموافق  4يونيو سنة ،2012والمتضمن إنشاء جامعة برج بوعريريج.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقم  338المؤرخ في  11اكتوبر ،2012والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموماإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة برج بوعريريج.
يػقػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  39من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة برج
بوعريريج.
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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الػمػادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة برج
بوعريريج في الجدول الممحق ليذا القرار.
الػمػادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  11أكتوبر 2118
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ ػػ ػػػػ ػػػػػ ػ

قائمة أعضاء مجمس كمية العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة برج بوعريريج
اإلسـ والمقب

 -زنكري ميمود

الصفة
عميد الكمية ،رئيسا

 -عقون عبد السالم

رئيس المجمس العممي لمكمية

 -بن منصور موسى

مدير مخبر

 -لعكيكزة ياسين

رئيس قسم العموم التجارية

 -حاجي فاطمة

ممثمة منتخبة عن األساتذة ذوي مصف األستاذية عن قسم العموم اإلقتصادية

 -بن فرج زوينة

ممثمة منتخبة عن األساتذة ذوي مصف األستاذية عن قسم العموم التجارية

 -صاطوري الجودي

ممثل منتخب عن األساتذة ذوي مصف األستاذية عن قسم عموم التسيير

 شوتري أمال -لعايب وليد

 بونقاب عادل رحيم حسين -عبادي دمحم

مديرة مخبر

رئيس قسم العموم اإلقتصادية

رئيس قسم عموم التسيير

ممثل منتخب عن األساتذة ذوي مصف األستاذية عن قسم العموم اإلقتصادية
ممثل منتخب عن األساتذة ذوي مصف األستاذية عن قسم العموم التجارية

 -بن أحسن أحسن صالح الدين

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين

 -بوطيرة سالم

ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

 -جايز كريم

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين

 -خوضري رشيد

ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

 -مزور فريال

ممثل منتخبة عن الطمبة عن قسم العموم التجارية

 ريغي أسماء -فاندي دمحم

ممثمة منتخبة عن الطمبة عن قسم العموم اإلقتصادية

ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم عموم التسيير

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  903مؤرخ في  11أكتوبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس
كمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف لدى جامعة برج بوعريريج

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003

الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادتان  37و 39منو.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  244-12المؤرخ في  14رجب عام  1433الموافق  4يونيو سنة ،2012والمتضمن إنشاء جامعة برج بوعريريج.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقم  334المؤرخ في  11أكتوبر  ،2012والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية عموم الطبيعةوالحياة وعموم األرض والكون لدى جامعة برج بوعريريج.
يػقػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  39من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون لدى جامعة برج
بوعريريج.
الػمػادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون لدى جامعة برج
بوعريريج في الجدول الممحق ليذا القرار.
الػمػادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  11أكتوبر 2118
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائمة أعضاء مجمس كمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف لدى جامعة برج بوعريريج
اإلسـ والمقب

الصفة

 -بوبموطة طاىر

عميد الكمية ،رئيسا

 -بن ثابت عبد الوىاب

رئيس المجمس العممي لمكمية

 -لع اززقة عبد العالي

رئيس قسم العموم البيولوجية

 -معافي عولة

رئيسة قسم العموم الفالحية

 -ضيافات عبد الوىاب

ممثل منتخب عن األساتذة ذوي مصف األستاذية عن قسم العموم البيولوجية

 -بمقاسمي فريدة

ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين

 -زياد عبد العزيز

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين

 -طخة أنيس

ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم العموم البيولوجية

 -حريزي حسام الدين

ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم العموم الفالحية

 -نخيمي عبد الغني

ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

 -لبعير بشير

ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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قػػرار رقـ  904مؤرخ في  11أكتوبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  174المؤرخ في  21مارس 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة3

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  402-11المؤرخ في  3محرم عام  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011المتضمن إنشاء جامعة قسنطينة  ،3المعدل ،السيما المادة  2منو.

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

 وبمقتضى القرار رقم  174المؤرخ في  21مارس  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة قسنطينة  ،3المعدل.

يػقػػػػػرر

المادة األولى :يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم  174المؤرخ في  21مارس  ،2016المعدل والمذكـور أعاله ،كما
ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  11أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

 -1األعضاء المعينوف:
اإلسـ والمقب

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة3
الصفة

القطاع

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالمالية،

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -لطرش دمحم اليادي

رئيس

 -ليمور زناتي رحيمة

عضو

 -حمدي عواطف

عضو

 مسيخ كريمة -بوىالي دمحم

 -عروسي سميمان

عضو

 -بن خديم العيد

عضو

 -زقادي دمحم

 -بونور عبد الحفيع

عضو
عضو

 -جغادر عبد الجميل

عضو

 -عريبي زيتوني

عضو

 -تعبان مراد

 بن جاب هللا حسام الدينوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

األستاذ طػاىر حجػار

عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

ممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،
ممثمة الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

ممثل الوزير المكمف بالسكن والعمران والمدينة،

ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكان واصالح المستشفيات،
ممثل الوزير المكمف بالشؤون الخارجية،
ممثل الوزير المكمف باالتصال،

ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،

ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

ممثل الوالي.
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 - 2األعضاء المنتخبوف:
الصفة

الييئة

اإلسـ والمقب

 -صالح مارس رزيقة

عضو

ممثمة منتخبة عن األساتذة لكمية الطب،

 -بوروبي عبد المطيف

عضو

 -منصوري فاروق

عضو

 -بعبع رشيد

عضو

 -داعرة جعفر

 -عريس سيام

 جغار عائشة -بوغ اررة وحيد

عضو
عضو
عضو
عضو

 -رمضاني سيف الدين

عضو

 -بولقرون عبد الرحمان

عضو

 -شقماق فضيل

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية اليندسة المعمارية والتعمير،

ممثمة منتخبة عن األساتذة لكمية ىندسة الطرائق،

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم السياسية،

ممثمة منتخبة عن األساتذة لمعيد تسيير التقنيات الحضرية،
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين،

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين،

ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،
ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،

ممثل منتخب عن الطمبة،

ممثل منتخب عن الطمبة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  905مؤرخ في  11أكتوبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  145المؤرخ في  10مارس 2016
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف1

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  140-89المؤرخ في  29ذي الحجة عام  1409الموافق أول غشت سنة ،1989والمتضمن إنشاء جامعة سطيف ،1المعدل ،السيما المادة  3منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو.

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

 وبمقتضى القرار رقم  145المؤرخ في  10مارس  ،2016الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةسطيف ،1المعدل.

يػقػػػػػرر
المادة األولى :يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم  145المؤرخ في  10مارس  ،2016المعدل والمذكور أعاله ،كما
ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  11أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 -1األعضاء المعينوف:
 -قشي الخير

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف1

االسـ والمقب الصفة القطاع
رئيس

 -عزايزية رابح

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -صدقة عز الدين

عضو

 -لفتاحة أحمد

عضو

 بزالة عبد العزيز -خشة لخضر

عضو

 -لعرابة مصطفى

عضو

 -بن سميمان نور الدين

عضو

 -بممير دليمة

 مرموشي دمحم -بغداد زكرياء

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

عضو
عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

ممثمة الوزير المكمف بالصحة والسكان واصالح المستشفيات،
ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،

ممثل الوزير المكمف بالسكن والعمران والمدينة،

ممثل الوالي.

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  906مؤرخ في  11أكتوبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  278المؤرخ في  21أفريل 2016
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف2

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  404-11المؤرخ في  3محرم عام  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011والمتضمن إنشاء جامعة سطيف  ،2السيما المادة  2منو.

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

 وبمقتضى القرار رقم  278المؤرخ في  21أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةسطيف.2

يػقػػػػػرر

المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  278المؤرخ في  21أفريل  ،2016والمذكور أعاله ،كما ىو محدد
في الجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  11أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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 -1األعضاء المعينوف:
اإلسـ والمقب

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف2
الصفة

القطاع

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -جنان عبد المجيد

رئيس

 -صدقة عز الدين

عضو

 -لفتاحة أحمد

عضو

 -عزايزية رابح

 -بزالة عبد العزيز

عضو

 -خشة لخضر

عضو

 -بوبكر ىاشمي

عضو

 -جوادي بمقاسم

عضو

 -خمف هللا شادية

عضو

 -بغداد زكرياء

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

ممثل الوزير المكمف بالشؤون الخارجية،
ممثل الوزير المكمف بالعدل،

ممثمة الوزير المكمف بالثقافة،
ممثل الوالي.

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المؤرخ في  7ديسمبر سنة 2015
قػػرار رقـ  907مؤرخ في  11أكتوبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ 1220
ّ

الذي يحدد تشكيمة المجنة القطاعية لمصفقات لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  247-15المؤرخ في  2ذي الحجة عام  1436الموافق  16سبتمبر سنة 2015والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
ّ
المؤرخ في  7ديسمبر سنة  ،2015الذي يحدد تشكيمة المجنة القطاعية لمصفقات
 وبمقتضى القرار رقم 1220ّ
لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي ،المعدل.

يػقػػػػػرر
المؤرخ في 7ديسمبر سنة  ،2015المعدل والمذكور أعاله
المادة األولى :تعدل المادة  2من القرار رقم 1220
ّ
وتحرر كما يأتي:
المادة  :2تتشكل المجنة القطاعية لمصفقات لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي من:
 عف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي:
 السيد :بوىيشة دمحم

رئيس

 السيد :جبراني عبد الحكيم

نائب رئيس

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 عف ممثمي القطاع المعني:
 السيد :كاممي الحاج

عضو دائم

 السيد :بورباس مولود

عضو دائم

 السيد :شيدة خالد

عضو مستخمف

 السيدة :بن موسى أمال

عضو مستخمف

 عف وزارة المالية (المديرية العامة لمميزانية):
 السيد :أوذينة عمر

عضو دائم

 اآلنسة :طالح حواء

عضو مستخمف

 عف وزارة المالية (المديرية العامة لممحاسبة):
 السيدة :بن كزيم صفية

عضو دائم

 السيد :خرادوش مباليا

عضو مستخمف

 عف وزارة التجارة :
 السيدة :عياشي فاطمة

عضو دائم

 السيدة :حراد جازية

عضو مستخمف

المادة  :3ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حػرر بالجزائر في  11أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  908مؤرخ في  11أكتوبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  594المؤرخ في  3جويمية ،2018
المتضمف تعييف أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي
والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التكنولوجيا والصناعة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى القانون رقم  21-15المؤرخ في  18ربيع األول عام  1437الموافق  30ديسمبر سنة ،2015والمتضمن القانون التوجييي حول البحث العممي والتطوير التكنولوجي.

 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام 1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  22-92المؤرخ في  8رجب عام  1412الموافق  13يناير سنة ،1992والمتضمن إنشاء المجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا
وتنظيميا ،المعدل والمتمم.

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

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  7جوان سنة  ،2009والمتضمن إنشاء المجنة المشتركة بينالقطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت

التكنولوجيا والصناعة.

 وبمقتضى القرار رقم  594المؤرخ في  3جويمية  2018والمتضمن تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعاتالمكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التكنولوجيا

والصناعة.

يػقػػػػػرر

المادة األولى :تعدل المادة األولى من القرار رقم  459المؤرخ في  14ماي  2018والمذكور أعاله وتحرر كما
يأتي:

" المادة األولى( ........................ :بدوف تغيير)....................................
يعين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير
التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التكنولوجيا والصناعة.

 بالنسبة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي:

 ياحي مصطفى،
 مراد غوتي نجم الدين،

 بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني :مواتس طارق،

 بالنسبة لوزارة الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية :لرقم عمي،
 بالنسبة لوزارة الطاقة :موراية دمحم،

 بالنسبة لوزارة الصناعة والمناجـ :بويوسفي بوجمعة،

 بالنسبة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة :حاج عمي نصيرة،

 بالنسبة لوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري :حروادي فريد،

 بالنسبة لوزارة الصحة والسكاف واصالح المستشفيات :طرفاني يوسف،

 بالنسبة لوزارة البريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة :براني سيد أحمد،
 بالنسبة لوزارة الثقافة :دحماني نوال،

 بالنسبة لوزارة السياحة والصناعة التقميدية :زبير سفيان،
 بالنسبة لوزارة السكف والعمراف والمدينة :حكيمي العابد،

 بالنسبة لوزارة العمل والتشغيل والضماف االجتماعي :عمروني عالل،
 بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة :مرنيش حميد.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  11أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

األستاذ طػاىر حجػار
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قػػرار مؤرخ في  11أكتوبر  ،2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعيػة
لدى مديريػة الخدمػات الجامعيػة ورﭬلة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمومية.

 بمقتضى المرسوم رقم  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عام  1402الموافق  11سبتمبر سنة ،1982المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعيـة.

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  84-95المؤرخ في  21شوال عام  1415الموافق  22مارس سنة ،1995المتضمن إنشاء الديوان الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدل والمتمم.

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 بمقتضى القـرار الوزاري المشتـرك الم ـؤرخ في  10ذي القعدة عام  1425الموافق  22ديسمبر سنة ،2004المتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،

المعدل والمتمم.

 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضر المـؤرخ في  07أكتوبر سنة  ،2018المتضمـن التشكيمة النيائيـة ألعضاء لجنة الخدماتاالجتماعيـة لدى مديرية الخدمات الجامعية ورﭬلة.

يػقػػػػػرر

المػادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعيـة لدى مديرية الخدمات الجامعية ورﭬلة.

المػادة  :2تتكون لجنة الخدمات االجتماعيـة من األعضاء اآلتية أسماؤىم :
األعضاء الدائموف:

 -01بن دومة السعيد،

 -02بمخيرة دمحم األمين،

 -03غادة عبد القادر،

 -07عميري ياسين،

 -08بوغابة بمخير،

 -09الزىمي الطاىر،

 -04قريشي مراد،

األعضاء اإلضافيوف:

 -01بن مالك دمحم األمين،

 -05بن عباس عباس،

 -02خديم نور الدين،

 -06مقدم دمحم شكري،

 -03سعداوي فاطمة،

المػادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المادة  :4يكمف مديـر الخدمات الجامعية ورﭬلة ،بتنفيذ ىذا القـرار ،الذي سينشـر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم
العالي والبحث العممي.

حزر بانجزائز فً  11أكتوبز 2118
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األميف العاـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

صديقي أدمحم دمحم صالح الديف
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قػػرار رقـ  909مؤرخ في  14أكتوبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  211المؤرخ في  07افريل 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  214-08المؤرخ في  11رجب عام  1429الموافق  14يوليو سنة 2008والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية لمطب البيطري الى مدرسة خارج الجامعة.

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

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منو.

 وبمقتضى القرار رقم  211المؤرخ في  07أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسةالوطنية العميا لمبيطرة،المعدل.

يػقػػػػػرر

المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  888المؤرخ في  47أفريل  ،8482المعدل ،والمذكور أعاله ،كما
ىو محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي و البحث العممي.
حػرر بالجزائر في  14أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1األعضاء المعينوف:
االسـ والمقب
 -بزينة دمحم

األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة
الصفة
رئيسا

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي و البحث العممي،

 -مبربش ظريفة

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالمالية،

 -تاوتي سمير

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -عميتوش رشيدة

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتكوين و التعميم المينيين،

 -بن ساسي قدور

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 -محمبي ناصر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،

 -قدور ىاشيمي كريم

عضو

ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

 -قريم ناصر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكان واصالح المستشفيات،

" ........................................والباقي بدوف تغيير."........................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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قػػرار مؤرخ في  14أكتوبر  ،2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعيػة
لدى جامعػة "طاىػري دمحم" بشػار
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمومية.

 بمقتضى المرسوم رقم  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عام  1402الموافق  11سبتمبر سنة ،1982المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعيـة.

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  240-14المؤرخ في  25أوت سنة  ،2014يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-09المؤرخ في  04جانفي سنة  ،2009المتضمن إنشاء جامعـة بشـار.

 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضـر المـؤرخ في  03جويمية سنة  ،2018المتضمن فـرز األصوات االنتخاب لممثمي األساتذة والعمالفي لجنة الخدمات االجتماعيـة لدى جامعـة بشـار.

 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضر المـؤرخ في  04جويمية سنة  ،2018المتضمـن التشكيمة النيائيـة ألعضاء لجنـة الخدمـاتاالجتماعيـة لـدى جامعـة بشـار.

يػقػػػػػرر

المػادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعيـة لدى جامعـة بشـار.

المػادة  :2تتكون لجنة الخدمات االجتماعيـة من األعضاء اآلتية أسماؤىم:
األعضاء الدائموف:

 -01صابوني الحاج،

 -04بن عبد العزيز سفيان،
 -07لمجداني إسماعيل،

األعضاء اإلضافيوف:

 -01بن قربة حفيع،

 -02بن عاشور الشيخ،

 -03كاممين الجياللي،

 -08يرفع أمين،

 -09بوزياني ىجيرة،

 -06بوخيرة مباركة،

 -05مولودي يوسف،

 -03مالكي نصيرة،

 -02رقيق كمال،

المػادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )42سنوات ابتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المادة  :4يكمف مديـر جامعـة بشـار ،بتنفيذ ىـذا القـرار ،الذي سينشـر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـم العالي
والبحث العممي.
حزر بانجزائز فً  14أكتوبز 2118
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األميف العاـ

صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
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النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-

95

قػػرار رقـ  910مؤرخ في  15أكتوبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  1661المؤرخ في  6نوفمبر 2016
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة المدية

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  11-09المؤرخ في  7محرم عام  1430الموافق  4يناير سنة ،2009والمتضمنإنشاء جامعة المدية ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  2منو.

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

 وبمقتضى القرار رقم  1661المؤرخ في  6نوفمبر  ،2016الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة المدية ،المعدل.

يػقػػػػػرر

المادة األولى :يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم  1661المؤرخ في  6نوفمبر  ،2016المعدل والمذكـور أعاله ،كما
ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  15أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

 -1األعضاء المعينوف:
اإلسـ والمقب

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة المدية
الصفة

القطاع

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،

 -بمقومان برزوق

رئيس

 -بولحبال أسماء

عضو

 -عمار ميوب أحسن

عضو

 -عشوش الطاىر

عضو

 كوحيل السعيد -عالل الطيب

 ياسف خير الدين -داودي ىارون

عضو
عضو

 -مصابحية عبد الحميم

عضو

 -جغادر عبد الجميل

عضو

 عتيق عامر -زكور براىيم

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،
ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكمف بالعدل،

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،

ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،
ممثل الوزير المكمف باالتصال،

ممثل الوالي.
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 -2األعضاء المنتخبوف:
الصفة القطاع

اإلسـ والمقب
 -بولمعالي النذير

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية اآلداب والمغات،

 -عباسي سعاد

عضو

ممثمة منتخبة عن األساتذة لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية،

 -بوفاسة سميمان

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير،

 -عمروش الحسين

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية الحقوق والعموم السياسية،

 -أبو ذرة سالم

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم والتكنولوجيا،

 -قريتمي حميد

عضو

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين،

 -غرابة مصطفى

عضو

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين،

 -تراسراست عبد السالم

عضو

ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،

 -عوفي صالح

عضو

ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،

 -ديممي صدام

عضو

ممثل منتخب عن الطمبة،

 -فاىيس حسين

عضو

ممثل منتخب عن الطمبة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  911مؤرخ في  15أكتوبر  ،2018يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء
مجمس كمية اآلداب والمغات لدى جامعة المدية

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذو القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادتان  37و 39منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  11-09المؤرخ في  7محرم عام  1430الموافق  4يناير سنة ،2009والمتضمن إنشاء جامعة المدية ،المعدل والمتمم.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقم  237المؤرخ في  11مارس  ،2014والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية اآلداب والمغاتلدى جامعة المدية.
يػقػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  39من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لدى جامعة المدية.
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-

97

الػػمػادة  :2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لدى جامعة المدية في الجدول الممحق ليذا
القرار.

الػػمادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  15أكتوبر 2018

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لدى جامعة المدية
الصفة

اإلسـ والمقب
 -شنوف ناجي

عميد الكمية ،رئيسا

 -كديك جمال

مدير مخبر

 -زوقاي دمحم

رئيس المجمس العممي لمكمية

 -بولمعالي نذير

مدير مخبر

 -عمي شافية

رئيسة قسم المغات األجنبية

 -الياشمي دمحم

 -فطومي مولود

رئيس قسم المغة واألدب العربي

رئيس قسم الفنون

 -حميدي بن يوسف

ممثل منتخب عن األساتذة ذوي مصف األستاذية عن قسم المغة واألدب العربي

 -رسول عبد القادر

ممثل منتخب عن األساتذة ذوي مصف األستاذية عن قسم المغات األجنبية

 -لعمى عبد الرحيم

ممثل منتخب عن األساتذة ذوي مصف األستاذية عن قسم الفنون

 -عزيزان فريد

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين

 -خميفاتي دمحم

 -شادلي جويدة

 رحماني ام ىاني -بوكراس توفيق

ممثل منتخب عن األساتذة ذوي مصف األستاذية عن قسم المغة واألدب العربي
ممثمة منتخبة عن األساتذة ذوي مصف األستاذية عن قسم المغات األجنبية
ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين

ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

 -ضيف هللا بالل

ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

 -سيد حاج عالل سميم

ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم المغات األجنبية

 -فرحات رندة

 -سفيان زينب

ممثمة منتخبة عن الطمبة عن قسم المغة واألدب العربي

ممثمة منتخبة عن الطمبة عن قسم الفنون

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  912مؤرخ في  15أكتوبر  ،2018يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس
كمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير لدى جامعة المدية

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذو القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادتان  37و 39منو.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  11-09المؤرخ في  7محرم عام  1430الموافق  4يناير سنة  ،2009والمتضمنإنشاء جامعة المدية ،المعدل والمتمم.

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

 وبمقتضى القرار رقم  78المؤرخ في  17مارس  ،2010والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم اإلقتصاديةوالعموم التجارية وعموم التسيير لدى جامعة المدية ،المتمم.
يػقػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  39من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد

القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموم اإلقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير لدى جامعة

المدية.

الػػمادة  :2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموم اإلقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير لدى جامعة
المدية في الجدول الممحق ليذا القرار.

الػػمػادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  15أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ

قائمة أعضاء مجمس كمية العموـ اإلقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير لدى جامعة المدية
اإلسـ والمقب

الصفة

 -غريبي أحمد

عميد الكمية ،رئيسا

 -خميل عبد القادر

رئيس المجمس العممي لمكمية

 -رميدي عبد الوىاب

مدير مخبر

 -مزيود ابراىيم

مدير مخبر

 -تيتان مراد

رئيس قسم العموم التجارية

 -بوجطو حكيم

رئيس قسم عموم التسيير

 -بوفاسة سميمان

ممثل منتخب عن األساتذة ذوي مصف األستاذية عن قسم العموم التجارية

 غزازي عماد مولوج كمال -سرار عمر

 حمادي نبيل عموطي لمين -رتيعة دمحم

 -موساوي وردة

 زاىي دمحم أمينوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

رئيس قسم العموم اإلقتصادية

ممثل منتخب عن األساتذة ذوي مصف األستاذية عن قسم العموم التجارية
ممثل منتخب عن األساتذة ذوي مصف األستاذية عن قسم عموم التسيير
ممثل منتخب عن األساتذة ذوي مصف األستاذية عن قسم عموم التسيير

ممثل منتخب عن األساتذة ذوي مصف األستاذية عن قسم العموم اإلقتصادية

ممثل منتخب عن األساتذة ذوي مصف األستاذية عن قسم العموم اإلقتصادية
ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
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 -بوقرة دمحم

ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

 -بن كحمة مراد

ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

 -بن زيدة عبد القادر

ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم عموم التسيير

 -ديممي صدام

ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم العموم التجارية

 -فراحي ناصر إسالم

ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم العموم اإلقتصادية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  913مؤرخ في  15اكتوبر  ،2018يتضمف حل وحدة البحث
في "أمراض التحصي البولي والصفراوي" المنشأة لدى جامعة مستغانـ

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  220-98المؤرخ في  13ربيع األول عام  1419الموافق  7يوليو سنة ،1998المتضمن إنشاء جامعة مستغانم ،المعدل والمتمم.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  243-99المؤرخ في  21رجب عام  1420الموافق  31أكتوبر سنة ،1999الذي يحدد تنظيم المجان القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  257-99المؤرخ في  8شعبان عام  1420الموافق  16نوفمبر سنة ،1999الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا ،السيما المادة  10منو.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقم  205المؤرخ في  2جوان سنة  ،2012المتضمن إنشاء وحدة البحث في "أمراض التحصيالبولي والصفراوي" لدى جامعة مستغانم.
 بعد اإلطالع عمى راي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي في دورتيا الثانية ،2017المنعقدة في  27و  28سبتمبر .2017
يػقػػػػػرر
المادة األولى :تحل وحدة البحث في "أمراض التحصي البولي والصفراوي" المنشأة لدى جامعة مستغانم ،بموجب
القرار رقم  205المؤرخ في  2جوان سنة  ،2012والمذكور أعاله.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  15أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قػػرار رقـ  914مؤرخ في  15اكتوبر  ،2018يتضمف
حل مخابػػػر بحث في بعض مؤسسات التعميـ العالي

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  243-99المؤرخ في  21رجب عام  1420الموافق  31أكتوبر سنة ،1999الذي يحدد تنظيم المجان القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  244-99المؤرخ في  21رجب عام  1420الموافق  31أكتوبر سنة ،1999الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره ،السيما المادة  9منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم.

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

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة ،2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا.

 وبمقتضى القرار رقم  88المؤرخ في  25جويمية سنة  ،2000المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسساتالتعميم ،المعدل.

 وبمقتضى القرار رقم  42المؤرخ في  05فيفري سنة  ،2001المتضمن إنشاء مخابر لدى بعض مؤسسات التعميم،المعدل.

 وبمقتضى القرار المؤرخ في  28ماي سنة  ،2002المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسات التعميم،المعدل.

 وبمقتضى القرار رقم  303المؤرخ في  03ديسمبر سنة  ،2003المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعضمؤسسات التعميم ،المعدل.

 وبمقتضى القرار رقم  171المؤرخ في  05أوت سنة  ،2005المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسساتالتعميم ،المعدل.

 وبمقتضى القرار رقم  59المؤرخ في  26جوان سنة  ،2006المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسساتالتعميم ،المعدل.

 وبمقتضى القرار رقم  143المؤرخ في  24أكتوبر سنة  ،2007المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعضمؤسسات التعميم ،المعدل.

 وبمقتضى القرار رقم  222المؤرخ في  13جويمية سنة  ،2009المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعضمؤسسات التعميم ،المعدل.
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 وبمقتضى القرار رقم  93المؤرخ في  25مارس سنة  ،2010المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسساتالتعميم ،المعدل.

 وبمقتضى القرار رقم  146المؤرخ في  16مارس سنة  ،2011المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسساتالتعميم ،المعدل.

 وبمقتضى القرار رقم  145المؤرخ في  14أفريل سنة  ،2012المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسساتالتعميم ،المعدل.

 وبمقتضى القرار رقم  242المؤرخ في  03افريل سنة  ،2013المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسساتالتعميم ،المعدل.

 وبمقتضى القرار رقم  729المؤرخ في  29سبتمبر سنة  ،2013المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعضمؤسسات التعميم.

 وبمقتضى القرار رقم  1740المؤرخ في  8ديسمبر سنة  ،2016الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنةالقطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.

 وبعد اإلطالع عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لو ازرة التعميم العالي والبحثالعممي في دورتيا الثانية  ،2017المنعقدة في  27و 28سبتمبر .2017

وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميم العالي.
ً -

يػقػػػػػرر

المادة األولى :طبقا ألحكام المادة  9من المرسوم التنفيذي رقم  244-99المؤرخ في  21رجب عام  1420الموافق
 31أكتوبر سنة  ،1999المذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى حل مخابر بحث في بعض مؤسسات
التعميم العالي.
المادة  :2تحدد قائمة مخابر البحث المحمة في بعض مؤسسات التعميم العالي في ممحق ىذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  15أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

األستاذ طػاىر حجػار

ممحق القرار المتضمف حل مخابر بحث في بعض مؤسسات التعميـ العالي

 جامعة البميدة:1

 .1مخبر النمذجة وتطوير خوارزميات البحث العممي،

 .2مخبر الجياز الحركي ونوعية العالج في الصحة العمومية.

 جامعة البميدة:2

 .3مخبر الدراسات المسانية النظرية والتطبيقية العربية والعامة.
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 جامعة الجزائر:1

 .4مخبر جراحة االستئصال الكبدي الكبير،

 .5مخبر الجزائري لمبحث حول الييميكوباكتير،
 .6مخبر ىيميكوباكتير،

 .7مخبر األمراض االلتيابية خفية المنشأ لألمعاء،
 .8مخبر الدراسة المناعية لمصفائح الدموية،
 .9مخبر بيوكيمياء والوراثة الجزئية،

 .10مخبر المذىب المالكي في العالم اإلسالمي ،تاريخو ،رجالو ،آثاره وآفاقو،
 .11مخبر القضايا المعاصرة ذات األبعاد الشرعية والقانونية والفكرية،
 .12مخبر مراقبة مرض السل.

 جامعة الجزائر:2

 .13مخبر تحقيق المخطوطات ودراسة التراث األدبي والمغوي،

 .14مخبر الماضي االستعماري الفرنسي في مرآة الحاضر :الجزائر ،المشرق ،البحر األبيض
المتوسط (القرن التاسع عشر -الواحد والعشرين)،

 .15مخبر إصالح التعميم العالي الجزائري :التعميم ،المعرفة والمجتمع،
 .16مخبر عمم اآلثار والتراث وعموم القياس.

 جامعة الجزائر:3
.17

 جامعة الجمفة:
.18
.19

مخبر اقتصاديات وبحوث التنمية :سياسات واستراتيجيات.

مخبر جمع ،دراسات وتحقيق مخطوطات المنطقة وغيرىا،

مخبر المصطمح والمخطوط واألدب الجزائري المكتوب في الصحافة.

 جامعة الطارؼ:
.20
.21

مخبر الصحة الحيوانية ،اإلنتاج الفالحي ،البيئة واألمن الغذائي،
مخبر إنتاج حيواني ،بيوتكنولوجية والصحة.

 جامعة المسيمة:
.22
.23

مخبر عمم نفس الصحة والنمو،
مخبر تنفيذ األحكام القضائية (المدنية ،التجارية ،اإلدارية ،الجزائية واالستعجالية).

 جامعة أـ البواقي:
.24

مخبر المجتمع والتطور القانوني والسياسي.
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 جامعة باتنة:1
.25
.26

مخبر إسيامات المغاربة في اثراء الدراسات اإلسالمية – دراسة إحصائية،
مخبر الدراسات السوسيواقتصادية لمحياة اليومية.

 جامعة باتنة:2
.27

 جامعة بجاية:
.28

 جامعة تبسة:
.29

مخبر التعميم اإللكتروني وتدريس المغة والثقافة.
مخبر متعدد التخصصات الصحة والسكان.
مخبر الطاقوية واآلالت التربينية.

 جامعة تممساف:

 .30مخبر تقويم تعميم المغة العربية في األساسي والثانوي انطالقا من دراسة اطار التعميم
والوسائل التربوية،

.31
.32

مخبر مخاطر القمب واألوردة،

مخبر مجموعة البحث في اقتصاديات المالية العامة.

 جامعة تيزي وزو:
.33
.34
.35
.36
.37

 جامعة خنشمة:
.38
.39
.40

 جامعة سعيدة:
.41

مخبر عمم المناعة،
مخبر تشكيل النماذج التجريبية والرقمية لممواد واليياكل في اليندسة المدنية،

مخبر المغات والثقافات األجنبية،

مخبر عمم المعادن وىندسة المواد المعدنية،

مخبر أبحاث في الترجمة.

مخبر العنف ،االتصال ،الظاىرة الدينية وآثارىا االجتماعية واالقتصادية،

مخبر تحميل الخطاب والترجمة،

مخبر التأويل والدراسات الثقافية المقارنة.
مخبر الحركة النقدية في الجزائر.

 جامعة سوؽ أىراس:
.42
.43

مخبر سيكولوجية النشاطات البدنية والرياضية،

مخبر الشباب والمشكالت االجتماعية.
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 جامعة سيدي بمعباس:
.44

 جامعة عنابة:
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52

مخبر السرطان والمحيط.
مخبر تسيير التنظيمات،

مخبر المسانيات والمغة العربية،

مخبر التنمية والتحوالت الكبرى في المجتمع ،عنابة نموذجيا،
مخبر الدراسات اإلقتصادية،
مخبر أمن المحيط والتغذية،

مخبر الري ومنشآت الري،

مخبر البيولوجيا الجزئية ،تشخيص وتعدد المولد المضاد،

مخبر المدنية والتراث المعماري ،الحضري والمشيدي.

 جامعة قسنطينة:1
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59

مخبر فيزياء والكيمياء أنصاف النواقل،

مخبر الحقوق والديناميك اإلجتماعي،

مخبر أمراض الحيوانات وتسيير التكاثر،

مخبر الترجمة،

مخبر إعادة تأىيل األنظمة اإليكولوجية والتنمية المستدامة،

مخبر موسوعة األدب الجزائري،

مخبر الفصائل النباتية – عمم الطمع واثنوفارمكولوجي – عمم التسمم.

 جامعة قسنطينة:2
.60

مخبر العموم االجتماعية وقضايا المجتمع،

.62

مخبر طريق الجزائر نحو مجتمع المعمومات :األىداف والتأسيس.

.61

مخبر اإلنسان والمدينة،

 جامعة قسنطينة:3
.63

مخبر تقييم نوعية العالج،

.65

مخبر تقييم الفعالية المعمارية والديمومة البيئية.

.64

مخبر المدينة والتراث،

 جامعة وىراف:1
.66

مخبر مرض فقدان المناعة المكتسبة واألمراض المشتركة.
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 جامعة وىراف:2
.67
.68

مخبر كتب التعميم العالي في الحضارة والتعميمية،

مخبر نظام العقود والمسؤوليات البنكية.

 جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا:
.69
.70

مخبر تشكيل النماذج ومماثمة األنظمة الصناعية،
مخبر تحسين الشبكات الكيربائية.

 المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير:
.71

مخبر االقتصاد التطبيقي لممؤسسة.

 المدرسة الوطنية العميا لمفالحة:
.72

مخبر المكننة الفالحية.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار مؤرخ في  15أكتوبر  ،2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعيػة
لدى مديريػة الخدمػات الجامعيػة تممسػاف منصػورة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمومية.

 بمقتضى المرسوم رقم  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عام  1402الموافق  11سبتمبر سنة ،1982المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعيـة.

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  84-95المؤرخ في  21شوال عام  1415الموافق  22مارس سنة ،1995المتضمن إنشاء الديوان الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدل والمتمم.

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 بمقتضى القـرار الوزاري المشتـرك الم ـؤرخ في  10ذي القعدة عام  1425الموافق  22ديسمبر سنة ،2004المتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،

المعدل والمتمم.

 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضر المـؤرخ في  02سبتمبر سنة  ،2018المتضمـن التشكيمة النيائيـة ألعضاء لجنة الخدماتاالجتماعيـة لدى مديرية الخدمات الجامعية تممسان منصورة.
يػقػػػػػرر
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المػادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعيـة لدى مديرية الخدمات الجامعية تممسان منصورة.
المػادة  :2تتكون لجنة الخدمات االجتماعيـة من األعضاء اآلتية أسماؤىم:
األعضاء الدائموف:
 -01بالوي فاطمة الزىراء،

 -02خميفة شريف،

 -03لقاف دمحم،

 -04سعيدي نور الدين،

 -05بسعد بمقاسم،

 -06العمري بومدين،

األعضاء اإلضافيوف :
 -01تروزين بومدين،

 -02بمحاجي عيسى،

المػادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.
المادة  :4يكمف مديـر الخدمات الجامعية تممسان منصورة ،بتنفيذ ىذا القـرار ،الذي سينشـر في النشرة الرسمية لو ازرة
التعميم العالي والبحث العممي.
حزر بانجزائز فً  15أكتوبز 2118
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األميف العاـ
صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  915مؤرخ في  16أكتوبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  1024المؤرخ  24أكتوبر 2018
المتضمف يتضمف رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25رجب عام  1436الموافق  20أوت سنة 2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام الموافق  30يناير 2013الذي يحددصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
حدد رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين
 وبمقتضى القرار رقم  1641المؤرخ في  30أكتوبر سنة  2016الذي ي ّالعالي وتشكيمتيا وسيرىا.

 بناء عمى محضر المجنة المكمفة بدراسة طمبات دفتر شروط تسميم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العاليالمنعقدة بتاريخ  27جويمية .2017
 بناء عمى طعن المقدم من السيد كسوم مراد بتاريخ  18جوان .2018 بناء عمى محضر المجنة المكمفة بدراسة طمبات دفتر شروط تسميم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العاليالمنعقدة بتاريخ في  13سبتمبر .2018
يػقػػػػػرر
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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وتحرر كما يأتي:
المادة األولىّ :
تعدل المادة  2من القرار رقم  1024المؤرخ  24أكتوبر  2017المشار إليو أعالهّ ،
مؤسسا ،رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي ،وتسمى معيد
"تسّمم لمسيد كسوم مراد بصفتو ّ
النور والكائن بـ ـ  92شارع فمسطين .البميدة ." 9000

كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي
المادة ّ :2
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير معيد النورّ ،
سينشر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  16أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  916مؤرخ في  16أكتوبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  342المؤرخ في  11أفريل 2018
المتضمف رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عام  1436الموافق  20غشت سنة 2017
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 243-17ّ
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
الذي ّ
يحدد دفتر شروط تسميم رخصة إنشاء
 وبمقتضى القرار رقم 1641المؤرخ في  30أكتوبر سنة  2016الذي ّ
ّ
مؤسسة خاصة لمتكوين العالي.

 بناء عمى قرار المجنة المكَم فة بدراسة طمبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي المنعقدة بتاريخ 17يناير .2018

 -بناء عمى الطعن المقدم من لعميري عبد الحق بتاريخ  29أفريل .2018

 بناء عمى محضر المجنة المكمفة بدراسة طمبات دفتر شروط تسميم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العاليالمنعقدة بتاريخ في  13سبتمبر .2018
يػقػػػػػرر
وتحرر كما يأتي:
تعدل المادة  2من القرار رقم  342المؤرخ  11أفريل  2018المشار إليو أعاله
المادة األولىّ :
ّ
مؤسسـ ـا ،رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي تسمى
"تسّمم لمسيد لعميري عب ـ ـد الح ــق بصفتو ّ
معيـ ـد إدارة األعمال– أنسيم سوب ،الكائن بـفيال رقم  02و 03المقاطعة الصغيرة .حيدرة ،الجزائر".

كل فيما يخصو،
المادة  :2يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير معيـ ـد إدارة األعمال– أنسيم سوبّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  16أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
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قػػرار رقـ  917مؤرخ في  16أكتوبر 2018

يتضمف رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى األمر رقم  59-75المؤرخ في 20رمضان عام  1395الموافق  26سبتمبر سنة  1975والمتضمنالمتمم،
القانون التجاري،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى القانون رقم  05-99المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  4أبريل سنة  1999والمتضمنالمتمم ،السيما المواد  43مكرر 1إلى  43مكرر 14منو،
القانون التوجييي لمتعميم العالي،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25رجب عام  1436الموافق  20أوت سنة 2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام الموافق  30يناير  2013الذي يحددصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقم  1641المؤرخ في  30أكتوبر سنة  2016الذي يحدد رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوينالعالي وتشكيمتيا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقم  375المؤرخ في  05أبريل سنة  2017الذي يحدد صالحيات المجنة المكمفة بدراسة طمباتدفتر شروط تسميم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي،
 بناءا عمى قرار المجنة المكمفة بد ارسة طمبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي المنعقدة بتاريخ 29جويمية .2018
يػقػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  43مكرر 1من القانون رقم  05-99المؤرخ في  18ذو الحجة عام 1419
المتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى منح رخصة إنشاء
الموافق  4أبريل سنة ،1999
ّ
المعدل و ّ
مؤسسة خاصة لمتكوين العالي.
مؤسسا لمعيد البصريات ،الكائن بتجزئة محموش 288
المادة  :2تسّمم الرخصة إلى السيد زيتوني براىيم بصفتو ّ
قطعة قطاع "أ" مجموعة  07قطعة رقم  ،09قسم  ،34مج ممكية  195برج بوعريريج.
المادة  :3يرخص لمعيد البصريات المشار إليو في المادة  2أعاله ،بضمان تكوينات عميا مينية في الميسانس
والماستر في الشعبة والتخصص المحددتين في ممحق ىذا القرار.
المادة  :4تطبيقا لمقرار رقم  1641المؤرخ في  30أكتوبر  2016المشار إليو أعاله ،يسري مفعول رخصة إنشاء
معيد البصريات لمدة ثالث سنوات ابتداء من السنة الجامعية .2019-2018
مؤسس معيد البصريات تقديم نسخة عن السجل التجاري ونسخة عن الكفالة البنكية طبقا
المادة  :5يجب عمى ّ
لمشروط المحددة في المادتين  3-9و 28من القرار رقم  1641المؤرخ في  30أكتوبر  2016المذكور
أعاله.
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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ال يمكن أن يتعدى ىذا األجل أكثر من ثالثة ( )03أشير ابتداء من تاريخ استالم ىذا القرار.

المادة  :6يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير معيد البصريات ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  16أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ

ممحق القػػرار رقـ  917المؤرخ في  16أكتوبر  ،2018المتضمف
رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي

معيد البصريات
التكويف

الميداف

الشعبة

التخصص

ليسانس

عموم وتكنولوجبا

بصريات

بصريات

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  919مؤرخ في  16أكتوبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  61المؤرخ في  31جانفي 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بورقمة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

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

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 184- 15المؤرخ في  24رمضان عام  1436الموافق  11يوليو سنة 2015والمتضمن إنشاء المدرسة العميا لألساتذة بورقمة ،السيما المادة  4منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  24منو.

 وبمقتضى القرار رقم  61المؤرخ في  31جانفي  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسةالعميا لألساتذة بورقمة ،المعدل.

يػقػػػػػرر

المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  28المؤرخ في  28جانفي  ،8482المعدل ،والمذكور أعاله ،كما
ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  16أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -1األعضاء المعينوف:
االسـ والمقب

 -فرحاني عمر

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بورقمة
الصفة
رئيسا

القطاع

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي و البحث العممي،

 -باشا عبد الغاني

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -حواسي عمي

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكوين و التعميم المينيين،

 -رياح رابح

 -حاج عيسى صالح

 -تمنطيط جمال الدين

 -2األعضاء المنتخبوف:
االسـ والمقب

 -مالكية بمقاسم

عضو
عضو
عضو
الصفة

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم.
الييئة

عضو
عضو

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين،

 بشكي دمحم خالد -بوعنان حسان

عضو

 -سماحي مسعود

عضو

 -فريحات رمضان

عضو

 -الورقمي أسامة

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

ممثل منتخب عن األساتذة ذوي مصف األستاذية،

عضو

 -حروز عمر

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

عضو

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين،

ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،

ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،

ممثل منتخب عن الطمبة،
ممثل منتخبة عن الطمبة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار مؤرخ في  16أكتوبر  2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعيػة
لدى جامعػة " 20أوت  "1955سكيكػدة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمومية،
 بمقتضى المرسوم رقم  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عام  1402الموافق  11سبتمبر سنة ،1982المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعيـة،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل،
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  203-10المؤرخ في  09سبتمبر سنة  ،2010يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 272-01المؤرخ في  18سبتمبر سنة  ،2001المتضمن إنشاء جامعـة سكيكـدة،
 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضـر المـؤرخ في  08جويمية سنة  ،2018المتضمن فـرز األصوات االنتخاب لممثمي األساتذة والعمالفي لجنة الخدمات االجتماعيـة لدى جامعـة سكيكـدة،
 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضر المـؤرخ في  08جويمية سنة  ،2018المتضمـن التشكيمة النيائيـة ألعضاء لجنـة الخدمـاتاالجتماعيـة لـدى جامعـة سكيكـدة.
يػقػػػػػرر
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المػادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعيـة لدى جامعـة سكيكـدة.
المػادة  :2تتكون لجنة الخدمات االجتماعيـة من األعضاء اآلتية أسماؤىم:
األعضاء انذائمون :
 -01بن عثمان شعبان،

 -02لخفيف فيصل،

 -07قيصر سييم،

 -08شبيرة سماح،

 -04بوناب ياسين،

األعضاء اإلضافٍون :

 -01سبتي رشيدة،

 -05فوفو عمار،

 -03ماوني مسعود،

 -06بومعزة عبد الحق،
 -09حالب رابح،

 -03لعور فرحات،

 -02قاسمية عمار،

المػادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )42سنوات ابتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المادة  :4يكمف مديـر جامعـة سكيكـدة ،بتنفيذ ىـذا القـرار ،الذي سينشـر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـم العالي
والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  16أكتوبر 2018

ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األميف العاـ

صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  920مؤرخ في  17أكتوبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  1217المؤرخ في أوؿ ديسمبر 2015
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سيدي بمعباس

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  141–89المؤرخ في  29ذي الحجة عام  1409الموافق أول غشت سنة ،1989والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بمعباس ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  3منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو.

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

 وبمقتضى القرار رقم 1217المؤرخ في أول ديسمبر  ،2015الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة سيدي بمعباس ،المعدل.

يػقػػػػػرر
المادة األولى :يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم  1217المؤرخ في أول ديسمبر  ،2015المعدل والمذكـور أعاله،
كماىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  17أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سيدي بمعباس

 -1األعضاء المعينوف:
اإلسـ والمقب

الصفة

القطاع

 -العباسي عبد هللا

رئيس

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

 -منقور حميد بوعزة

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -زعابطة يحي

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 الواليش نور الدين -إجكوان نادية

عضو
عضو

 -عمور منصور

عضو

 -جبمي دمحم

عضو

 -طيبي دمحم

عضو

 -غالم ليمى إليام

عضو

 -مباركي عبد القادر

عضو

 -نابي نادية

عضو

 -بختي حمزة

 -بن إيدي دمحم

عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،

ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي،

ممثل الوزير المكمف بالثقافة،
ممثل الوزير المكمف بالعدل،

ممثمة الوزير المكمف بالصحة والسكان واصالح المستشفيات،

ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

ممثمة الوالي.

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار مؤرخ في  18أكتوبر  ،2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعيػة
لدى مديريػة الخدمػات الجامعيػة المسيمػة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمومية.

 بمقتضى المرسوم رقم  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عام  1402الموافق  11سبتمبر سنة ،1982المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعيـة.

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  84-95المؤرخ في  21شوال عام  1415الموافق  22مارس سنة ،1995المتضمن إنشاء الديوان الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدل والمتمم.

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 بمقتضى القـرار الوزاري المشتـرك الم ـؤرخ في  10ذي القعدة عام  1425الموافق  22ديسمبر سنة ،2004المتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،

المعدل والمتمم.
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضر المؤرخ في  29أوت سنة  ،2018المتضمن فرز األصوات الخاصة باالنتخاب لجنة الخدماتاالجتماعيـة لدى مديرية الخدمات الجامعية المسيمة.

 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضر المـؤرخ في  30أوت سنة  ،2018المتضمـن التشكيمة النيائيـة ألعضاء لجنة الخدماتاالجتماعيـة لدى مديرية الخدمات الجامعية المسيمة.
يػقػػػػػرر
المػادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعيـة لدى مديرية الخدمات الجامعية المسيمة.

المػادة  :2تتكون لجنة الخدمات االجتماعيـة من األعضاء اآلتية أسماؤىم :
األعضاء الدائموف:
 -01ميدي دمحم،

 -04قرنازي البشير،

 -07مصطفاوي عصام،

األعضاء اإلضافيوف:

 -01بن عروج زىير،

 -02عطري عيسى،
 -05زين وليد،

 -02زنيطيط دمحم،

 -03باي دمحم،

 -06عمرون عبد الصمد،

 -03شريط فاتح،

المػادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المادة  :4يكمف مديـر الخدمات الجامعية المسيمة ،بتنفيذ ىذا القـرار ،الذي سينشـر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم
العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  18أكتوبر 2018
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األميف العاـ

صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  921مؤرخ في  21أكتوبر  2018يتضمف إنشاء وتشكيمة لجنة الخدمات
االجتماعية لدى الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ االجتماعية واإلنسانية

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15جويمية سنة ،2006والمتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية.

 وبمقتضى المرسوم رقم  179-82المؤرخ في  21رجب عام  1402الموافق  15ماي سنة  ،1982الذي يحددمحتوى الخدمات االجتماعية وكيفية تمويميا ،المتمم.

 وبمقتضى المرسوم رقم  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عام  1402الموافق  11سبتمبر سنة ،1982والمتعمق بتسيير الخدمات االجتماعية.

 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17أوت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.
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 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  96-12المؤرخ في  8ربيع الثاني عام  1433الموافق  1مارس سنة ،2012والمتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم االجتماعية واإلنسانية.

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

 وبناء عمى المحضر المؤرخ في  31ماي  ،2018المتضمن فرز األصوات الخاصة بانتخاب أعضاء لجنةالخدمات االجتماعية لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم االجتماعية واإلنسانية.
يػقػػػػػرر
المادة األولى :تنشأ لجنة الخدمات االجتماعية لدى الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم االجتماعية واإلنسانية.

المػادة  :2تتكون لجنة الخدمات االجتماعية لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم االجتماعية واإلنسانية من
األعضاء اآلتية أسمائيم:

 األعضاء الدائموف:

 -جاليمي

كمال،

 -شاوشي

إبراىيم،

 -شايب الراس

دمحم.

 -مرابط

 حموش األعضاء اإلضافيوف:

 -مخموف

 -بوعرعار

إبراىيم،

شي ارزاد،

أحمد،

فوزية.

المػادة  :3تسري عيدة أعضاء المجنة لثالث ( )3سنوات ابتداء من التاريخ الذي ال يكون سابقا عن إمضاء ىذا
القرار.

المػادة  :4يكمف المدير العام لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم االجتماعية واإلنسانية بتنفيذ ىذا القرار الذي
سينشر في النشرة الرسـمية لمتـعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  21أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  922مؤرخ في  21أكتوبر  ،2018يتضػػمف فتح تكويف لنيل شيادة
الدروس الطبية الخاصة في الصيدلة اإلستشفائية ويحدد مدتو وبرنامجو

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم رقم  216-71المؤرخ في  4رجب عام  1391الموافق  25غشت سنة  ،1971والمتضمنتنظيم الدروس لمحصول عمى شيادة الصيدلي ،المعدل والمتمم.
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 وبمقتضى المرسوم رقم  275-71المؤرخ في  15شوال عام  1391الموافق  03ديسمبر سنة  ،1971والمتضمنإحداث شيادة الدروس الطبية الخاصة.

 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق 17غشت سنة 2017والذي يتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

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

 وبموجب القرار رقم  285المؤرخ في  15مارس  2017والذي يتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لشعبةالصيدلة ويحدد صالحيتيا وتشكيميا وسيرىا.

يػقػػػػػرر

المادة األولى :ييدف ىذا القرار إلى فتح تكوين لنيل شيادة الدروس الطبية الخاصة في الصيدلة اإلستشفائية
وتحديد مدتو وبرنامجو.

المادة  :2تحدد مدة التكوين لنيل شيادة الدروس الطبية الخاصة وبرنامجو ،وفقا لمممحق المرفق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدراء مؤسسات التعميم العالي المعنية ،كل فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسميـة لو ازرة التعمــيم العـالي والبحث العممـي.
حػرر بالجزائر في  21أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
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قػػرار رقـ  923مؤرخ في  21أكتوبر  ،2018يتضػػمف فتح تكويف لنيل شيادة
الدروس الطبية الخاصة في الصيدلة العيادية ويحدد مدتو وبرنامجو

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم رقم  216-71المؤرخ في  4رجب عام  1391الموافق  25غشت سنة  ،1971والمتضمنتنظيم الدروس لمحصول عمى شيادة الصيدلي ،المعدل والمتمم.

 وبمقتضى المرسوم رقم  275-71المؤرخ في  15شوال عام  1391الموافق  03ديسمبر سنة  ،1971والمتضمنإحداث شيادة الدروس الطبية الخاصة.

 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق 17غشت سنة 2017والذي يتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

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

 وبموجب القرار رقم  285المؤرخ في  15مارس  2017والذي يتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لشعبةالصيدلة ويحدد صالحيتيا وتشكيميا وسيرىا.

يػقػػػػػرر

المادة األولى :ييدف ىذا القرار إلى فتح تكوين لنيل شيادة الدروس الطبية الخاصة في الصيدلة العيادية وتحديد
مدتو وبرنامجو.

المادة  :2تحدد مدة التكوين لنيل شيادة الدروس الطبية الخاصة وبرنامجو ،وفقا لمممحق المرفق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدراء مؤسسات التعميم العالي المعنية ،كل فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسميـة لو ازرة التعمــيم العـالي والبحث العممـي.

حػرر بالجزائر في  21أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
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الدروس الطبية الخاصة في الصيدلة العيادية ويحدد مدتو وبرنامجو
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قػػرار رقـ  924مؤرخ في  21أكتوبر ّ ،2018
لمقسـ التحضيري بالمدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017

المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  84-17المؤرخ في  18جمادى األولى عام  1438الموافق  15فبراير 2017المتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بوىران إلى مدرسة عميا في اليندسة الكيربائية
و
ّ
والطاقوية بوىران.

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لمقسم التحضيري بالمدرسة العميا في اليندسة الكيربائية
 ًوالطاقوية بوىران المؤرخ في  13جوان .2018
يػقػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  50من المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لمقسم التحضيري بالمدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لمقسم التحضيري بالمدرسة العميا في اليندسة الكيربائية
والطاقوية بوىران ،وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران،
كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  21أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحق بالقرار رقـ  924المؤرخ في  21أكتوبر  2018الذي ّ
لمقسـ التحضيري بالمدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

االسـ والمقػب

سماللة اليواري
شاىد فتيحة

سنوسي دمحم

الصفػة

أستاذ محاضر قسم "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسم

رئيسة القسم

أستاذ محاضر قسم "أ"

أحمد باشا دمحم رضا

أستاذ محاضر قسم "أ"

عكرمي نصر الدين

أستاذ مساعد قسم "أ"

بنوار عمي

موفق سميرة

أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذة مساعدة قسم "أ"
ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قػػرار رقـ  925مؤرخ في  21أكتوبر ّ ،2018
لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017

المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  84-17المؤرخ في  18جمادى األولى عام  1438الموافق  15فبراير 2017

المتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بوىران إلى مدرسة عميا في اليندسة الكيربائية
و
ّ
والطاقوية بوىران.

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم الطور الثاني بالمدرسة العميا في اليندسة
 ًالكيربائية والطاقوية بوىران المؤرخ في  13جوان .2018
يػقػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  50من المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الطور الثاني بالمدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الطور الثاني بالمدرسة العميا في اليندسة الكيربائية
والطاقوية بوىران ،وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران،
كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  21أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

األستاذ طػاىر حجػار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحق بالقرار رقـ  925المؤرخ في  21أكتوبر  2018الذي ّ
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف

االسـ والمقػب

الصفػة

غربي عبد هللا

أستاذ محاضر قسم "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسم

طاىري فاطمة

أستاذة محاضرة قسم "ب"

خثير رجاء

أستاذة محاضرة قسم "ب"

رقيق فتيحة

حيرش لمياء
سالمي ندى

مراحي أمير

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

رئيسة القسم

أستاذة محاضرة قسم "ب"
أستاذة مساعدة قسم "أ"
أستاذ مساعد قسم "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
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قػػرار رقـ  926مؤرخ في  21أكتوبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لممدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017

المعدل،
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  84-17المؤرخ في  18جمادى األولى عام  1438الموافق  15فبراير 2017

المتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بوىران إلى مدرسة عميا في اليندسة الكيربائية
و
ّ
والطاقوية بوىران،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية
 ًبوىران المؤرخ في  30ماي ،2018
يػقػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  44من المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لممدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران،
وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران،
كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  21أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ممحق بالقرار رقـ  926المؤرخ في  21أكتوبر  2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
الرقـ
1
2
3

المجمس العممي لممدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف

االسـ والمقػب

سيب جمال الدين

بوقطاية الطاىر
غواس حميمة

4

بن أباجي كريم مصطفى

6

رقيق فتيحة

5

شاىد فتيحة

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

الصفػة

مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة

مدير مساعد م ّكمف بالتعميم والشيادات والتكوين المتواصل
مديرة مساعدة مكّمفة بالتكوين في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي
واالبتكار وترقية المقاوالتية

مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالم واالتصال والعالقات الخارجية
رئيسة القسم التحضيري
رئيسة قسم الطور الثاني
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7

سماللة اليواري

رئيس المجنة العممية لمقسم التحضيري

9

بوسباحي خالد

أستاذ محاضر قسم "أ"

8

غربي عبد هللا

رئيس المجنة العممية لقسم الطور الثاني

10

بن موسى عمر

أستاذ محاضر قسم "أ"

12

خرصي عز الدين

أستاذ محاضر قسم "أ"

11
13
14
15
16
17
18
19
20

بوميد مريم

أستاذة محاضرة قسم "أ"

براىيم جمول أحمد سميم

أستاذ محاضر قسم "أ"

قدوري جمال

أستاذ محاضر قسم "ب"

كسايري خضرة
غالم دمحم رفيق

أستاذة محاضرة قسم "أ"
أستاذ مساعد قسم "أ"

بن الذيب دمحم اليادي

أستاذ مساعد قسم "ب"

كباب عيسى

أستاذ بجامعة أحمد بن بمة -وىران 1

بمعايب الخميسي
عال فضيمة

أستاذ بجامعة أحمد بن بمة -وىران 1

مسؤولة المكتبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  928مؤرخ في  24أكتوبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  245المؤرخ في  14أفريل 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بشار

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  07-09المؤرخ في  7محرم عام  1430الموافق  4يناير سنة ،2009والمتضمن إنشاء جامعة بشار ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  2منو.

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

 وبمقتضى القرار رقم  245المؤرخ في  14أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةبشار ،المعدل.

يػقػػػػػرر

المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  245المؤرخ في  14أفريل  ،2016المعدل والمذكـور أعاله ،كما
ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  24أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

األستاذ طػاىر حجػار
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قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بشار

 -1األعضاء المعينوف:
اإلسـ والمقب

الصفة

 -بن طاطا سمير

رئيس

 -جغابة طيب

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي،

 -بن سعيد دمحم

 عيمور نور الدين بوبكر دمحم -بوعقل بشير

 حمادينة دمحم سالم -تبيش رابح

عضو
عضو

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكمف بالعدل،

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

 -بالق جياللي

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالبيئة والطاقات المتجددة،

 -بودبوزة نصر الدين

عضو

ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية،

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكان واصالح المستشفيات،

عضو

ممثل الوالي.

 عايش عبد الرحمان -قاسن أحمد

 بن الدين سميماني -رايس العيد

عضو

ممثل الوزير المكمف بالسكن والعمران والمدينة،

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  929مؤرخ في  25أكتوبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  60المؤرخ في  31جانفي 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالنعامة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  299-05المؤرخ في  11رجب عام  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،السيما المادة  10منو.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  205-10المؤرخ في  30رمضان عام  1431الموافق  9سبتمبر سنة 2010والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالنعامة ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  2منو.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقم  60المؤرخ في  31جانفي  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركزالجامعي بالنعامة ،المعدل.
يػقػػػػػرر
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  60المؤرخ في  31جانفي  ،2016المعدل ،والمذكور أعاله ،كما

ىو محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي و البحث العممي.

حػرر بالجزائر في  25أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1األعضاء المعينوف:

االسـ والمقب
 تبون فتح هللا وىبي -بوجادي الطيب

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالنعامة
الصفة

القطاع

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

رئيسا
عضو

 أوبمعيد عبد القادر -زواوي طيب

عضو

 كسال دمحم عبدالكريم -ىمساس نورالدين

عضو
عضو

 -طعان دمحم لطفي

 رحماني مراد -طيبي عبد المالك

 -2األعضاء المنتخبوف:
االسـ والمقب

 براىيمي سيام -بكري أحمد شكيب

 صديقي سيدي دمحم لحبيب عقون مصطفى -حادي شفيق

 مجذوب قاسم ىشام عمارة -تيمولي حسين

األستاذ طػاىر حجػار

عضو

عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي،
ممثل الوزير المكمف بالعدل،
ممثل الوزير المكمف بالطاقة،
ممثل الوالي.

الصفة

القطاع

عضو
عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد اآلداب والمغات،
ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد العموم والتكنولوجيا،

عضو

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثمة منتخبة عن األساتذة لمعيد الحقوق والعموم السياسية،

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين،
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين،

ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،
ممثل منتخب عن الطمبة،
ممثل منتخب عن الطمبة .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
التدرج
قػػرار رقـ  930مؤرخ في  30أكتوبر ّ ،2018
يػحدد برنامج التعمػيـ في طور مػا بػعد ّ
الخاصة فػي الفيزياء الحػيوية الصيدالنية
الطبػية
لمحػصوؿ عمى شػيادة الػدروس
ّ
ّ

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوم رقم  275-71المؤرخ في  15شوال عام  ،1391الموافق  3ديسمبر سنة  ،1971المتضمن

إحداث شيادة الدروس الطبية الخاصة ،ال سيما المادة  6منو.
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذو القعدة عام  ،1438الموافق  17غشت سنة ،2017المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  236-11المؤرخ في أول شعبان عام  ،1432الموافق  3جويمية سنة ،2011المتضمن القانون األساسي لممقيم في العموم الطبية ،ال سيما المادة  7منو.
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  ،1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبموجب القرار رقم  40المؤرخ في  25فيفري سنة  ،1989المتضمن تنظيم اإلمتحان النيائي لمحصول عمىشيادة الدراسات الطبية الخاصة.
 وبموجب القرار رقم  143المؤرخ في  29نوفمبر سنة  ،1989المتضمن تنظيم الدراسات والتقييم في الدراساتالطبية الخاصة.
 وبموجب القرار رقم  477المؤرخ في  13جويمية  ،2013المتضمن المصادقة عمى برنامج الدراسات لنيل شيادةالطبية.
الدراسات الطبية الخاصة في تخصصات العموم
ّ
 وبموجب القرار رقم  1137المؤرخ في  4نوفمبر سنة  ،2015المتضمن تنظيم طور التكوين لنيل شيادة الدراساتالطبية الخاصة ويحدد كيفيات تقييميا والتدرج فييا.
ـناء عمى اقتراح الّمجنة البيداغوجية الوطنية لمتخصص.
 وب ًيػقػػػػػرر
المادة األولى :ييدف ىذا القرار الى تحديد برنامج التعـ ــميم لما بعد التدرج لمحصول عمى شيادة الدروس الطبية
الخاصة في الفيزياء الحيوية الصيدالنية.
المػّادة  :2يحدد برنامج التعميم في طور ما بعد التدرج لمحصول عمى شيادة الدروس الطبية الخاصة في الفيزياء
الحيوية الصيدالنية ،المحدد بممحق ىذا القرار.
المػّادة  :3يكـ ـّمف المدير العام لمتـ ــعميم والتكوين العاليين ومدراء مؤسسات التعميم الــعالي الم ـ ـ ــعنيين ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ى ـ ــذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسم ـ ــية لمتع ـ ــميم العالـ ـ ــي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  30أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

األستاذ طػاىر حجػار

التدرج
ممحق القػػرار رقـ  930المؤرخ في  30أكتوبر  2018الذي ّ
يػحدد برنامج التعمػيـ في طور مػا بػعد ّ
الخاصة فػي الفيزياء الحػيوية الصيدالنية
الطبػية
لمحػصوؿ عمى شػيادة الػدروس
ّ
ّ
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار مؤرخ في  30أكتوبر  ،2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعيػة
لدى جامعػة "قاصدي مرباح" ورﭬػمػة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمومية.

 بمقتضى المرسوم رقم  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عام  1402الموافق  11سبتمبر سنة ،1982المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعيـة.

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  100-13المؤرخ في  14مارس سنة  ،2013يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 210-01المؤرخ في  23جويمية سنة  ،2001المتضمن إنشاء جامعـة ورڤمة.

 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضر المـؤرخ في  26جويمية سنة  ،2018المتضمـن التشكيمة النيائيـة ألعضاء لجنـة الخدمـاتاالجتماعيـة لـدى جامعـة ورﭬلة.
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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يػقػػػػػرر
المػادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعيـة لدى جامعـة ورﭬلة.

المػادة  :2تتكون لجنة الخدمات االجتماعيـة من األعضاء اآلتية أسماؤىم :
األعضاء الدائموف:

 -04صالحي عبد الرحمان،

 -02بمقصير دمحم الصالح،
 -05بن دافع الشيخ،

 -03سي كبير أحمد التجاني،

 -01بركة دمحم،

 -07مخرمش إسماعيل،

 -08زوبير عبد الحاكم،

 -09حمودي عبد القادر،

 -06بن عريمة دمحم يوسف،

األعضاء اإلضافيوف:
 -01بن ساسي عبد الحفيع،

 -02خمقاني عبد المجيد،

 -03طبشي رشيد،

المػادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات ابتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المادة  :4يكمف مديـر جامعـة ورﭬلة ،بتنفيذ ىـذا القـرار ،الذي سينشـر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـم العالي
والبحث العممي.
حزر بانجزائز فً  31أكتوبز 2118
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األميف العاـ

صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار مؤرخ في  31أكتوبر  ،2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعيػة
لدى المدرسػة الوطنيػة العميػا لمبيوتكنولوجيػا قسنطينػة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمومية.

 بمقتضى المرسوم رقم  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عام  1402الموافق  11سبتمبر سنة ،1982المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعيـة.

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  399-11المؤرخ في  28نوفمبر سنة  ،2011المتضمن إنشاء مدرسة وطنيةعميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة.

 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضـر المـؤرخ في  05جـوان سنة  ،2018المتضمن فرز األصوات االنتخاب لممثمي األساتذة والعمالفي لجنة الخدمات االجتماعيـة لدى المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا قسنطينة.

 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضر المـؤرخ في  05جـوان سنة  ،2018المتضمـن التشكيمة النيائيـة ألعضاء لجنـة الخدمـاتاالجتماعيـة لـدى المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا قسنطينة.
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يػقػػػػػرر
المػادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعيـة لدى المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا قسنطينة.
المػادة  :2تتكون لجنة الخدمات االجتماعيـة من األعضاء اآلتية أسماؤىم:
األعضاء الدائموف:
 -01عتيق شعيب،

 -02مرقود دمحم،

 -04رحيم نور الدين،

 -05فروج نوال،

 -03جبار فخر الدين،

األعضاء اإلضافيوف:
 -01بن الدقس فمة،

 -02زروقي صييب،

المػادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات ابتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.
المادة  :4يكمف مدير المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا قسنطينة ،بتنفيذ ىذا القـرار ،الذي سينشـر في النشرة
الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
حزر بانجزائز فً  31أكتوبز 2118
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األميف العاـ
صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  931مؤرخ في  05نوفمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بإليزي
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  299-05المؤرخ في  11رجب عام  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد ميام المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،السيما المادة  10منو.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  303-12المؤرخ في  16رمضان عام  1433الموافق  4غشت سنة 2012والمتضمن إنشاء مركز جامعي بإليزي ،السيما المادة  2منو.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
يػقػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  10من المرسوم التنفيذي رقم  299-05المؤرخ في  11رجب عام 1426
الموافق  16غشت سنة  ،2005والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس إدارة المركز الجامعي بإليزي.
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بإليزي ،في الجدول الممحق ليذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  05نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1األعضاء المعينوف:
االسـ والمقب

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بإليزي
القطاع

الصفة

 -دادة موسى بمخير

رئيسا

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -بوراص عمقمة

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -حمداني يوسف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،

 -خميفي مسعود

عضو
عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري،

 -حمادي رشيد

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

 -مرسمي عبدالحميد

عضو

ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

 -حساني دمحم

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،

 -بريان عيسى

 -زواوي عيمن

 -لزىاري سعد

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي،

ممثل الوالي.

 -2األعضاء المنتخبوف:
اإلسـ والمقب

الييئة

الصفة

 -بن حامد عبد الغني

عضو

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين،

 -حماني فضيمة

عضو

ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين،

 -خمفي بشير

عضو

ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،

 -قياش مفتاح

 -بن عقة إسماعيل

عضو
عضو

ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،

 -حافيظو مريم

عضو

ممثمة منتخبة عن الطمبة.

ممثل منتخب عن الطمبة،

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  932مؤرخ في  05نوفمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  275المؤرخ في  19افريل 2016

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة (والية المسيمة)
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
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 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  187-15المؤرخ في  29رمضان عام  1436الموافق  16يوليو سنة 2015والمتضمن إنشاء المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة (والية المسيمة).
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  24منو.
 وبمقتضى القرار رقم  275المؤرخ في  19أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة (والية المسيمة) ،المعدل.
يػقػػػػػرر
المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  275المؤرخ في  19أفريل  ،2016المعدل ،والمذكور أعاله ،كما
ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  05نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة (والية المسيمة)

 -1األعضاء المعينوف:

االسـ والمقب
 -بن يعيش كريم

الصفة
رئيسا

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

 -بوزياني عبدالحق

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -بميوشات وليد

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -فكراش عمار

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكوين و التعميم المينيين،

 -مناد لخضر

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري،

 -حجاج عمر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم.

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  934مؤرخ في  07نوفمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية اآلداب والمغات والفنوف بجامعة زياف عاشور-الجمفة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنةالمتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
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 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  09-09المؤرخ في  7محرم عام  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمنالمتمم.
إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
المعدل و ّ

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم المغة العربية وآدابيا بكمية اآلداب والمغات والفنونً
المؤرخ في  25سبتمبر .2018
بجامعة زيان عاشور -الجمفة ّ
يػقػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
المتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدل و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة العربية وآدابيا بكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة
زيان عاشور -الجمفة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة العربية وآدابيا بكمية اآلداب والمغات والفنون
بجامعة زيان عاشور -الجمفة ،وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة زيان عاشور-الجمفة ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  07نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممحػػق بالقػرار رقػـ  934المؤرخ في  07نوفمبر  2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية اآلداب والمغات والفنوف بجامعة زياف عاشور -الجمفة
االسـ والمقػب

الصفػة

الرقـ
1

بوصبيعات أحمد

أستاذ محاضر قسم "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسم

2

موساوي فرحات

رئيس القسم

3

فضة ميمود

أستاذ محاضر قسم "أ"

4

بمخيري عبد المالك

أستاذ محاضر قسم "ب"

5

واكي راضية

أستاذة محاضرة قسم "ب"

6

بوزكري الحفناوي

أستاذ مساعد قسم "أ"

7

معمري الصادق

أستاذ مساعد قسم "ا"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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قػػرار رقـ  935مؤرخ في  07نوفمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الفنوف بكمية اآلداب والمغات والفنوف بجامعة زياف عاشور -الجمفة
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة

المتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  09-09المؤرخ في  7محرم عام 1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمن

المتمم.
إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم الفنون بكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة زيان
 ًالمؤرخ في  25سبتمبر .2018
عاشور -الجمفة ّ
يػقػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
المتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدل و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الفنون بكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة زيان
عاشور -الجمفة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الفنون بكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة زيان
عاشور -الجمفة ،وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة زيان عاشور-الجمفة ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  07نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممحػػق بالقػرار رقػـ  935المؤرخ في  07نوفمبر  2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الفنوف بكمية اآلداب والمغات والفنوف بجامعة زياف عاشور -الجمفة

الرقـ
1
2
3

االسـ والمقػب

الصفػة

فشار عطاء هللا

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسم

عماري عالل

رئيس القسم

عبدو نادية

أستاذ محاضر قسم "ب"

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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4
5
6
7
8

تربش عز الدين

أستاذ محاضر قسم "ب"

سماش سيد أحمد

أستاذ محاضر قسم "ب"

برابح حاج

أستاذ مساعد قسم "أ"

العابد عبد العزيز

أستاذ مساعد قسم "أ"

بداد عبدلي

أستاذ مساعد قسم "ا"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  936مؤرخ في  07نوفمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ المغات األجنبية بكمية اآلداب والمغات والفنوف بجامعة زياف عاشور-الجمفة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل،
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة

المتمم،
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  09-09المؤرخ في  7محرم عام 1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمن

المتمم،
إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم المغات األجنبية بكمية اآلداب والمغات والفنونً
المؤرخ في  11أفريل ،2018
بجامعة زيان عاشور -الجمفة ّ
يػقػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
المتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدل و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغات األجنبية بكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة

زيان عاشور-الجمفة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغات األجنبية بكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة
زيان عاشور -الجمفة ،وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة زيان عاشور -الجمفة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  07نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

األستاذ طػاىر حجػار
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ممحػػق بالقػرار رقػـ  936المؤرخ في  07نوفمبر  2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ المغات األجنبية بكمية اآلداب والمغات والفنوف بجامعة زياف عاشور -الجمفة

الرقـ

االسـ والمقػب

الصفػة

1

لحول عامر

أستاذ محاضر قسم "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسم

بن دراح باية

رئيسة القسم

ىبول جمول

أستاذ محاضر قسم "أ"

صديقي زينب

أستاذة محاضرة قسم "أ"

ىشام دمحم

أستاذ مساعد قسم "أ"

2
3
4
5
6
7
8

عالوي بوعالم

أستاذ مساعد قسم "أ"

عبد الحفيع فاطمة الزىراء

أستاذة مساعدة قسم "ب"

بربورة أسامة

أستاذ مساعد قسم "ب"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  937مؤرخ في  07نوفمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ البيولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل،
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة

المتمم،
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
محرم عام  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمن
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  12-09المؤرخ في ّ 7

المتمم،
إنشاء جامعة معسكر،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
 وبموجب القرار رقم 324المؤرخ في  22أوت  2015الذي ّ
ّ
المعدل،
البيولوجيا بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى اسطمبولي بمعسكر،
ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم البيولوجيا بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة
 ًالمؤرخ في  15جويمية ،2018
مصطفى اسطمبولي -معسكر ّ
يػقػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
المتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدل و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيولوجيا بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى
اسطمبولي -معسكر.
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيولوجيا بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة
مصطفى اسطمبولي -معسكر ،وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي-معسكر ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  07نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحػػق بالقػرار رقػـ  937المؤرخ في  07نوفمبر  2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8

لقسـ البيولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر

االسـ والمقػب

الصفػة

بن عربة بشير

رئيس القسم

سويدي زىيرة

أستاذة

ولد عمي وردية

أستاذة محاضرة قسم "ب"

خالدي حاج مصطفى

أستاذ مساعد قسم "أ"

بوىدة يوسف
ميمودي عمي
فتاتي عائشة

مرابط ميمون

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسم

أستاذ

أستاذة محاضرة قسم "ب"
أستاذ مساعد قسم "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  938مؤرخ في  07نوفمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ العموـ الفالحية بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى اسطمبولي-معسكر

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة

المتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
محرم عام  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمن
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  12-09المؤرخ في ّ 7

المتمم.
إنشاء جامعة معسكر،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
 وبموجب القرار رقم 325المؤرخ في  22أوت  2015الذي ّ
ّ
المعدل.
العموم الفالحية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى اسطمبولي بمعسكر،
ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم العموم الفالحية بكمية عموم الطبيعة والحياة
 ًالمؤرخ في  06سبتمبر .2018
بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر ّ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-

164

يػقػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
المتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدل و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم الفالحية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة
مصطفى اسطمبولي -معسكر.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم الفالحية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة
مصطفى اسطمبولي -معسكر ،وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي-معسكر ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  07نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

ممحػػق بالقػرار رقػـ  938المؤرخ في  07نوفمبر  2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ العموـ الفالحية بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر

الرقـ

االسـ والمقػب

الصفػة

1

بن بارك حمة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسم

بكار أحمد أمين

رئيس القسم

زعقان منصور

أستاذ محاضر قسم "أ"

بن سميرة اززة

أستاذ محاضر قسم "ب"

بن حنيفية مختار البشير

أستاذ محاضر قسم "ب"

فطارنة العالية

أستاذة مساعدة قسم "أ"

مميك سميمة

أستاذة مساعدة قسم "أ"

2
3
4
5
6
7

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  939مؤرخ في  07نوفمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنةالمعدل والمت ّمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
محرم عام  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمن
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  12-09المؤرخ في ّ 7المتمم.
إنشاء جامعة معسكر،
ّ
المعدل و ّ

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

 وبموجب القرار رقم  849المؤرخ في  22أوت  2015الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكميةعموم الطبيعة والحياة مصطفى اسطمبولي بمعسكر.

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى
 ًالمؤرخ في  09سبتمبر .2018
اسطمبولي -معسكر ّ
يػقػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادتين  43و 44من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدل و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى
اسطمبولي -معسكر.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى اسطمبولي-
معسكر ،وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  07نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

ممحػػػق بالقػػرار رقـ  939المؤرخ في  07نوفمبر  2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر

الرقـ االسـ والمقػب
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

الصفػة

سويدي زىيرة

رئيسة المجمس العممي لمكمية ،ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم البيولوجيا
ّ
عميد الكمية

الويسي موفق

نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة

بمعيد لخضر
بمفضل عبد القادر

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسم البيولوجيا

بكار أحمد أمين

رئيس قسم العموم الفالحية

بوىدة يوسف

رئيس المجنة العممية لقسم البيولوجيا

بن بارك حمة

رئيس المجنة العممية لقسم العموم الفالحية

بن عربة بشير

بن حواء دمحم كمال
زعقان منصور
ريغي آسيا فتيحة
بن زعتر عمي

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم البيولوجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم العموم الفالحية
ّ

ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم العموم الفالحية
ّ
ممثّل عن األساتذة المساعدين
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13
14
15
16
17
18
19

خالدي حاج مصطفى
ميمودي عمي

ممثّل عن األساتذة المساعدين
مدير مخبر بحث

حميميد عبد الرحمان

مدير مخبر بحث

بن يوسف مداني

مدير مخبر بحث

فرقوق تفاحة

مديرة مخبر بحث

طير طويل عائشة

مديرة مخبر بحث

ورنيدي دحو

مسؤول المكتبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  940مؤرخ في  07نوفمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي
لمعيد الحقوؽ والعموـ السياسية بالمركز الجامعي عمي كافي -تندوؼ

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  299-05المؤرخ في  11رجب عام  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي  303-11المؤرخ في  22رمضان  1432الموافق  22غشت سنة  2011والمتضمنالمتمم.
إنشاء مركز جامعي بتندوفّ ،

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

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد الحقوق والعموم السياسية بالمركز الجامعي
 ًالمؤرخ في  02سبتمبر .2018
عمي كافي -تندوف ّ
يػقػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  38من المرسوم التنفيذي رقم  299-05المؤرخ في  11رجب عام 1426
الموافق  16غشت سنة  ،2005والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد الحقوق والعموم السياسية بالمركز الجامعي عمي كافي -تندوف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الحقوق والعموم السياسية بالمركز الجامعي عمي
كافي -تندوف ،وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومديرة المركز الجامعي عمي كافي -تندوف ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  07نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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ممحق بالقرار رقـ  940المؤرخ في  07نوفمبر  ،2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي
لمعيد الحقوؽ والعموـ السياسية بالمركز الجامعي عمي كافي -تندوؼ

الرقـ

االسـ والمقػب

الصفػة

1

حمودي دمحم

أستاذ محاضر قسم "أ" ،رئيس المجمس العممي لممعيد

بن منصور عبد الكريم

مدير المعيد

2
3
4
5
6
7
8
9

10

بمحاج بمخير

رئيس قسم الحقوق

صالحي عبد الناصر

أستاذ محاضر قسم "ب"

جامع مميكة

أستاذة محاضرة قسم "ب"

معزوز ربيع

أستاذ مساعد قسم "أ"

لعيدي عبد القادر

أستاذ مساعد قسم "أ"

حمدينة عمر

أستاذ مساعد قسم "أ"

قتال منير

أستاذ مساعد قسم "أ"

دناي نور الدين

أستاذ مساعد قسم "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المؤرخ في  27جويمية 2016
يعدؿ القرار رقـ 934
قػػرار رقـ  941مؤرخ في  07نوفمبر ّ ،2018
ّ
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل،
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  209-01المؤرخ في  2جمادى األولى عام  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمم،
 2001والمتضمن إنشاء جامعة الشمف ،ا ّ
لمعدل و ّ
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة

المتمم،
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  27جويمية  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقم 934ّ
لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف،
المؤرخ رقم  44في  10أكتوبر ،2018
وبناء عمى إرسال جامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف
ّ
 ًيػقػػػػػرر
المادة األولى :ييدف ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية
والتجارية وعموم التسيير بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف.
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة
المادة ّ :2
حسيبة بن بوعمي -الشمف ،وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  07نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحدد
المؤرخ في  27جويمية 2016
يعدؿ القرار رقـ 934
ّ
ممحػػػق بالقػػرار رقـ  941المؤرخ في  07نوفمبر  2018الذي ّ
ّ
لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف
االسـ والمقػب

الصفػة

الرقـ
1

زيدان دمحم

2

بن نافمة قدور

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم عموم التسيير
ّ
عميد الكمية

3

عزوز عمي

4

آيت مختار عمر

نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة

5

تقرورت دمحم

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسم عموم التسيير

6

قورين حاج قويدر

رئيس قسم العموم التجارية

7

حمو دمحم

رئيس قسم العموم االقتصادية

8

أنساعد رضوان

رئيس قسم العموم المالية والمحاسبة

9

مطاي عبد القادر

رئيس المجنة العممية لقسم عموم التسيير

10

مجاىدي فاتح

رئيس المجنة العممية لقسم العموم التجارية

11

طرشي دمحم

رئيس المجنة العممية لقسم العموم االقتصادية

12

بوفميح نبيل

رئيس المجنة العممية لقسم العموم المالية والمحاسبة

13

قويدر الواحد عبد هللا

14

البشير عبد الكريم

15

بمعزوز بن عمي

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم عموم التسيير
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم العموم االقتصادية
ّ

16

كتوش عاشور

17

شارف نور الدين

18

مصنوعة أحمد

19

بوزيان عبد الباسط

20

ترقو دمحم

ممثّل عن األساتذة المساعدين

21

مزريق عاشور

مدير مخبر بحث

22

مداح عرايبي الحاج

مدير مخبر بحث

23

حساني حسين

مدير مخبر بحث

24

عاشور ربيعة

مسؤولة المكتبة

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم العموم المالية والمحاسبة
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم العموم المالية والمحاسبة
ّ

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم العموم التجارية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم العموم التجارية
ّ
ممثّل عن األساتذة المساعدين

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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يحػدد القائمػة االسمية ألعضاء
قػػرار رقـ  942مؤرخ في  07نوفمبر ّ ،2018
المجمس العممي لجامعة دمحم الشريف مساعدية -سوؽ أىراس
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  25مايو سنة 2017المتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق 23غشت سنةالمتمم.
 2003الذي ّ
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  245-12المؤرخ في  14رجب عام  1433الموافق  04يونيو سنة 2012المتضمن إنشاء جامعة سوق أىراس.

 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة

يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
2013الذي ّ
المؤرخ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة دمحم الشريف مساعدية -سوق أىراس
ّ
 ًفي 14أكتوبر .2018
يػقػػػػػرر

المادة األولى :تطبيًقا ألحكام المادة  20من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
المتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدل و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم الشريف مساعدية -سوق أىراس.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم الشريف مساعدية -سوق أىراس ،وفًقا
المادة ّ :2
لمجدول الممحق بيذا القرار.

كل فيما
المادة  :3يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية -سوق أىراس ّ ،
يخصو،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  07نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ــ ـ ــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحػػق بالقػرار رقـ  942المؤرخ في  07نوفمبر  2018الذي ّ
المجمس العممي لجامعة دمحم الشريف مساعدية -سوؽ أىراس
الرقـ االسـ والمقػب

الصفػة

1

بوزبدة زوبير

مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي

2

قدري عبد المومن

نائب المدير المكّمف بالتكوين العالي في الطورين األول والثاني والتكوين المتواصل

3

نافع عمي

نائب المدير المكّمف بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي

والشيادات وكذا التكوين العالي في التدرج

وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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نائب المدير المكّمف بالعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاىرات العممية

4

بن دريدي فوزي

5

سمطاني دمحم

6

بن رجم دمحم خميسي

7

معزي دمحم الشريف

8

طوالبية جمال

9

نواري أمال

10

لوني مخموف

11

عثمان طارق

12

دىيسي عبد القادر

13

بن خديجة منصف

14

شفرور عز الدين

15

سالطنية رضا

16

زيقم مداني

17

بوعمران عادل

18

عفري فريدة

رئيسة المجمس العممي لمعيد العموم الفالحية والبيطرية

19

بمبول موسى

رئيس المجمس العممي لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

20

عزوز منير

مدير معيد العموم الفالحية والبيطرية

21

بوقزولة فؤاد

مدير معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

22

بن شوية نجم الدين

23

زغادنية لطفي

24

خالدي فضيمة

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن كّمية العموم والتكنولوجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن كّمية العموم والتكنولوجيا
ّ

25

حمايدية كوثر

26

محرز نور الدين

27

سوالم صالح الدين

28

عوادي مالك

29

مشنتل عبد الرحمن

30

ورتي جمال

31

خنونو طارق

32

بولبدة ناجي

33

قواسمية أسماء

34

لبناقرية عبد الرحمن

35

بن يونس عبد العزيز أستاذ بجامعة  08ماي -1945قالمة

نائب المدير المكّمفة بالتنمية واالستشراف والتوجيو

عميد كّمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
عميد كّمية عموم الطبيعة والحياة
عميد كّمية العموم والتكنولوجيا

عميدة كّمية العموم االجتماعية واإلنسانية
عميد كّمية اآلداب والّمغات

عميد كّمية الحقوق والعموم السياسية

رئيس المجمس العممي لكّمية العموم والتكنولوجيا

رئيس المجمس العممي لكّمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
رئيس المجمس العممي لكّمية عموم الطبيعة والحياة

رئيس المجمس العممي لكّمية العموم االجتماعية واإلنسانية
رئيس المجمس العممي لكّمية اآلداب والّمغات

رئيس المجمس العممي لكّمية الحقوق والعموم السياسية

ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن كّمية عموم الطبيعة والحياة
ّ
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن كّمية عموم الطبيعة والحياة
ّ
ممثّل األساتذة عن كّمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
ممثّل األساتذة عن كّمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن كمية اآلداب والّمغات
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن كمية اآلداب والّمغات
ّ

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن كمية العموم االجتماعية واإلنسانية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن معيد العموم الفالحية والبيطرية
ّ

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن معيد العموم الفالحية والبيطرية
ّ
ممّثمة عن األساتذة المساعدين
ممثّل عن األساتذة المساعدين

36

مشاشتي السعيد

أستاذ بجامعة باجي مختار-عنابة

37

مناع شادية

مسؤولة المكتبة المركزية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
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قػػرار رقـ  943مؤرخ في  07نوفمبر  ،2018يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء مجمس إدارة جامعة الشمف

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  209-01المؤرخ في  2جمادى األولى عام  1422الموافق  23يوليو سنة ،2001والمتضمن إنشاء جامعة الشمف ،المعدل والمتمم.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
يػقػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  12من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الشمف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الشمف في الجدول الممحق ليذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  07نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الشمف

 -1األعضاء المعينوف:
اإلسـ والمقب

الصفة

القطاع

 -بمحاكم مصطفى

رئيس

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

 -لكحل دمحم

 -إزروق إزغايمي حكيم

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،

 -فالح ناصر

عضو

 -ىداج عبد القادر

 -عمران دمحم المختار

عضو
عضو

ممثل الوزيرة المكمف بالتربية الوطنية،

 -خشيبة مصطفى

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،

 -ىالل دمحم

عضو

ممثل الوزير المكمف باألشغال العمومية والنقل،

 -البواعمي آدمحم

عضو

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي،

ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
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 -بمحاج رفيقة

عضو

ممثمة الوزيرة المكمفة بالبيئة والطاقات المتجددة،

 -بمجنة نجيم

 -بن مصباح يوسف

عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

 -حقاس سعيد

عضو

ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة،

 -بكارة فاطمة

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالثقافة،

 -بوشروقي بن عمي

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعدل،

عضو

 -حسان آدمحم

ممثل الوزير المكمف بالسكن والعمران والمدينة،

ممثل الوالي.

 -2األعضاء المنتخبوف:
اإلسـ والمقب

الصفة

الييئة

 -راشد حبيب

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي،

 -عمامرة حسان

عضو

 -حميمي بن شرقي

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية،

 -غريسي دمحم

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية اليندسة المدنية والمعمارية،

 -بكيحل عبد القادر

 -جرمون عبد القادر

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير،

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية عموم الطبيعة والحياة،

 -بمعروسي سميمان

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد التربية البدنية والرياضية،

 -طرايش دمحم

 -شنون عبد القادر

عضو

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين،

عضو

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين،

 -بن عجينة عبد هللا

عضو

ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،

 -بن سالم بالل

عضو

ممثل منتخب عن الطمبة،

 -بوشامي ضيف هللا

عضو

ممثل منتخب عن الطمبة.

عضو

 -بمعبدي نبيمة

عضو

 -طالب رشيد

عضو

 -شييان شعبان

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية الحقوق والعموم السياسية،
ممثمة منتخبة عن األساتذة لكمية اآلداب والفنون،

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية التكنولوجيا،

ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  944مؤرخ في  07نوفمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  146المؤرخ في  10مارس 2016
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة عنابة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوم رقم  214 -84المؤرخ في  21ذي القعدة عام  1404الموافق  18غشت سنة ،1984المتعمق بتنظيم جامعة عنابة وسيرىا  ،المعدل والمتمم  ،السيما المادة  3منو.

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقم  146المؤرخ في  10مارس  ،2016الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة عنابة ،المعدل.
يػقػػػػػرر
المادة األولى :يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم  146المؤرخ في  10مارس  ،2016المعدل والمذكـور أعاله،
كماىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  07نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة عنابة
 -1األعضاء المعينوف:
الصفة

اإلسـ والمقب

القطاع

 -قشي الخير

رئيس

-ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

 -بن عريروة عبد المجيد

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -زبار عبد القادر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،

 -شوعيب دمحم

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 -عياشي أحمد

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -قرقب دمحم

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي،

 -بمحوت رابح

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

 -حبة فيصل

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،

 -عبد الدايم أحمد

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعدل،

 -بوشكوك يونس

عضو

ممثل الوزير المكمف باألشغال العمومية والنقل،

 -دعماش دمحم ناصر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكان واصالح المستشفيات،

 -حواية عبد القادر

عضو

ممثل الوزير المكمف باالتصال،

 -بوذيبة إدريس

عضو

ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

 -كانم مولود

عضو

ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،

 -مومني عبد السالم نصر الدين

عضو

مثل الوزير المكمف بالسكن والعمران والمدينة،

 -بوعافية نعمان

عضو

ممثل الوالي.

" .....................................والباقي بدوف تغيير."...................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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قػػرار رقـ  945مؤرخ في  07نوفمبر  ،2018يتضمف رخصة إنشاء
مؤسسة خاصة لمتكويف العالي

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى األمر رقم  59-75المؤرخ في 20رمضان عام  1395الموافق  26سبتمبر سنة  1975والمتضمنالمتمم.
القانون التجاري،
ّ
المعدل و ّ

 وبمقتضى القانون رقم  05-99المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  4أبريل سنة  1999والمتضمنالمتمم ،السيما المواد  43مكرر 1منو.
القانون التوجييي لمتعميم العالي،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25رجب عام  1436الموافق  20أوت سنة 2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام الموافق  30يناير  2013الذي يحددصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقم  1641المؤرخ في  30أكتوبر سنة  2016الذي يحدد رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوينالعالي وتشكيمتيا وسيرىا.
 وبمقتضى القرار رقم  375المؤرخ في  05أبريل سنة  2017الذي يحدد صالحيات المجنة المكمفة بدراسة طمباتدفتر شروط تسميم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي.
بناء عمى قرار المجنة المكمفة بدراسة طمبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي المنعقدة بتاريخ 13
 ًسبتمبر .2018
يػقػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  43مكرر 1من القانون رقم  05-99المؤرخ في  18ذو الحجة عام 1419
المتمم والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى منح رخصة إنشاء
الموافق  4أبريل سنة ،1999
ّ
المعدل و ّ
مؤسسة خاصة لمتكوين العالي.
مؤسسا لمدرسة إدارة األعمال بالجزائر(بيزناس سكول)،
المادة  :2تسّمم الرخصة إلى السيد بوعصيدة مميك بصفتو ّ
الكائنة بشارع درب األوراق الخضراء ،رقم -47حيدرة الجزائر.
المادة  :3يرخص لمدرسة إدارة األعمال بالجزائر(بيزناس سكول) المشار إلييا في المادة  2أعاله ،بضمان تكوينات
عميا مينية في الميسانس في الشعبة والتخصص المحددتين في ممحق ىذا القرار.
المادة  :4تطبيقا لمقرار رقم  1641المؤرخ في  30أكتوبر  2016المشار إليو أعاله ،يسري مفعول رخصة إنشاء
ابتداء من السنة الجامعية
مدرسة إدارة األعمال بالجزائر(بيزناس سكول) ،لمدة ثالث ( )03سنوات
ً
.2019-2018
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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مؤسس مدرسة إدارة األعمال بالجزائر(بيزناس سكول) ،تقديم نسخة عن السجل التجاري
المادة  :5يجب عمى ّ
ونسخة عن الكفالة البنكية طبقا لمشروط المحددة في المادتين  3-9و 28من القرار رقم  1641المؤرخ
في  30أكتوبر  2016المذكور أعاله.
ال يمكن أن يتعدى ىذا األجل أكثر من ثالثة ( )03أشير ابتداء من تاريخ استالم ىذا القرار.
المادة  :6يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير مدرسة إدارة األعمال بالجزائر(بيزناس سكول) ،كل
فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  07نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق القػػرار رقـ  945المؤرخ في  07نوفمبر  ،2018المتضمف رخصة إنشاء
مؤسسة خاصة لمتكويف العالي
مدرسة إدارة األعماؿ بالجزائر(بيزناس سكوؿ)

التكويف

الميداف

الشعبة

التخصص

ليسانس

عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية

عموم التسيير

إدارة أعمال

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  946مؤرخ في  07نوفمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  849المؤرخ في  10سبتمبر 2018
الذي يحدد تواريخ اإلمتحانات الوطنية لمسنة األولى لإلقامة بعنواف السنة الجامعية 2018-2017

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم رقم  215-71المؤرخ في  4رجب عام  1391الموافق  25غشت سنة  ،1971المتضمن نظامالدراسات الطبية ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذو القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

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

 وبموجب القرار رقم  594المؤرخ في  18جويمية سنة  ،2001الذي يحدد شروط التكوين بالدراسات الطبيةالخاصة ،المعدل والمتمم.

 وبموجب القرار رقم  1137المؤرخ في  4نوفمبر سنة  2015والمتضمن كيفيات تنظيم الدراسات في طور التكوينلنيل شيادة الدراسات الطبية الخاصة وتقييميا والتدرج فييا.

 وبموجب القرار رقم  849المؤرخ في  10سبتمبر  2018الذي يحدد تواريخ اإلمتحانات الوطنية لمسنة األولىلإلقامة بعنوان السنة الجامعية  ، 2018-2017المعدل.
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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يػقػػػػػرر
المادة األولى :ييدف ىذا القرار إلى تعديل المادة  2من القرار رقم  849المؤرخ في  10سبتمبر سنة 2018
والمذكور أعاله ،والتي تحرركما يأتي:
"المادة  :2تحدد تواريخ إجراء اإلمتحانات الوطنية لمسنة األولى لإلقامة كما يأتي:
امتحاني تخصص الطب والتخصصات المختمطة:
 الدورة العادية :من  3إلى غاية  14من شير فيفري سنة .2019
 الدورة اإلستدراكية  :من  10إلى غاية  21من شير مارس سنة .2019
..........................الباقي بدوف تغيير.".........................
المادة  :2يكمف كل من المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين والسادة رؤساء الجامعات الجزائر ،1تيزي وزو،
البميدة ،1بجاية ،قسنطينة ،3سطيف ،1باتنة ،عنابة ،وىران ،تممسان ،سيدي بمعباس ،بشار ومستغانم ،كل
فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسميـة لو ازرة التّعمــيم العـالي والبحث العممـي.
حػرر بالجزائر في  07نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار مؤرخ في  11نوفمبر  2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية
لدى مديريػة الخدمػات الجامعيػة قسنطينػة وسػط

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمومية.
 بمقتضى المرسوم رقم  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عام  1402الموافق  11سبتمبر سنة ،1982المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعية.
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  84-95المؤرخ في  21شوال عام  1415الموافق  22مارس سنة ،1995المتضمن إنشاء الديوان الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدل والمتمم.
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 بمقتضى القـرار الوزاري المشتـرك الم ـؤرخ في  10ذي القعدة عام  1425الموافق  22ديسمبر سنة ،2004المتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،
المعدل والمتمم.
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضر المـؤرخ في  06نوفمبر سنة  ،2018المتضمـن التشكيمة النيائيـة ألعضاء لجنة الخدماتاالجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية قسنطينة وسط.

يػقػػػػػرر
المػادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية قسنطينة وسط.
المػادة  :2تتكون لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم:
األعضاء الدائموف:
 -01بمقاسم صالح،

 -02منصر عز الدين،

 -03بولعراش كمال،

 -04مسيعد المقداد،

 -05بومرخوفة الربيع،

 -06يوسف طارق،

 -07طافر دمحم الطاىر،

 -08جربوعة عمر،

 -01بوشطب نبيل،

 -02زيوان منير،

األعضاء اإلضافيوف:

 -03صالحي فيصل،

ابتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.
المػادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات
ً
المادة  :4يكمف مديـر الخدمات الجامعية قسنطينة وسط ،بتنفيذ ىذا القـرار ،الذي سينشـر في النشرة الرسمية لو ازرة
التعميم العالي والبحث العممي.
حزر بانجزائز فً  11ووفمبز 2118
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األميف العاـ

صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  947مؤرخ في  13نوفمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  140المؤرخ في  6مارس 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم رقم  182-84المؤرخ في  7ذي القعدة عام  1404الموافق  4غشت سنة  ،1984والمتضمنإحداث جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  2مكرر 1منو.

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو.

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

 وبمقتضى القرار رقم  140المؤرخ في  6مارس  ،2016الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةاألمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية ،المعدل.
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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يػقػػػػػرر
المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  140المؤرخ في  6مارس  ،2016المعدل والمذكـور أعاله ،كما
ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  13نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية
 -1األعضاء المعينوف:
اإلسـ والمقب

الصفة

القطاع

 -بوراس أحمد

رئيس

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

 -مسيخ كريمة

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالمالية،

 -ليمور زناتي رحيمة

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،

 -عروسي سميمان

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 -بوىالي دمحم

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -بوذراع رابح

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي،

 -جاىمي حسان

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعدل،

 -عريبي زيتوني

عضو

ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

 -مشنان محند أوادير

عضو

ممثل الوزير المكمف بالشؤون الدينية واألوقاف،

 -بن الشيخ الحسين صراح

عضو

ممثل الوالي.

 -2األعضاء المنتخبوف:
الييئة

اإلسـ والمقب

الصفة

 -كردوسي بشير

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية أصول الدين،

 -بن حمو رحيمة

عضو

ممثمة منتخبة عن األساتذة لكمية الشريعة واالقتصاد،

 -ثنيو نور الدين

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية،

 -بريك ياسين

عضو

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين،

 -عيشاوي دمحم اليادي

عضو

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين،

 -غربي نصر الدين

عضو

ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،

 -بوعافية فوزية

عضو

ممثمة منتخبة عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،

 -ناصر سفيان

عضو

ممثل منتخب عن الطمبة،

 -ميحي معاد

عضو

ممثل منتخب عن الطمبة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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قػػرار رقـ  948مؤرخ في  13نوفمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  461المؤرخ في  14ماي 2018
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ورقمة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  210-01المؤرخ في  2جمادى األولى عام  1422الموافق  23يونيو سنة 2001والمتضمن إنشاء جامعة ورقمة ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  3منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو.

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

 وبمقتضى القرار رقم  461المؤرخ في  14ماي  ،2018الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةورقمة.

يػقػػػػػرر

المادة األولى :يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم  461المؤرخ في  14ماي  ،2018والمذكـور أعاله ،كماىو محدد
في الجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  13نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة ورقمة

 -1األعضاء المعينوف:
اإلسـ والمقب

الصفة

 -فرحاتي عمر

رئيس

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

 -باشا عبد الغاني

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -رياح رابح

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -الحاج عيسى صالح

عضو

 -بخوش عيسى

عضو

 -حواسي عمي

 -تمطيط جمال الدين

عضو

عضو

القطاع

ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي،

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،

 -بن زاوي سميم

عضو

 -حميداتو نور الدين

عضو

ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية ،

 -عبدي عبد الرحمان

عضو

ممثل الوزير المكمف باألشغال العمومية والنقل،

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
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عضو

ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،

 حجاج دمحم عبد الوىاب -حمادين بمقاسم

عضو

عضو

ممثل الوزير المكمف بالطاقة،

 -مصدق فاضل

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكان واصالح المستشفيات،

 -بوتسونة الطاىر

عضو

ممثل الوالي.

 -معمري نبيل

ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات الرقمنة

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ؤرخ في  15نوفمبر ّ ،2018
قػػرار رقػـ  965مػ ّ
المجمس العممي لممدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017

المتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول  1434الموافق  28يونيو سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  232-14المؤرخ في  29شوال عام  1435الموافق  25غشت سنة 2014والمتضمن إنشاء المدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا.

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي المدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس المؤرخ
 ًفي  16أكتوبر .2018
يػقػػػػػرر

المادة األولى :تطبيًقا ألحكام المادة  44من المرسوم التنفيذي رقم 176-16المؤرخ في  9رمضان عام 1437
الموافق  14يونيو  ،2016والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لممدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لإلعالم اآللي  ،وفًقا لمجدول الممحق بيذا
المادة ّ :2
القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة العميا لإلعالم اآللي ّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  15نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-

181

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ؤرخ في  15نوفمبر  ،2018الذي ّ
ممحػق بالقػرار رقػـ  965المػ ّ
المجمس العممي لممدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس
الرقـ

الصفػة

االسـ والمقػب

1

بن سميمان سيدي دمحم

مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة

2

مالكي ميمون

3

عمر بن صاير جمال

مدير مساعد مكّمف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العممي

4

كسكاس نبيل

5

أسد دمحم رضا

رئيس قسم التكوين التحضيري

6

رحمون عبد المطيف

ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية

7

بوعشرية أحمد

ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية

8

بمفضل عالء الدين

ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية

9

سي دمحم نصر الدين

ممثل عن األساتذة المساعدين قسم "أ"

10

بن نابي سكينة ريم

ممثل عن األساتذة المساعدين قسم "ب"

مدير مساعد مكّمف بالتعميم والشيادات والتكوين المتواصل

مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالم واالتصال والعالقات الخارجية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ؤرخ في  15نوفمبر ّ ،2018
قػػرار رقػـ  966مػ ّ
المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة مستغانـ
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول  1434الموافق  28يونيو سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  231-14المؤرخ في  29شوال عام  1435الموافق  25غشت سنة 2014والمتضمن انشاء المدرسة العميا لألساتذة بمستغانم.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة بمستغانم المؤرخ في 19
 ًجوان .2018
يػقػػػػػرر
المادة األولى :تطبيًقا ألحكام المادة  44من المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام 1437
الموافق  14يونيو  ،2016والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة بمستغانم.
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة بمستغانم ،وفًقا لمجدول الممحق
المادة ّ :2
بيذا القرار.
كل فيما
المادة  :3يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية العميا لألساتذة بمستغانمّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  15نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ؤرخ في  15نوفمبر  ،2018الذي ّ
ممحػق بالقػرار رقػـ  966المػ ّ
المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة مستغانـ
االسـ والمقػب

الصفػة

الرقـ
1

مزاري عبد القادر

مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة

2

الحبيتري رشيد

3

منصري قادة

مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالم وافتصال والعالقات الخارجية

4

بمخوان دمحم كمال

5

يحياوي سالم

مدير مساعد مكّمف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العممي
رئيس قسم العموم الدقيقة

6

بن زيدان نزىات

رئيس قسم العموم الفرنسية

7

خوجة رابح

رئيس قسم العموم العربية

8

عيبوط عبد هللا

ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية

9

قاسم ابراىيم

ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية

10

قالة صادق

ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية

11

فكار نادية

ممثمة األساتذة ذوي مصف األستاذية

12

سنوسي بن ذىبية

ممثمة األساتذة ذوي مصف األستاذية

13

بن برنو سامية

ممثمة األساتذة ذوي مصف األستاذية

14

حجاري فريد

ممثل عن األساتذة المساعدين قسم "أ"

15

بوزيان ميدي

ممثل عن األساتذة المساعدين قسم "ب"

مدير مساعد مكّمف بالتعميم والشيادات والتكوين المتواصل

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مؤرخ في  21ديسمبر 2017
قػػرار رقـ  967مؤرخ في  15نوفمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  1144ال ّ
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  398-11المؤرخ في  28ذي الحجة عام  1432الموافق  24نوفمبر سنة ،2011الذي يحدد ميام الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا ،السيما المادة  8منو.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  20-12المؤرخ في  15صفر عام  1433الموافق  9يناير سنة ،2012والمتضمن تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في عموم الصحة.

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

مؤرخ في  21ديسمبر  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو
 وبمقتضى القرار رقم  1144ال ّالوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة ،المتمم.
يػقػػػػػرر
مؤرخ في  21ديسمبر  ،2017المتمم ،والمذكور أعاله،
المادة األولى :تعدل المادة األولى من القرار رقم  1144ال ّ
وتحرر كما يأتي:
"المادة األولى(............................. :بدوف تغيير)...................................
تحدد تشكيمة مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة كما يأتي:

السيدات والسادة:

 -صحراوي طاىر

ممثل وزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي ،رئيسا.

 -طرفاية نبيل

ممثل الوزير المكمف بالمالية.

ممثمة وزير الدفاع الوطني.

 -ىيبة فاطمة

ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكان واصالح المستشفيات.

 -رحال إلياس

 -بويوسفي بوجمعة

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم.

 -محند أوسعيد عبد الحميد

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي.

 -بوشك لياسمين

ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

 حاج عمي نصيرة -حراث زبير

ممثمة الوزيرة المكمفة بالبيئة والطاقات المتجددة.

رئــيس المجنــة المشــتركة بــين القطاعــات المكمفــة ببرمجــة نشــاطات البحــث
العمم ــي والتط ــوير التكنول ــوجي وتنس ــيقيا وترقيتي ــا وتقييمي ــا ف ــي مج ــاالت

الصحة وعموم األحياء".

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  15نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار مؤرخ في  18نوفمبر  2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية
لدى كميػة العمػوـ االجتماعيػة بجامعػة وىػراف2

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمومية.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-

184

 بمقتضى المرسوم رقم  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عام  1402الموافق  11سبتمبر سنة ،1982المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعية.

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  261-14المؤرخ في  22سبتمبر سنة  ،2014المتضمن إنشاء جامعـة وىران،2

 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضـر المـؤرخ في  22فيفري سنة  ،2018المتضمن فرز األصوات االنتخاب لممثمي األساتذة والعمالفي لجنة الخدمات االجتماعية لدى كمية العموم االجتماعية بجامعة وىران.2

 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضر المـؤرخ في  25فيفري سنة  ،2018المتضمـن التشكيمة النيائيـة ألعضاء لجنـة الخدمـاتاالجتماعية لـدى كمية العموم االجتماعية بجامعة وىران.2

يػقػػػػػرر
المػادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى كمية العموم االجتماعية بجامعة وىران.2
المػادة  :2تتكون لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم:
األعضاء الدائموف:
 -01عتو نجية،

 -02عباد عمي،

 -04سويح ميدي،

 -05كحمي سييمة،

 -01غريب العربي،

 -02سيك ىجيرة،

األعضاء اإلضافيوف:

 -03سبع فاطمة الزىراء،

 -03بوشيبة دمحم،

ابتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.
المػادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات
ً
المادة  :4يكمف عميد كمية العموم االجتماعية بجامعة وىران ،2بتنفيذ ىذا القـرار ،الذي سينشـر في النشرة الرسمية
لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.

حزر بانجزائز فً  18ووفمبز 2118
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األميف العاـ

صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  983مؤرخ في  19نوفمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس كمية العموـ اإلجتماعية واإلنسانية لدى جامعة الطارؼ

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل،

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

 ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادتان  37و39

منو.
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 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  242-12المؤرخ في  14رجب عام  1433الموافق  4يونيو سنة ،2012والمتضمن إنشاء جامعة الطارف.

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

 وبمقتضى القرار رقم  806المؤرخ في  27ديسمبر  ،2012والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموماإلجتماعية واإلنسانية لدى جامعة الطارف.

يػقػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  39من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية لدى جامعة الطارف.

الػػمػادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية لدى جامعة الطارف في
الجدول الممحق ليذا القرار.

الػػمػادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  19نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس كمية العموـ اإلجتماعية واإلنسانية لدى جامعة الطارؼ
اإلسـ والمقب
 -تريكي حسان

الصفة
عميد الكمية ،رئيسا

 -بن تروش عماد

رئيس المجمس العممي لمكمية

 -ساسي سفيان

ممثل منتخب عن األساتذة ذوي مصف األستاذية عن قسم عمم اإلجتماع

 -مناعي وسيمة

ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين

 -معمم عيسى

ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

 كشيشب مراد -شرفة إلياس

 -غوماري زىرة

 كردي صوراية -داودي خالد

رئيس عمم اإلجتماع

ممثل منتخب عن األساتذة ذوي مصف األستاذية عن قسم عمم اإلجتماع
ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين

ممثمة منتخبة عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم عمم اإلجتماع

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  984مؤرخ في  19نوفمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس
كمية الحقوؽ والعموـ السياسية لدى جامعة الطارؼ

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.
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 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة

 ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادتان  37و39

منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  242-12المؤرخ في  14رجب عام  1433الموافق  4يونيو سنة ،2012والمتضمن إنشاء جامعة الطارف.

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

 وبمقتضى القرار رقم  807المؤرخ في  27ديسمبر  ،2012والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية الحقوقوالعموم السياسية لدى جامعة الطارف.

يػقػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  39من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد

القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية لدى جامعة الطارف.

الػػمػادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية لدى جامعة الطارف في الجدول
الممحق ليذا القرار.

الػػمػادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  19نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلسـ والمقب

األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس كمية الحقوؽ والعموـ السياسية لدى جامعة الطارؼ
الصفة

 -غريب مونية

عميدة الكمية ،رئيسة

 -بوشامي نجالء

ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين

رئيس قسم الحقوق

 -مدار توفيق

 لعايب نصر الدين -طراد دمحم امين

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين

ممثل منتخب عن الطمبة عن قسم الحقوق

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  985مؤرخ في  19نوفمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  1261المؤرخ في  20ديسمبر 2015
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة أد ارر

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 269-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عام  1422الموافق  18سبتمبر ،2001والمتضمن إنشاء جامعة أدرار ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  2منو.
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 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقم  1261المؤرخ في  20ديسمبر  ،2015الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة أدرار ،المعدل.
يػقػػػػػرر
المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  1261المؤرخ في  20ديسمبر  ،2015المعدل والمذكـور أعاله،
كما ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  19نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة أدرار
 -1األعضاء المعينوف:
الصفة

القطاع

اإلسـ والمقب

رئيس

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

 -معمري فرحات

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -بوجميدة دمحم

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،

 -بموم صالح الدين

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 -بومعيزة عبد الحق

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -أكبـ ــي نور الدين

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي،

 -قدور سميمان

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعدل،

 -تادونت خالد

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات الرقمنة،

 -األنصاري عمي

عضو

 -بورحمة دمحم

عضو

ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

 -بمجنة نجيم

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

-

حميالت دمحم الطاىر

ممثل الوزير المكمف بالطاقة،

 -دمحمي نور الدين

عضو

ممثل الوزير المكمف بالشؤون الدينية واألوقاف،

 -ىزيل موسى

عضو

ممثل الوالي.

" .....................................والباقي بدوف تغيير."...................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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قػػرار رقـ  986مؤرخ في  19نوفمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  1250المؤرخ في  17ديسمبر 2015
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بسكرة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  219-98المؤرخ في  13ربيع األول عام  1419الموافق  7يوليو سنة ،1998والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  3منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو.

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

 وبمقتضى القرار رقم  1250المؤرخ في  17ديسمبر  ،2015الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة بسكرة ،المعدل.

يػقػػػػػرر

المادة األولى :يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم  1250المؤرخ في  17ديسمبر  ،2015المعدل والمذكـور أعاله،
كماىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  19نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1األعضاء المعينوف:
اإلسـ والمقب

 -سياب رشيد

 -عسول صالح

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بسكرة
الصفة

رئيس

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -قدقاد سفيان

عضو

 -مزنر كمال

عضو

عضو

 -بوثمجة فريد

عضو

 -دغمان رؤوف

عضو

 -بالح مصطفى

عضو

 -مانع عمر

 -بورحمة دمحم

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

عضو

 -مرزوقي عبد القادر

 -حرير أحمد

القطاع

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

عضو

 -الوافي دمحم

األستاذ طػاىر حجػار

عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي،

ممثل الوزير المكمف بالعدل،

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،
ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،

ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ممثل الوزير المكمف بالسكن والعمران والمدينة،
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 -مزركت بمعيد

 عثماني فتح هللا -طيراوي كمال

عضو

ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية،

عضو

ممثل الوالي.

عضو

ممثل الوزير المكمف بالطاقة،

 -2األعضاء المنتخبوف:
اإلسـ والمقب

الصفة

الييئة

 -مغزي أحمد شوقي

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة،

 -مفتاح عبد الجميل

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية الحقوق والعموم السياسية،

 -دباش محمود

 تاوريريت نور الدين -تومي ميمود

 فورار أدمحم بن لخضر مناصرية إسماعيل بن لحسن دمحم عمي -ناصرية منير

 صكاك عبد المالك خيزار منصف -مباركي أنس

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم والتكنولوجيا،

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية،

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير،

عضو

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين،

عضو

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين،

عضو

ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،

عضو

ممثل منتخب عن الطمبة،

عضو

عضو
عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية اآلداب والمغات،

ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،
ممثل منتخب عن الطمبة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  987مؤرخ في  21نوفمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  914المؤرخ في  23سبتمبر 2017
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

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

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  83-17المؤرخ في  18جمادى األولى عام  1438الموافق  15فبراير سنة 2017والمتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بعنابة ،إلى مدرسة عميا في التكنولوجيات

الصناعية.

 وبمقتضى القرار رقم  914المؤرخ في  23سبتمبر  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة ،المعدل.

يػقػػػػػػرر
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  914المؤرخ في  23سبتمبر  ،2017المعدل ،والمذكور أعاله،
كما ىو محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  21نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة

 -1األعضاء المعينوف:
االسـ والمقب

الصفة

القطاع

 -حياىم عمار

رئيسا

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

 -بن عريوة عبدالمجيد

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -عياشي أحمد

 -زبار عبد القادر

عضو
عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -شوعيب دمحم

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري.

 -حبة فيصل

 -عاشوري دمحم

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،

عضو

ممثل الوزير المكمف بالطاقة،

 -العسكري عبد الناصر

عضو

ممثــل عــن المؤسســة العموميــة االقتصــادية لصــناعة معــدات الســكة الحديديــة

 -منصوري فريد دمحم رياض

عضو

 -بياض دمحم

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،

ممثل عن الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة بعنابة،

وتجييزاتيا "فيروفيال" بعنابة،

ممثل عن الشركة منصوري متال بوكس،

 -2األعضاء المنتخبوف:
االسـ والمقب

الصفة القطاع

 -العسكري (م) بوشامي يمينة

عضو ممثمة منتخبة عن األساتذة ذوي مصف االستاذية،

 -العممي عبد المطيف

عضو ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين،

 -سايح عبدالقادر

عضو ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،

 -وليد عثماني

عضو ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،

 -مزاىي حمزة زكريا

عضو ممثل منتخب عن الطمبة،

 -عياد عمار

 -سميماني عبد الرؤوف

عضو ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين،

عضو ممثل منتخب عن الطمبة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  988مؤرخ في  21نوفمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  144المؤرخ في  14فيفري 2018
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منو.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  86-17المؤرخ في  18جمادى األولى عام  1438الموافق  15فبراير سنة 2017والمتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بتممسان ،إلى مدرسة
عميا إلدارة األعمال ،السيما المادة  4منو.
 وبمقتضى القرار رقم  144المؤرخ في  14فيفري  ،2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة العميا إلدارة األعمال بتممسان.
يػقػػػػػرر
المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  144المؤرخ في  14فيفري  ،2018والمذكور أعاله ،كما ىو
محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  21نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائمة قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف
 - 1األعضاء المعينوف:
االسـ و المقب

الصفة

القطاع

 -كبير بوشريط

رئيسا

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي و البحث العممي،

 -زياني عبد الرفيق

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -عميرة كريم

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -زدور دمحم إبراىيم حفيظة

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،

 -قدوري أبو األرباح

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري.

 -ىميمي عمر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

 -بغدوس عبد القادر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكان واصالح المستشفيات،

 -بمعربي دمحم أمين

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،

 -ربيعي دمحم

عضو

ممثل عن الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة بتممسان،

 -رمضاني دمحم

عضو

ممثل عن مؤسسة سوجرويت بتممسان،

 -بوبمنزة شكيب

عضو

ممثل عن مجمع بوبمنزة.

" .....................................والباقي بدوف تغيير."...................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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قػػرار رقـ  989مؤرخ في  21نوفمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  1027المؤرخ في  24أكتوبر 2017
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في العموـ التطبيقية بتممساف

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

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

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  24منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  82-17المؤرخ في  18جمادى األولى عام  1438الموافق  15فبراير سنة 2017والمتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بتممسان ،إلى مدرسة عميا في العموم التطبيقية،

ال سيما المادة  4منو.

 وبمقتضى القرار رقم  1027المؤرخ في  24أكتوبر  2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة العميا في العموم التطبيقية بتممسان ،المعدل.

يػقػػػػػرر

المادة األولى:يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم القرار رقم  1027المؤرخ في  24أكتوبر  ،2017المعدل ،والمذكور
أعاله ،كما ىو محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي و البحث العممي.

حػرر بالجزائر في  21نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1األعضاء المعينوف:

األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في العموـ التطبيقية بتممساف

االسـ والمقب

 -كبير بوشريط

الصفة
رئيسا

القطاع

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

 -زياني عبد الرفيق

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -زدور دمحم ابراىيم حفيظة

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،

 -بمعربي دمحم أمين

عضو

 -عميرة كريم

 قدوري أبو األرباح صغيري بومدين -ربيعي دمحم

 -خربوش رشيد

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري.
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،
ممثل الوزير المكمف بالطاقة،

ممثل عن الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة بتممسان،

ممثل عن مجمع خربوش بتممسان،

" .....................................والباقي بدوف تغيير."...................................
ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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قػػرار مؤرخ في  26نوفمبر  2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى المدرسػة الوطنيػة العميػا لممناجػـ والمعػادف عنابػة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمومية.

 بمقتضى المرسوم رقم  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عام  1402الموافق  11سبتمبر سنة ،1982المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعية.

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  253-09المؤرخ في  10أوت سنة  ،2009المتضمن إنشاء المدرسة الوطنيةالعميا لممناجم والمعادن.

 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضـر المـؤرخ في  04جويمية سنة  ،2018المتضمن فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي األساتذة والعمالفي لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن.

 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضر المـؤرخ في  10جويمية سنة  ،2018المتضمـن التشكيمة النيائيـة ألعضاء لجنـة الخدمـاتاإلجتماعيـة لـدى المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن.

يػقػػػػػرر
المػادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن عنابة.

المػادة  :2تتكون لجنة الخدمات اإلجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم :
األعضاء الدائموف:

 -01ميمون عبد الغاني،

 -04موساوي دمحم األمين،

 -02عزوز مفيدة،

 -05براىمية ىشام،

 -03عوابدي شاكر،

األعضاء اإلضافيوف:
 -01بن مييدي نبيل،

 -02يحمدي كمال،

المػادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المادة  :4يكمف مدير المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن عنابة ،بتنفيذ ىذا القـرار ،الذي سينشـر في النشرة
الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.

حزر بانجزائز فً  26ووفمبز 2118
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األميف العاـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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قػػرار رقـ  1094مؤرخ في  28نوفمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  273-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عام  1422الموافق  18سبتمبر سنة ،2001والمتضمن إنشاء جامعة قالمة ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  2منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو.

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

يػقػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  12من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة في الجدول الممحق ليذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  28نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1األعضاء المعينوف:
اإلسـ والمقب

 -بوزبدة زوبير

 -ريزي عبد المجيد

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة
الصفة
رئيس

عضو
عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 دريس عبد الكريم -قديري مراد

عضو

 -مرادي دمحم رضا

عضو

 -بقاص مفدي

عضو

 -مباركي كريمة

عضو

 -جندلي بوجمعة

عضو

 -خالفة سميمان

عضو

 -يازة لمنور

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

عضو

 -قداش مبارك

القطاع

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي،

ممثمة الوزير المكمف بالتجارة،

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،

ممثل الوزير المكمف بالعدل،

ممثل الوزير المكمف باألشغال العمومية والنقل،

ممثل الوالي.
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 -2األعضاء المنتخبوف:
االسـ والمقب

 -بولعراس حميد

الصفة
عضو

 -فاطمي الوندي

عضو

 -بخاخشة موسى

عضو

 -شمام مبروك

 ساسي ىادف بوزيد نمامشة رابح -حسون دمحم عمي

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم والتكنولوجيا،

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون،
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير،

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية اآلداب والمغات،

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية،
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية الحقوق والعموم السياسية،

عضو

 زراري نور الدين -ماضى يوسف

عضو

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين،

عضو

 -شغيب عبد الحفيع

عضو

 -شاوي عادل

عضو

 -عبدي أحمد أيوب

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي وعموم المادة،

عضو

عضو

 -سالوي رفيق

الييئة

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين،

ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،

ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،

ممثل منتخب عن الطمبة،

عضو

ممثل منتخب عن الطمبة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  1095مؤرخ في  28نوفمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة جامعة مستغانـ

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  220-98المؤرخ في  13ربيع األول عام  1419الموافق  7يوليو سنة ،1998والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  3منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو.

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

يػقػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  12من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة مستغانم.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة مستغانم في الجدول الممحق ليذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  28نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

األستاذ طػاىر حجػار
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قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة مستغانـ

 -1األعضاء المعينوف:

الصفة

القطاع

اإلسـ والمقب
 -ميغاشو مراد

رئيس

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

ممثمة الوزير المكمف بالمالية،

 -بن شيرة العربي

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -بمحسن بن ناصر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،

 -مشتى بشير

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي،

 -بوشنتوف بمحسن

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 -بمحسان مختار

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

 -فريحة عبد الغاني

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكان واصالح المستشفيات،

 -بن لولو رمضان

عضو

ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة،

 -سحنون دمحم

عضو

ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

 -دبالجي حورية

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،

عضو

ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

 -بويبة أمينة

عضو

 -خالدي دمحم

عضو

 -آزرو عمي

 -مساوي ميدي

عضو

 -روابحي عبد الرحمن

ممثل الوزير المكمف بالعدل حافع األختام،

ممثل الوزير المكمف باالتصال،

ممثل الوالي.

 -2األعضاء المنتخبوف:
الصفة

الييئة

اإلسـ والمقب
 -مدغري أحمد

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي،

 -ساردو ميمود

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم والتكنولوجيا،

 -لعريض دمحم

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية عموم الطبيعة والحياة،

 -بن ناصر حنيفي

عضو

 -بمقاسم أحمد

 -عمارة عبد الرزاق

عضو

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم االقتصادية و التجارية وعموم التسيير،

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية األدب العربي والفنون،
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية المغات األجنبية،

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية الحقوق والعموم السياسية،

 -بوغازي عبد القادر

عضو

 -بوعمامة العربي

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم االجتماعية،

 -بن قوة عمي

 -بن شيخ نصر الدين

عضو
عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد التربية البدنية والرياضية،

 -عكرمي حمو دمحم

عضو

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين،

 -صابر عبد هللا

عضو

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين،

 -سالمي مختار

عضو

ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،

 -غالمية مصطفى

عضو

ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،

 -فالح حسين

عضو

ممثل منتخب عن الطمبة،

 -سيش حمزة

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية الطب،

ممثل منتخب عن الطمبة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-

197

قػػرار رقـ  1096مؤرخ في  28نوفمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  887المؤرخ في  26جويمية 2016
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمري
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  217-08المؤرخ في  11رجب عام  1429الموافق  14يوليو سنة 2008والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية العميا لمري إلى مدرسة خارج الجامعة.

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

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منو.

 وبمقتضى القرار رقم  887المؤرخ في  26جويمية  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة الوطنية العميا لمري ،المعدل.

يػقػػػػػرر

المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  887المؤرخ في  26جويمية  ،2016المعدل ،والمذكور أعاله ،كما
ىو محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  28نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1األعضاء المعينوف:
االسـ والمقب

-

عبادلية دمحم الطاىر
خنوف عز الدين
عباس ىجيرة
خضرون عمار
بوعشة نورالدين
بوزيان دمحم الشريف
عكوش عبدالمالك
جمعي أحمد
مسكري دمحم
رزوق لطفي
كسيرة دمحم

األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمري
الصفة

رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،
ممثل الوزير المكمف بالطاقة،
ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكان واصالح المستشفيات،
ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،
ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

" .....................................والباقي بدوف تغيير."...................................
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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قػػرار رقـ  1097مؤرخ في  28نوفمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  274المؤرخ في  19افريل 2016
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لعموـ البحر وتييئة الساحل

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  221-08المؤرخ في  11رجب عام  1429الموافق  14يوليو سنة 2008والمتضمن تحويل المعيد الوطني لعموم البحر وتييئة الساحل إلى مدرسة خارج الجامعة.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منو.
 وبمقتضى القرار رقم  274المؤرخ في  19افريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسةالعميا لعموم البحر وتييئة الساحل ،المعدل.
يػقػػػػػرر

المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  274المؤرخ في  19افريل  ،2016المعدل ،والمذكور أعاله ،كما
ىو محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  28نوفمبر 2018

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 -1األعضاء المعينوف:

االسـ والمقب
 حود مويسة جمال مبربش ظريفة تاوتي سمير بولعوينات مولود بن ساسي قدور بونعارة بشير رياح دمحم لمين عاجب طيب زوبير مصطفى اسماعيل حموش حسينة قميل جياللي عموان دمحم -لونيس سامية

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لعموـ البحر وتييئة الساحل
الصفة
رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،
ممثمة الوزير المكمف بالمالية،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل وزير الدفاع الوطني،
ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،
ممثمة الوزير المكمف بالصحة والسكان واصالح المستشفيات ،
ممثل الوزير المكمف بالطاقة،
ممثمة الوزير المكمف بالموارد المائية،
ممثل الوزير المكمف باألشغال العمومية والنقل،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،
ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

" .....................................والباقي بدوف تغيير."...................................
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
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قػػرار رقـ  1098مؤرخ في  28نوفمبر  2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية
لدى مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006والمتضمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمومية.
 وبمقتضى المرسوم رقم  179-82المؤرخ في  21رجب عام  1402الموافق  15مايو سنة  ،1982الذي يحددمحتوى الخدمات االجتماعية وكيفية تمويميا ،المتمم.
 وبمقتضى المرسوم رقم  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عام  1402الموافق  11سبتمبر سنة  ،1982والمتعمقبتسيير الخدمات االجتماعية.
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  477-91المؤرخ في  07جمادى الثانية عام  1412الموافق  14ديسمبر سنة ،1991والمتضمن إحداث مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية ،المعدل والمتمم.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبناء عمى المحضر المؤرخ في  18أكتوبر  2018والمتضمن فرز األصوات الخاصة بانتخاب أعضاء لجنةالخدمات االجتماعية لمركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية.،
يػقػػػػػرر

المادة االولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لمركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية ،كما يمي:
 األعضاء الدائموف:
-

بوراشدي عبد الغني،
نسير حورية،
بوناب دمحم،
مصرم فرحات،
بعزي خالد.

 األعضاء اإلضافيوف:

 شربي دمحم الحبيب، -مقطوف ضياء الحق،

ابتداء من التاريخ الذي ال يكون سابقا عن إمضاء ىذا
المادة  :2تسري عيدة أعضاء المجنة لثالث ( )3سنوات
ً
القرار.
المادة  :3يكمف مدير مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة
الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  28نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

األستاذ :طاىر حجػػػار
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قػػرار مؤرخ في  28نوفمبر  2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى مديريػة الخدمػات الجامعيػة بومػرداس

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمومية.

 بمقتضى المرسوم رقم  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عام  1402الموافق  11سبتمبر سنة ،1982المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعية.

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  84-95المؤرخ في  21شوال عام  1415الموافق  22مارس سنة ،1995المتضمن إنشاء الديوان الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدل والمتمم.

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 بمقتضى القـرار الوزاري المشتـرك الم ـؤرخ في  10ذي القعدة عام  1425الموافق  22ديسمبر سنة ،2004المتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،

المعدل والمتمم.

 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضر المـؤرخ في  08نوفمبر سنة  ،2018المتضمـن التشكيمة النيائيـة ألعضاء لجنة الخدماتاإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية بومرداس.

يػقػػػػػرر
المػادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية بومرداس.

المػادة  :2تتكون لجنة الخدمات اإلجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم:
األعضاء الدائموف:

 -01مفتاح دمحم،

 -04برايس عاشور،
 -07بونوس كريم،
األعضاء اإلضافيوف:

 -01عساس فتيحة،

 -02مقراني حميد،

 -03حوات الجاللي،

 -08قشايري سعيد،

 -09بوقطاية رشيدة،

 -05بميل سعيد،

 -02دحماني حسين،

 -06بمحسن فاتح،

 -03العمري رضوان،

المػادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المادة  :4تكمف مديـرة الخدمات الجامعية بومرداس ،بتنفيذ ىذا القـرار ،الذي سينشـر في النشرة الرسمية لو ازرة
التعميم العالي والبحث العممي.

حزر بانجزائز فً  28ووفمبز 2118
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األميف العاـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

صديقي أدمحم دمحم صالح الديف
النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-

201

قػػرار رقـ  1167مؤرخ في  29نوفمبر  2018الذي يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء مجمس إدارة جامعة تبسة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  08-09المؤرخ في  7محرم عام  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمنإنشاء جامعة تبسة ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  2منو.

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

يػقػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  12من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تبسة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تبسة في الجدول الممحق ليذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  29نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة تبسة

 -1األعضاء المعينوف:
اإلسـ والمقب
 -بوطرفاية أحمد

األستاذ طػاىر حجػار

الصفة

القطاع

رئيس

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

 -منصر عبد المجيد

عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -لزىر بوذراع

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،

 -قسمية إبراىيم

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي،

 -عروسي سميمان

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

-

ىاللة بدر الدين

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -حمودة سيدىم فيصل

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعدل،

 -زياني أحمد

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

 -خرشي عبد الحميم

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،

 -بن عياد الشريف دمحم

عضو

ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،

 -ناصري عمي

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالطاقة،
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 -بمحسن عبد الجبار

عضو

ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

 -جغادر عبد الجميل

 -زىواني دمحم لخضر

عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف باالتصال،

 -دمحمي دمحم الناصر

عضو

ممثل الوالي.

ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة،

 -2األعضاء المنتخبوف:
الصفة

اإلسـ والمقب
 -جدي عبد الغني

الييئة

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم والتكنولوجيا،

منصر فؤاد

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة،

 -براىمي زرزور

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير،

 -بوديار عادل

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية األداب والمغات،

 -مزيوة بمقاسم

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية،

 -طالي منية

عضو

ممثمة منتخبة عن األساتذة لمعيد المناجم،

 -ىواء عالء

عضو

 -توايحية رابح

 -عولمي نجيب

عضو
عضو

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين،

 -زروال حمة

عضو

ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،

 -رزقي سيف الدين

عضو

ممثل منتخب عن الطمبة،

 -صغور حاتم

عضو

ممثل منتخب عن الطمبة.

-

عضو

 -البار أمين

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية الحقوق والعموم السياسية،
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين،

ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  1168مؤرخ في  29نوفمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  330المؤرخ في  26مارس 2017
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجمفة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  09-09المؤرخ في  7محرم عام  1430الموافق  4يناير سنة ،2009المتضمن إنشاء جامعة الجمفة ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  2منو.

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

 وبمقتضى القرار رقم  330المؤرخ في  26مارس  ،2017الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة الجمفة ،المعدل.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

يػقػػػػػرر
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المادة األولى :يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم  330المؤرخ في  26مارس  ،2017المعدل والمذكـور أعاله ،كما
ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  29نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الجمفة

 -1األعضاء المعينوف:
اإلسـ والمقب

الصفة

القطاع

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،

 -بن برطال جمال

رئيس

 -ريمان بشير

عضو

 دراجي احمد -بمميمود عمي

 -مسعودي عبد العزيز

عضو

 -لعموري نذير

عضو

عضو

 -بن عمي مداني

 -بن مناع ناصر

عضو

 -فنازي عمي

عضو

عضو

 -حجاج عمر

 -مرسيس عبد المجيد

عضو

 -شريط صالح

عضو

عضو

 -بن تركي عز الدين

عضو

 -ياحي كمال

عضو

 -شريط صالح

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكمف بالعدل،

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،

ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة،

ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،

ممثل عن المحافظة السامية لتطوير السيوب،

ممثل الوالي.

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  1169مؤرخ في  29نوفمبر  ،2018يتضمف تحويل
مقر الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الوسط

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى القانون رقم  05-99المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  4أبريل سنة  1999والمتضمنالقانون التوجييي لمتعميم العالي ،المعدل والمتمم.

 وبمقتضى المرسوم رقم  209-84المؤرخ في  21ذي القعدة عام  1404الموافق  18غشت سنة  1984والمتعمقبتنظيم جامعة الجزائر 1وسيرىا ،المعدل والمتمم.

 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  208-01المؤرخ في  2جمادى األولى عام  1422الموافق  23يوليو سنة ،2001الذي يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1435الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 وبمقتضى القرار رقم  1104المؤرخ في  4ديسمبر سنة  2017والمتضمن تحويل مقر الندوة الجيوية لمجامعاتلمنطقة الوسط.

يػقػػػػػرر

المادة األولى :يحول مقر الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الوسط من جامعة بومرداس إلى جامعة الجزائر.1

المادة  :2يترأس الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الوسط مدير جامعة الجزائر.1

المادة  :3تستمر جامعة بومرداس بالتكفل بمصاريف سير الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الوسط إلى غاية 31
ديسمبر سنة .2018

المادة  :4يمغى القرار رقم  1104المؤرخ في  4ديسمبر سنة  ،2017والمذكور أعاله.

المادة  :5يكمف مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير ومديري جامعة بومرداس وجامعة الجزائر ،1كل فيما
يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  29نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  1170مؤرخ في  29نوفمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس كمية اآلداب والمغات لدى جامعة خميس مميانة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل.

 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003

،

الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادتان  37و 39منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  247-12المؤرخ في  14رجب عام  1433الموافق  4يونيو سنة ،2012والمتضمن إنشاء جامعة خميس مميانة.

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

 وبمقتضى القرار رقم  496المؤرخ في  17ديسمبر ،2012والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية اآلداب والمغاتلدى جامعة خميس مميانة.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  39من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لدى جامعة خميس مميانة.

الػمػادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لدى جامعة خميس مميانة في الجدول
الممحق ليذا القرار.

الػمػادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  29نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

اإلسـ والمقب

قائمة أعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لدى جامعة خميس مميانة
الصفة

 -ميدان ليمى

عميدة الكمية ،رئيسة

 -مراح حياة

رئيسة قسم المغة الفرنسية

 -مزايني دمحم

رئيس قسم المغة العربية

 -قدار عبد القادر

ممثل منتخب عن األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسم األدب العربي

 -بردي صميحة

ممثمة منتخبة عن األساتذة المساعدين لدى قسم المغة واألدب العربي

 -بغدادي أمينة

ممثمة منتخبة عن األساتذة المساعدين لدى قسم المغات األجنبية

 -طاىر جبار زىرة

ممثمة منتخبة عن األساتذة المساعدين لدى قسم المغة واألدب العربي

 -تممساني كنزة

ممثمة منتخبة عن الطمبة لدى قسم المغة الفرنسية

 -بمخير مريم

 -مازوني محسن

ممثمة منتخبة عن األساتذة المساعدين لدى قسم المغات األجنبية

ممثل منتخب عن الطمبة لدى قسم المغة واألدب العربي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  1196مؤرخ في  02ديسمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  1115المؤرخ في  10ديسمبر 2017

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتسمسيمت

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  299-05المؤرخ في  11رجب عام  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،السيما المادة  10منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  203-08المؤرخ في  6رجب عام  1429الموافق  9يوليو سنة 2008والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتسمسيمت ،المتمم ،السيما المادة  2منو.

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

 وبمقتضى القرار رقم  1115المؤرخ في  10ديسمبر ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمركز الجامعي بتسمسيمت.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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يػقػػػػػرر
المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  1115المؤرخ في  10ديسمبر ،2017والمذكور أعاله ،كما ىو
محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  02ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1األعضاء المعينوف:

االسـ والمقب

 -شكري عمي

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتسمسيمت
الصفة
رئيسا

القطاع

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

 -فول عبد الحميم

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -بمخروبي خالد

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكوين و التعميم المينيين،

 -بمعبدي عبد الكريم

عضو

 -مرغي دمحم الصالح

عضو

 -داىل دمحم

عضو

 ستوتي ايمان -زابور أحمد

 -كالخي عيسى

 بن دوينة عاشور -لعيمش فتحي

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي،

ممثمة الوزير المكمف بالعدل،

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،
ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

ممثل الوالي.

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يتضمف تأىيل التكويف ذي التسجيل الوطني
لمؤرخ في  03ديسمبر ،2018
قػػرار رقـ  1197ا ّ
ّ
لنيل شيادة ليسانس في الطاقات المتجددة في الكيروتقني -بجامعة البميدة1

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضمن
المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانون رقم 05-99ّ
ّ
المتمم.
القانون التوجييي لمتعميم العالي،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

المؤرخ في  29ذي الحجة عام  1409الموافق أول غشت سنة 1989
 وبمقتضى المرسوم رقم 137-89ّ
المعدل والمتمم.
المتضمن إنشاء جامعة البميدة،
ّ
المؤرخ في  2جمادى األولى عام  1422الموافق  23يوليو سنة 2001
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ّ 208-01الذي يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-

207

المؤرخ في  17شعبان عام  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 265-08ّ
المتضمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.
و
ّ

المتضمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري
 وبمقتضى القرار رقم  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر.
المتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان
 وبمقتضى القرار رقم  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا.
األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
المتضمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقم 167ّ
ّ
وصالحياتيا وسيرىا.
المؤرخ في  26جويمية  2016الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل
 وبمقتضى القرار رقم 770ّ
شيادة الميسانس وشيادة الماستر.
بناء عمى منشور رقم  01مؤرخ في  26شعبان عام  1437الموافق  02يونيو سنة  2016المتعمق بالتسجيل
 ًاألولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية .2017-2016
بناء عمى منشور رقم  04مؤرخ في  23شعبان عام  1439الموافق  09ماي سنة  2018المتعمق بالتسجيل
 ًاألولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية .2019-2018
يقػػػػػػػػػػرر
المتمم
المؤرخ في  04أفريل سنة ،1999
المادة األولػى :طبقا ألحكام المادة  84من القانون رقم 05-99
ّ
ّ
المعدل و ّ
المشار إليو أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تأىيل التكوين ذي التسجيل الوطني لنيل شيادة ليسانس في
الطاقات المتجددة في الكيروتقني.
المػػادة  :2يتفرع التكوين ذي التسجيل الوطني المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يمي:
انمٍذان
علوم وتكنولوجيا

انفزع
طاقات متجددة

تخصص
طاقات متجددة في الكهروتقني

طبٍعت
أ

ابتداء من السنة الجامعية
المػػادة  :3يسري مفعول ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجمين بجامعة البميدة،8
ً
.8487-8482
يخصو بتطبيق ىذا القرار
المػػادة  :4يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة البميدةّ ،8
كل فيما ّ
الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  03ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
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يتضمف تأىيل التكويف ذي التسجيل الوطني
لمؤرخ في  03ديسمبر ،2018
قػػرار رقـ  1198ا ّ
ّ
لنيل شيادة ليسانس في الطاقات المتجددة في الكيروتقني -بجامعة بسكرة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمن
المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانون رقم 05-99ّ
ّ
المتمم.
القانون التوجييي لمتعميم العالي،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

المؤرخ في  13ربيع األول عام  1419الموافق  7يوليو سنة  1998المتضمن
 وبمقتضى المرسوم رقم 219-98ّ
المعدل والمتمم.
إنشاء جامعة بسكرة،
ّ
المؤرخ في  2جمادى األولى عام  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 208-01ّ
 2001الذي يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا.

المؤرخ في  17شعبان عام  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 265-08ّ
المتضمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.
و
ّ
المتضمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيو في طوري
 وبمقتضى القرار رقم  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر.

المتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدان
 وبمقتضى القرار رقم  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا.
األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

المتضمن إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقم 167ّ
ّ
وصالحياتيا وسيرىا.
المؤرخ في  26جويمية  2016الذي يحدد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا" لنيل
 وبمقتضى القرار رقم 770ّ
شيادة الميسانس وشيادة الماستر.
بناء عمى منشور رقم  01مؤرخ في  26شعبان عام  1437الموافق  02يونيو سنة  2016المتعمق بالتسجيل
 ًاألولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية .2017-2016
بناء عمى منشور رقم  04مؤرخ في  23شعبان عام  1439الموافق  09ماي سنة  2018المتعمق بالتسجيل
 ًاألولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية .2019-2018
يقػػػػػػػػػػرر

المتمم
المؤرخ في  04أفريل سنة ،1999
المادة األولػى :طبقا ألحكام المادة  15من القانون رقم 05-99
ّ
ّ
المعدل و ّ
المشار إليو أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تأىيل التكوين ذي التسجيل الوطني لنيل شيادة ليسانس في
الطاقات المتجددة في الكيروتقني.
المػػادة  :2يتفرع التكوين ذي التسجيل الوطني المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يمي:
انمٍذان

انفزع

تخصص

طبٍعت

علوم وتكنولوجيا

طاقات متجددة

طاقات متجددة في الكهروتقني

أ
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ابتداء من السنة الجامعية
المػػادة  :3يسري مفعول ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجمين بجامعة بسكرة،
ً
.8487-8482
يخصو بتطبيق ىذا القرار
كل فيما
المػػادة  :4يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بسكرةّ ،
ّ
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  03ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قػػرار رقـ  1270مؤرخ في  04ديسمبر ّ ،2018
لقسـ العموـ الطبيعية بالمدرسة العميا لألساتذة بالقػػػػبة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل،
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  209-08المؤرخ في  11رجب عام  1429الموافق  14يوليو سنة 2008

المتضمن تحويل المدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
 وبموجب القرار رقم 870المؤرخ في  22سبتمبر  2014الذي ّ
ّ
العموم الطبيعية بالمدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة ،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم العموم الطبيعية بالمدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة
 ًالمؤرخ في  14أكتوبر ،2018
يقػػػػػػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  50من المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم العموم الطبيعية بالمدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم الطبيعية بالمدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة ،وفقا
لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  04ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقـ  1270المؤرخ في  04ديسمبر  2018الذي ّ
المجنة العممية لقسـ العموـ الطبيعية بالمدرسة العميا لألساتذة بالقػػػػبة
الصفػة
االسـ والمقػب
أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسم
بحة منية
رئيسة القسم
بن مرزوق -بشيري فاتن
أستاذة
بن عزيزة جميمة
أستاذة
لبعمي نمشة
أستاذة محاضرة قسم "أ"
مروش ربيعة
أستاذ محاضر قسم "أ"
محديد دمحم
أستاذة محاضرة قسم "ب"
طالمات صبيحة
أستاذ مساعد قسم "أ"
ناصري ادمحم
أستاذة مساعدة قسم "ب"
مقدم سارة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قػػرار رقـ  1271مؤرخ في  04ديسمبر ّ ،2018
المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بالمدرسة العميا لألساتذة بالقػػػػبة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  209-08المؤرخ في  11رجب عام  1429الموافق  14يوليو سنة 2008

المتضمن تحويل المدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة إلى مدرسة خارج الجامعة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا.

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم اإلعالم اآللي بالمدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة
 ًالمؤرخ في  04جويمية .2018
يقػػػػػػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  50من المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم اإلعالم اآللي بالمدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعالم اآللي بالمدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة ،وفقا
لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  04ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

األستاذ طػاىر حجػار
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقـ  1271المؤرخ في  04ديسمبر  2018الذي ّ
المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بالمدرسة العميا لألساتذة بالقػػػػبة

الرقـ

الصفػة

االسـ والمقػب

1

لوام نجيب

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسم

2

زبدي رضا

رئيس القسم

3

نصبة عمي

أستاذ

4

فورار العيدي حكيم

أستاذ محاضر قسم "ب"

5

عمارة رفيق

أستاذ مساعد قسم "أ"

6

بوغ اررة معمر

أستاذ مساعد قسم "أ"

7

بمعروسي أسماء

أستاذة مساعدة قسم "أ"

8

لحمر كريم

أستاذ مساعد قسم "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قػػرار قرار رقـ  1272مؤرخ في  04ديسمبر ّ ،2018
المجنة العممية لقسـ الرياضيات بالمدرسة العميا لألساتذة بالقػػػػبة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  209-08المؤرخ في  11رجب عام  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المتضمن تحويل المدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة إلى مدرسة خارج الجامعة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
 وبموجب القرار رقم 872المؤرخ في  22سبتمبر  2014الذي ّ
ّ
الرياضيات بالمدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة.
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم الرياضيات بالمدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة
 ًالمؤرخ في  06نوفمبر .2017
يقػػػػػػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  50من المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الرياضيات بالمدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة.
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات بالمدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة ،وفقا
لمجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  04ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرقـ
1

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقـ  1272مؤرخ في  04ديسمبر  2018الذي ّ
المجنة العممية لقسـ الرياضيات بالمدرسة العميا لألساتذة بالقػػػػبة
االسـ والمقػب

بوالصمصال محمود

الصفػة

أستاذة ،رئيس المجنة العممية لمقسم

2

موساوي توفيق

رئيس القسم

3

حازي دمحم

أستاذ

4

بوزاري عبد المالك

أستاذ محاضر قسم "أ"

5

مجراب وردية

أستاذة محاضرة قسم "ب"

6

ىبول دوجة

أستاذة مساعدة قسم "أ"

7

ممزي إيمان

أستاذة مساعدة قسم "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قػػرار رقـ  1273مؤرخ في  04ديسمبر ّ ،2018
المجنة العممية لقسـ الكيمياء بالمدرسة العميا لألساتذة بالقػػػػبة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  209-08المؤرخ في  11رجب عام  1429الموافق  14يوليو سنة 2008

المتضمن تحويل المدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة إلى مدرسة خارج الجامعة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
 وبموجب القرار رقم 871المؤرخ في  22سبتمبر  2014الذي ّ
ّ
الكيمياء بالمدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة.
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم الكيمياء بالمدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة المؤرخ
 ًفي  04جويمية .2018
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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يقػػػػػػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  50من المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الكيمياء بالمدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياء بالمدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة ،وفقا
لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  04ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقـ  1273المؤرخ في  04ديسمبر  2018الذي ّ
المجنة العممية لقسـ الكيمياء بالمدرسة العميا لألساتذة بالقػػػػبة
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسـ والمقػب

الصفػة

زغداوي عبد الحميد

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسم

صالح حرزي

رئيس القسم

دمحم أمين فرحات

أستاذ

بوذيبة لويزة

أستاذة

السعيد زرقوط

أستاذ محاضر قسم "أ"

دمحم الصالح بوخشم

أستاذ محاضر قسم "أ"

نور اليدى بن سيراج

أستاذة محاضرة قسم "ب"

نفيمة زواغي

أستاذة مساعدة قسم "أ"

شريفة محي الدين

أستاذة مساعدة قسم "ب"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قػػرار رقـ  1274مؤرخ في  04ديسمبر ّ ،2018
المجنة العممية لقسـ الفيزياء بالمدرسة العميا لألساتذة بالقػػػػبة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  209-08المؤرخ في  11رجب عام  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المتضمن تحويل المدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة إلى مدرسة خارج الجامعة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
 وبموجب القرار رقم 873المؤرخ في  22سبتمبر  2014الذي ّ
ّ
الفيزياء بالمدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة.
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم الفيزياء بالمدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة المؤرخ
 ًفي  04جويمية .2018
يقػػػػػػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  50من المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الفيزياء بالمدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الفيزياء بالمدرسة العميا لألساتذة بالق ـ ـ ــبة ،وفقا لمجدول
الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ــبة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  04ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقـ  1274المؤرخ في  04ديسمبر  2018الذي ّ
المجنة العممية لقسـ الفيزياء بالمدرسة العميا لألساتذة بالقػػػػبة

الرقـ

الصفػة

االسـ والمقػب

1

خياري شمس الدين

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسم

2

موالي نصر الدين

رئيس القسم

3

مجادي جمال الدين

أستاذ

4

بوعكاز كريمة

أستاذة

5

آيت الجودي أمال

أستاذة محاضرة قسم "أ"

6

الج رابح

أستاذ محاضر قسم "أ"

7

غنام لبة

أستاذة محاضرة قسم "ب"

8

بوطالبي امباركة

أستاذة مساعدة قسم "أ"

9

جيدة رقية

أستاذة مساعدة قسم "ب"

10

سعداني دمحم السيد

أستاذ مشارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قػػرار رقـ  1275مؤرخ في  04ديسمبر ّ ،2018
المجنة العممية لقسـ عمـ الموسيقى بالمدرسة العميا لألساتذة بالقػػػػبة
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  209-08المؤرخ في  11رجب عام  1429الموافق  14يوليو سنة 2008

المتضمن تحويل المدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة إلى مدرسة خارج الجامعة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا.

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم عمم الموسيقى بالمدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة
 ًالمؤرخ في  04جويمية .2018
يقػػػػػػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  50من المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم عمم الموسيقى بالمدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمم الموسيقى بالمدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة ،وفقا
لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة العميا لألساتذة بالقـ ـ ـ ـ ـ ــبة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  04ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرقـ
1
2
3
4
5
6
8

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقـ  1275المؤرخ في  04ديسمبر  2018الذي ّ
المجنة العممية لقسـ عمـ الموسيقى بالمدرسة العميا لألساتذة بالقػػػػبة
االسـ والمقػب

الصفػة

فتحي صالح
نجيب شيشون

رئيس القسم

نسيم خالل

أستاذ محاضر قسم "أ"

العمري سوادة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسم

أستاذ محاضر قسم "أ"

جمال بن براىم

أستاذ محاضر قسم "ب"

نوال مسراتي

أستاذة مساعدة قسم "ب"

جمال غازي

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

أستاذ مساعد قسم "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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المؤرخ في  28أفريل 2016
يعدؿ القرار رقـ 241
قػػرار رقـ  1276مؤرخ في  04ديسمبر ّ ،2018
ّ
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ
بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينػة2
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنةالمتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  401-11المؤرخ في  03محرم عام  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمن إنشاء جامعة قسنطينة .2

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

 وبموجب القرار رقم  241المؤرخ في  28أفريل  2016الذي القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمّيةالتكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصال بجامعة قسنطينة .2

المؤرخ في  19نوفمبر .2018
وبناء عمى إرسال جامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة  2رقم 262
ّ
 ًيقػػػػػػػػػػرر

المادة األولى :ييدف ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية التكنولوجيات الحديثة
لممعمومات واالتصال بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة .2

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصال بجامعة
عبد الحميد ميري -قسنطينة  ،2وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة  ،2كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  04ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحدد
لمؤرخ في  28أفريل 2016
ّ
ممحػػق بالقػػرار رقـ  1276المؤرخ في  04ديسمبر  2018الذي ّ
يعدؿ القرار رقـ  241ا ّ
لقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينػة2
الرقـ االسـ والمقػب

الصفػة

1

بن مرزوق جمال

2

سحنون زايدي

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم عموم
ّ
الحاسوب وتطبيقاتو تكنولوجيات البرمجيات ونظم المعمومات

بوفائدة زيزات (م) بوفريش

نائبة العميد المكّمفة بما بعد التدرج

3

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

عميد الكمية
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4

مزيود شاكر

6

معمري رمضان

8

بمعمى نبيل

نائب العميد المكّمف بالبيداغوجية

5

بعطوش دمحم شوقي

رئيس قسم عموم الحاسوب وتطبيقاتو

7

بوىروم فايزة (م) بمعمى

رئيسة الّمجنة العممية لقسم تكنولوجيات البرمجيات ونظم المعمومات

9

عباسن سيام (م) مصطفاي

ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم عموم الحاسوب وتطبيقاتو
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم تكنولوجيات البرمجيات ونظم المعمومات
ّ

 10زعرور نصر الدين

رئيس قسم تكنولوجيات البرمجيات ونظم المعمومات

رئيس الّمجنة العممية لقسم عموم الحاسوب وتطبيقاتو

 11مخموفي نعيمة (م) بن عبد العزيز ممّثمة عن األساتذة المساعدين
 13بوفايدة محمود

ممثّل عن األساتذة المساعدين
مدير مخبر بحث

 12جنة أمير

 15جمواط سامية

مسؤولة المكتبة

 14شيخي سميم

مدير مخبر بحث

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  1277مؤرخ في  04ديسمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ

العموـ المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية ،التجارية وعموـ التسيير بجامعة دمحم بف أحمد-وىراف2
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة

المتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  261-14المؤرخ في  27ذي القعدة عام  1435الموافق  22سبتمبر سنة 2014والمتضمن إنشاء جامعة وىران.2

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم العموم المالية والمحاسبة بكمية العموم االقتصادية،
 ًالمؤرخ في  11فيفري .2018
التجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بن أحمد -وىران ّ 2
يقػػػػػػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

المتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدل و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم المالية والمحاسبة بكمية العموم االقتصادية،

التجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بن أحمد -وىران .2

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم المالية والمحاسبة بكمية العموم االقتصادية،
التجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بن أحمد -وىران  ،2وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم بن أحمد -وىران  ،2كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  04ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممحػػق بالقػرار رقػـ  1277المؤرخ في  04ديسمبر  ،2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية ،التجارية وعموـ التسيير بجامعة دمحم بف أحمد -وىراف 2
الرقـ

االسـ والمقػب

الصفػة

1

بودجاني مميكة

أستاذة محاضرة قسم "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسم

2
3
4
5
6
7
8

فرحاوي مصطفى

رئيسة القسم

شوام بوشامة

أستاذ

بمخروبي حسين

أستاذ محاضر قسم "أ"

ايبو أمينة

أستاذة محاضرة قسم "ب"

جالل عامر نزىة

أستاذة محاضرة قسم "ب"

فمة عياشي

أستاذة مساعدة قسم "أ"

زعنون نبيل

أستاذ مساعد قسم "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  1278مؤرخ في  04ديسمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة
المدنية بكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ-وىراف

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوم رقم  212-84المؤرخ في  21ذي القعدة عام  1404الموافق  18غشت سنة  1984والمتعمق

المتمم.
بتنظيم جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا وسيرىا،
ّ
المعدل و ّ
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة

المتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
 وبموجب القرار رقم  270المؤرخ في  18جوان  2015الذي ّاليندسة المدنية بكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف-وىران،
المعدل.
ّ

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بكمية اليندسة المعمارية واليندسة
 ًالمؤرخ في  07نوفمبر .2018
المدنية بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف -وىران ّ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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يقػػػػػػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

المتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدل و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية

بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف -وىران.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بكمية اليندسة المعمارية واليندسة
المدنية بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف -وىران ،وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومديرة جامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف -وىران ،كل
فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  04ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

ممحػػق بالقػرار رقػـ  1278المؤرخ في  04ديسمبر  2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسـ اليندسة المدنية بكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وىراف
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسـ والمقػب

الصفػة

مكي دمحم

رئيس القسم

تيامي دمحم

نجار جمال

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسم

أستاذ

بن عيسى عبد المطيف

أستاذ

بابا حامد فاطمة الزىراء

أستاذة محاضرة قسم "ب"

قوفي نور الدين

أستاذ مساعد قسم "أ"

رحال دريس جواد

زوطاط مريم

معدان حفصة

أستاذ

أستاذة محاضرة قسم "ب"
أستاذة مساعدة قسم "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المؤرخ في  04أفريل 2018
يعدؿ القرار رقـ 300
قػػرار رقـ  1279مؤرخ في  04ديسمبر ّ ،2018
ّ
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العموـ بجامعة موالي الطاىر-سعيدة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
الذي ّ
المعدل و ّ
محرم عام  1430الموافق  04يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  10-09المؤرخ في ّ 07المتمم.
المتضمن إنشاء جامعة سعيدة،
ّ
المعدل و ّ

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

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
 وبموجب القرار رقم 300المؤرخ في  04أفريل  2018الذي ّ
ّ
الفيزياء بكمية العموم بجامعة موالي الطاىر -سعيدة.
المؤرخ في  11نوفمبر .2018
وبناء عمى إرسال جامعة موالي الطاىر -سعيدة رقم ّ 217
 ًيقػػػػػػػػػػرر

المادة األولى :ييدف ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الفيزياء بكمية العموم
بجامعة موالي الطاىر -سعيدة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الفيزياء بكمية العموم بجامعة موالي الطاىر -سعيدة،
وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة موالي الطاىر -سعيدة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  04ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤرخ في  04أفريل 2018
يعدؿ القرار رقـ 300
ممحػػق بالقػرار رقػـ  1279المؤرخ في  04ديسمبر  2018الذي ّ
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العموـ بجامعة موالي الطاىر -سعيدة
ّ
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8

االسـ والمقػب

الصفػة

جعفري الطيب

أستاذ محاضر قسم "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسم

الكرطي دمحم

أستاذ

مسكين دمحم

رئيس القسم

بودالي عبد القادر

أستاذ محاضر قسم "أ"

كعرور عبد الكريم

أستاذ محاضر قسم "ب"

مختاري حبيبة

أستاذة مساعدة قسم "أ"

عمار قادة

تمار فاطمة

أستاذ محاضر قسم "أ"

أستاذة مساعدة قسم "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد
يعدؿ القرار رقـ 124
المؤرخ في  29جانفي  2017الذي ّ
قػػرار رقـ  1280مؤرخ في  04ديسمبر ّ ،2018
ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنةالمتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  209-01المؤرخ في  2جمادى األولى عام  1422الموافق  23يوليو سنة

المتمم.
 2001والمتضمن إنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقم 124المؤرخ في  29جانفي  2017الذي ّ
ّ
لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف.
وبناء عمى إرسال جامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف رقم  47المؤرخ في  07نوفمبر .2018
 ًيقػػػػػػػػػػرر

المادة األولى :ييدف ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية
بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة حسيبة بن
بوعمي -الشمف ،وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا الق ارر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  04ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

المؤرخ في  29جانفي 2017
يعدؿ القرار رقـ 124
ممحػػػق بالقػػرار رقـ  1280مؤرخ في  04ديسمبر  2018الذي ّ
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف
ّ

الرقـ االسـ والمقػب
1

بورزامة رابح

3

طياب محـمد

2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

يحياوي محـمد
مخمفي رضا

قندوز الغول خميفة

الصفػة

رئيس المجمس العممي لممعيد ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم اإلدارة والتسيير الرياضي
ّ

مدير المعيد

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
مدير مساعد مكّمف بما بعد ّ
بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
مدير مساعد مكّمف ّ
رئيس قسم النشاطات البدنية والتربية الرياضية

مخطاري عبد الحميد

رئيس قسم اإلدارة والتسيير الرياضي

سامي عبد القادر

ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم النشاطات البدنية والتربية الرياضية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم النشاطات البدنية والتربية الرياضية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم اإلدارة والتسيير الرياضي
ّ

قندز عمي

عكوش كمال

بورزامة جمال

رئيس قسم التدريب الرياضي

سعيدي زروقي يوسف ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم التدريب الرياضي
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم التدريب الرياضي
سعداوي محـمد
ّ
ممثّل عن األساتذة المساعدين
مولة ماحي مراد
جمطي الطيب

سبع بو عبد هللا

قراشة طيب

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

ممثّل عن األساتذة المساعدين
مدير مخبر بحث
مسؤول مكتبة المعيد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػػػػ ػ
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قػػرار رقػـ  1281مؤرخ في  04ديسمبر ّ ،2018
المجمس العممي لممدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي سكيكدة
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017

المتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول  1434الموافق  28يونيو سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  254-09المؤرخ في  19شعبان عام  1430الموافق  10غشت سنة 2009والمتضمن انشاء المدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي سكيكدة.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1430الموافق  30جانفي سنة 2013الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا.

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي سكيكدة
 ًالمؤرخ في  25جوان .2018
يقػػػػػػػػػػرر

المادة األولى :تطبيًقا ألحكام المادة  44من المرسوم التنفيذي رقم 176-16المؤرخ في  9رمضان عام 1437
الموافق  14يونيو  ،2016والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لممدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي سكيكدة.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي سكيكدة  ،وفًقا
المادة ّ :2
لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي
كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث
سكيكدة ّ ،
العممي.
حػرر بالجزائر في  04ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحػق بالقػرار رقػـ  1281المؤرخ في  04ديسمبر  2018الذي ّ
المجمس العممي لممدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي سكيكدة

الرقـ

االسـ والمقػب

الصفػة

1

بوجعدار جمال

مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة

أم العز فيصل

مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالم وافتصال والعالقات الخارجية

بابوري العيدي

مدير مساعد مكّمف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العممي

2
3
4
5

كحيل جمال

بوبكري ىاني

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

مدير مساعد مكّمف بالتعميم والشيادات والتكوين المتواصل
رئيس قسم مكمف بالفيزياء
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6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

رحموني صالح

رئيس قسم مكمف بالتكنولوجيا

فراق عزوز

رئيس قسم مكمف باإلعالم األلي والرياضيات

ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية

خريف نصر الدين دمحم

ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية

خريف نصر الدين عبد المالك

ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية

بوغنجيوة ىشام

ممثمة األساتذة ذوي مصف األستاذية

غانم ابتسام
كرايم خير الدين

ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية

مريان ابراىيم

ممثل عن األساتذة المساعدين قسم "أ"

فرطاس بالل

ممثل عن األساتذة المساعدين قسم "ب"

بوسنة احسن

ممثل عن األساتذة المساعدين قسم "أ"

مقدم اليزيد

مدير المكتبة

خنفايس كمال

ممثل معين من جامعة  20أوت -1955سكيكدة

قاسمية عمار

ممثل معين من جامعة  20أوت -1955سكيكدة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  1282مؤرخ في  09ديسمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس إدارة جامعة سيدي بمعباس

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  141–89المؤرخ في  29ذي الحجة عام  1409الموافق أول غشت سنة ،1989والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بمعباس ،المعدل والمتمم ،ال سيما المادة  3منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو.

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

يقػػػػػػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  12من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سيدي بمعباس.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سيدي بمعباس في الجدول الممحق ليذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  09ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سيدي بمعباس
 -1األعضاء المعينوف:
اإلسـ والمقب

الصفة

القطاع

 -بمحاكم مصطفى

رئيس

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

 -سعدوت دمحم

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -مصطفاوي قويدر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،

 -دريبين رابح

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 -بوعزقي ميمود

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -جالد كمال

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي،

 -طيبي دمحم

عضو

ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

 -جبمي دمحم

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعدل،

 -خوجة الحاج إدريس

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكان واصالح المستشفيات،

 -قارة سمير

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة،

 -مباركي عبد القادر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،

 -بن إيدي دمحم

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

 -بن عودة عاليمي

عضو

ممثمة الوالي.

 -2األعضاء المنتخبوف:
اإلسـ والمقب

الصفة

الييئة

 -يوسفات عبد الرحمان

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم الدقيقة ،

 -كاممي دمحم

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير،

 -مقدم سالم

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية التكنولوجيا،

 -محتوقي دمحم سمير

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية عموم الطبيعة والحياة،

 -كاممي بمحاج

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية األدب والمغات والفنون،

 -عبيد حمزة

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية اليندسة الكيربائية،

 -تابري مختار

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية الحقوق والعموم السياسية،

 -بن سعيد عبد القادر

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم اإلنسانية االجتماعية،

 -بوجمعة عبد القادر

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية الطب،

 -شعدو كريم

عضو

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين،

 -عاصمي عبد القادر

عضو

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين،

 -غربي مصطفى

عضو

ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،

 -موفق بومدين

عضو

ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،

 -مقدم عبد العالي

عضو

ممثل منتخب عن الطمبة،

 -فقيو بشير

عضو

ممثل منتخب عن الطمبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
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قػػرار رقـ  1283مؤرخ في  09ديسمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  491المؤرخ في  27ماي 2018
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة1

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم رقم  213–84المؤرخ في  24ذي القعدة عام  1404الموافق  18غشت  ،1984والمتعمقبتنظيم جامعة قسنطينة ،1المعدل ،السيما المادة  3منو.

 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو.

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

 وبمقتضى القرار رقم  491المؤرخ في  27ماي  ،2018الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةقسنطينة.1

يقػػػػػػػػػػرر

المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  491المؤرخ في  27ماي  ،2018المذكـور أعاله ،كما ىو محدد
في الجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

 -1األعضاء المعينوف:
اإلسـ والمقب

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة1
الصفة

القطاع

بوىالي دمحم
ليمور زناتي رحيمة
بن خميفة كريم
عروسي سميمان

عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

جاىمي حسان
صحراوي بشير
عريبي عبد الوىاب

عضو
عضو
عضو

 بوراس أحمد -مسيخ كريمة

-

حػرر بالجزائر في  09ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

بن خديم العيد

بومنقار عبد المجيد
غديري ياسين
زواري مميكة

رئيس
عضو

عضو

عضو
عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،
ممثمة الوزير المكمف بالمالية،

ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكان و إصالح المستشفيات،
ممثل الوزير المكمف بالعدل،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،
ممثل الوزير المكمف بالسكن والعمران والمدينة،

ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،
ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ممثمة الوالي.

" .....................................والباقي بدوف تغيير."...................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-

226

قػػرار رقـ  1284مؤرخ في  09ديسمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  463المؤرخ في  21ماي 2016
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة2

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  401-11المؤرخ في  3محرم عام  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011المتضمن إنشاء جامعة قسنطينة  ،2السيما المادة  2منو.

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

 وبمقتضى القرار رقم  463المؤرخ في  21ماي  ،2016الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةقسنطينة ،2المعدل.

يقػػػػػػػػػػرر

المادة األولى :يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم  463المؤرخ في  21ماي  ،2016المعدل والمذكـور أعاله ،كماىو
محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  09ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1األعضاء المعينوف:
اإلسـ والمقب

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة2
الصفة

 -جكون عبد الحميد

رئيس

 -ليمور زناتي رحيمة

عضو

 -حمدي عواطف

عضو

 مسيخ كريمة -بوىالي دمحم

عضو
عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 عروسي سميمان -بن نخمة الطيب

عضو

 -عريبي زيتوني

عضو

 -عممي دمحم

 -زواري مميكة

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

ممثمة الوزير المكمف بالمالية،

عضو

 -عمورة فوزي

القطاع

عضو
عضو
عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،
ممثمة الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة،
ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة،

ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

ممثمة الوالي.

" .....................................والباقي بدوف تغيير."...................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ
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قػػرار رقـ  1285مؤرخ في  09ديسمبر  ،2018يعدؿ قرار رقـ  57المؤرخ في  28جانفي 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 212-08المؤرخ في  11رجب عام  1429الموافق  14يوليو سنة 2008والمتضمن تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في اآلداب والعموم اإلنسانية في قسنطينة إلي مدرسة خارج
الجامعة.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منو.
 وبمقتضى القرار رقم  57المؤرخ في  28جانفي  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة ،المعدل.
يقػػػػػػػػػػرر
المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  57المؤرخ في  28جانفي  ،2016المعدل ،والمذكور أعاله ،كما
ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  11ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة
 -1األعضاء المعينوف:
االسـ والمقب

الصفة

القطاع

العقون صالح

رئيسا

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

مسيخ كريمة

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالمالية،

بوىالي دمحم

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ليمور زناتي رحيمة

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،

عروسي سميمان

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري،

بولعبرة عبد العزيز

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم.

" .....................................والباقي بدوف تغيير."...................................
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قػػرار رقـ  1286مؤرخ في  11ديسمبر  ،2018يعدؿ ويتمـ القرار رقـ  886المؤرخ في  26جويمية ،2016
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لممحاسبة والمالية بقسنطينة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

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

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منو.

 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  87-17المؤرخ في  18جمادى األولى عام  1438الموافق  15فبراير سنة 2017

والمتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بقسنطينة ،إلى مدرسة عميا

لممحاسبة والمالية،السيما المادة  4منو.

 وبمقتضى القرار رقم  886المؤرخ في  26جولية  2016الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بقسنطينة ،المعدل.
يقػػػػػػػػػػرر
المادة األولى :يعدل ويتمم الجدول الممحق بالقرار رقم  886المؤرخ في  26جولية  ،2016والمذكور أعاله ،كما
ىو محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  11ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1األعضاء المعينوف:
االسـ والمقب

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لممحاسبة والمالية بقسنطينة
الصفة

القطاع

 -مسيخ كريمة

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالمالية،

 -ليمور زناتي رحيمة

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،

 صحراوي البشير -بولعرق زيدان

عضو
عضو

 -جمعة دمحم

عضو

 بوراس احمد -بوىالي دمحم

 -عروسي سميمان

 سويسي العربي -شيباني رضا

رئيسا

عضو
عضو

عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

ممثل عن الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة بوالية قسنطينة ،

ممثل عن المؤسسة العمومية لصناعة آالت الوسائل بوالية قسنطينة،

ممثل عن مدرسة االتصاالت الجزائر بوالية قسنطينة.

" .....................................والباقي بدوف تغيير."...................................
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قػػرار رقـ  1287مؤرخ في  11ديسمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  418المؤرخ في  12افريل 2017
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  400-11المؤرخ في  3محرم عام  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة.

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

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منو.

 وبمقتضى القرار رقم  418المؤرخ في  12أفريل  ،2017الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة ،المعدل.

يقػػػػػػػػػػرر
المادة األولى :يتمم الجدول الممحق بالقرار رقم  418المؤرخ في  12أفريل  ،2017المعدل ،والمذكور أعاله ،كما
ىو محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  11ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1األعضاء المعينوف:

األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة
الصفة

القطاع

االسـ والمقب
عزايزية رابح

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

زناتي ليمور رحيمة

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،

بمطوم بوعالم

عضو

بوراس أحمد
بوىالي دمحم

عروسي سميمان

بن تركي رقية

رئيسا

عضو
عضو
عضو

لعريبي عبدالوىاب

عضو

اورابح رشيد

عضو

مزغيش فرحات

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،

ممثمة الوزير المكمف بالطاقة،

ممثل الوزير المكمف بالسكن والعمران والمدينة،

ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية،

ممثل الوزير المكمف باألشغال العمومية والنقل.

" .....................................والباقي بدوف تغيير."...................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-

230

قػػرار رقـ  1288مؤرخ في  11ديسمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  33المؤرخ في  11جانفي 2018

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 399-11المؤرخ في  3محرم عام  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة.

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

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منو.

 وبمقتضى القرار رقم  33المؤرخ في  11جانفي  2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسةالوطنية العميا في البيوتكنولوجيا.

يقػػػػػػػػػػرر

المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  33المؤرخ في  11جانفي  ،2018والمذكور أعاله ،كما ىو محدد
بالجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  11ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة

 -1األعضاء المعينوف:

الصفة

القطاع

االسـ والمقب
 -لطرش دمحم اليادي

رئيسا

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

 -بوىالي دمحم

عضو

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالمالية،

 -مسيخ كريمة

 -ليمور زناتي رحيمة

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،

 -فضالي زىير

عضو

 -عروسي سميمان

 -بولعبرة عبدالعزيز

 بن بمقاسم عبدالقادر -بن خديم العيد

عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري.

ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،

ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكان واصالح المستشفيات.

" .....................................والباقي بدوف تغيير."...................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
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قػػرار رقـ  1289مؤرخ في  11ديسمبر  2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية
لدى الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة ،2006والمتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية.

 وبمقتضى المرسوم رقم  179-82المؤرخ في  21رجب عام  1402الموافق  15مايو سنة  ،1982الذي يحددمحتوى الخدمات االجتماعية وكيفية تمويميا ،المتمم.

 وبمقتضى المرسوم رقم  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عام  1402الموافق  11سبتمبر سنة ،1982والمتعمق بتسيير الخدمات االجتماعية.

 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق 17غشت سنة  ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  19-12المؤرخ في  15صفر عام  1433الموافق  9يناير سنة ،2012والمتضمن تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا.

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

بناء عمى المحضر المؤرخ في  15نوفمبر  2018والمتضمن فرز األصوات الخاصة بانتخاب أعضاء لجنة
 ًالخدمات االجتماعية لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا.
يقػػػػػػػػػػرر

المادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا كما يمي:
 األعضاء الدائموف:
-

محمودي دمحم،

بوروبة بشير،

برات كنزة،

بورحمة سي دمحم،
اسماعيل أمينة،

 األعضاء اإلضافيوف:
 بورزاق أحمد، -طالب حنان.

المادة  :2تسري عيدة أعضاء المجنة لثالث( )3سنوات ابتداء من التاريخ الذي ال يكون سابقا عن إمضاء ىذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في
النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  11ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

األستاذ طػاىر حجػار
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قػػرار رقـ  1290مؤرخ في  11ديسمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  09المؤرخ في  03جانفي 2017
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر3

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو.

 وبمقتضى المرسوم رقم  341-09المؤرخ في  3ذي القعدة عام  1430الموافق  22أكتوبر سنة  ،2009والمتعمقإنشاء جامعة الجزائر ،3السيما المادة  2منو.

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

 وبمقتضى القرار رقم  09المؤرخ في  03جانفي  2017الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةالجزائر.3

يػقػػػػػرر

المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  09المؤرخ في  03جانفي  ،2017والمذكور أعاله ،كما ىو محدد
في الجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  11ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر3
-1األعضاء المعينوف:
االسـ والمقب

 -عبادلية دمحم الطاىر

الصفة

القطاع

رئيس

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

 -فورار لعيدي عيسى

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -قايد صونيا

عضو

ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 خالدي وردية -بكة فريد

عضو
عضو

 -ياسف خير الدين

عضو

 -نيبوش أحسن

عضو

 -مشدان دمحم

عضو

 مسدوا أمينة -بميل بوعالم

 -برشيش سامية

عضو
عضو

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثمة الوزير المكمف بالشؤون الخارجية،
ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة،
ممثل الوزير المكمف باالتصال،

ممثمة الوالي.

"...................................والباقي بدوف تغيير"......................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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قػػرار مؤرخ في  11ديسمبر  2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية
لدى مديريػة الخدمػات الجامعيػة مستغانػـ

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمومية.

 بمقتضى المرسوم رقم  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عام  1402الموافق  11سبتمبر سنة ،1982المتعمق بتسييـر الخدمات اإلجتماعية.

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  84-95المؤرخ في  21شوال عام  1415الموافق  22مارس سنة ،1995المتضمن إنشاء الديوان الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدل والمتمم.

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 بمقتضى القـرار الوزاري المشتـرك الم ـؤرخ في  10ذي القعدة عام  1425الموافق  22ديسمبر سنة ،2004المتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،

المعدل والمتمم.

 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضر المـؤرخ في  05سبتمبر سنة  ،2018المتضمـن التشكيمة النيائيـة ألعضاء لجنة الخدماتاإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية مستغانم.

يقػػػػػػػػػػرر

المػادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية مستغانم.
المػادة  :2تتكون لجنة الخدمات اإلجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم:
 األعضاء الدائموف:

 -11حمة إبراىيم،

 -14بشاوي عمي،

 -17زنتيسي يحيى،

 -12مخربش مختار،

 -13لكحل دمحم،

 -18بوزوينة بمقاسم،

 -19صياد ىاشمي،

 -15زاوي دمحم فؤاد،

 األعضاء اإلضافيوف:
-11

دمحم سبع عبد الرحمان مجدوب،

-12

بن دلة شريف،

 -16سدار دمحم يعقوب،

 -13غربي شارف،

المػادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المادة  :4يكمف مديـر الخدمات الجامعية مستغانم ،بتنفيذ ىذا القـرار ،الذي سينشـر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم
العالي والبحث العممي.

حزر بانجزائز فً  11دٌسمبز 2118
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األميف العاـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

صديقي أدمحم دمحم صالح الديف
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قػػرار مؤرخ في  12ديسمبر  2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى مديريػة الخدمػات الجامعيػة أدرار

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمومية.

 بمقتضى المرسوم رقم  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عام  1402الموافق  11سبتمبر سنة ،1982المتعمق بتسييـر الخدمات اإلجتماعية.

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  84-95المؤرخ في  21شوال عام  1415الموافق  22مارس سنة ،1995المتضمن إنشاء الديوان الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدل والمتمم.

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 بمقتضى القـرار الوزاري المشتـرك الم ـؤرخ في  10ذي القعدة عام  1425الموافق  22ديسمبر سنة ،2004المتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،

المعدل والمتمم.

 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضر المؤرخ في  15مـاي سنة  ،2018المتضمن فرز األصوات الخاصة باإلنتخاب لجنة الخدماتاإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية أدرار.

 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضر المـؤرخ في  01جويمية سنة  ،2018المتضمـن التشكيمة النيائيـة ألعضاء لجنة الخدماتاإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية أدرار.

يقػػػػػػػػػػرر

المػادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية أدرار.
المػادة  :2تتكون لجنة الخدمات اإلجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم:
 األعضاء الدائموف:
 -11شيخاوي محمود،
 -14بن عم دمحم،
 -17موالي دمحم،

 األعضاء اإلضافيوف:

 -11لباللي عبد هللا،

 -12طمحاوي عبد هللا،

 -13بن زيطة أسماء،

 -18بن عبد الكبير حسان،

 -19جدنا عمي صديق،

 -15عثماني عمي،

 -16العالمي عبد الوىاب،

 -12عوماري عباس،

المػادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المادة  :4يكمف مديـر الخدمات الجامعية أدرار ،بتنفيذ ىذا القـرار ،الذي سينشـر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم
العالي والبحث العممي.

حزر بانجزائز فً  12دٌسمبز 2118
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األميف العاـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

صديقي أدمحم دمحم صالح الديف
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قػػرار مؤرخ في  12ديسمبر  2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية
لدى مديريػة الخدمػات الجامعيػة عيف تموشنت

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمومية.

 بمقتضى المرسوم رقم  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عام  1402الموافق  11سبتمبر سنة ،1982المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعية.

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  84-95المؤرخ في  21شوال عام  1415الموافق  22مارس سنة ،1995المتضمن إنشاء الديوان الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدل والمتمم.

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 بمقتضى القـرار الوزاري المشتـرك الم ـؤرخ في  10ذي القعدة عام  1425الموافق  22ديسمبر سنة ،2004المتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،

المعدل والمتمم.

 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضر المؤرخ في  23جويمية سنة  ،2018المتضمن فرز األصوات الخاصة باالنتخاب لجنة الخدماتاالجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية عين تموشنت.

 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضر المـؤرخ في  24جويمية سنة  ،2018المتضمـن التشكيمة النيائيـة ألعضاء لجنة الخدماتاالجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية عين تموشنت.

يقػػػػػػػػػػرر

المػادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية عين تموشنت.

المػادة  :2تتكون لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم:
 األعضاء الدائموف:

 -11الحاج عمي عائشة،
 -14ربوط فوزية،

 األعضاء اإلضافيوف:

 -11سناسمي مختار،

-12
-15

بن قربة أحمد،
عقبي دمحم،

 -13بمعباس دمحم أمين،

 -12خمفة خميد،

المػادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات ابتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المادة  :4تكمف مديـرة الخدمات الجامعية عين تموشنت ،بتنفيذ ىذا القـرار ،الذي سينشـر في النشرة الرسمية لو ازرة
التعميم العالي والبحث العممي.

حزر بانجزائز فً  12دٌسمبز 2118
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األميف العاـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

صديقي أدمحم دمحم صالح الديف
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قػػرار رقـ  1291مؤرخ في  13ديسمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  887المؤرخ في  26جويمية 2016
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمري
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  217-08المؤرخ في  11رجب عام  1429الموافق  14يوليو سنة 2008والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية العميا لمري إلى مدرسة خارج الجامعة.

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

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  24منو.

 وبمقتضى القرار رقم  887المؤرخ في  26جويمية  2016الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة الوطنية العميا لمري ،المعدل.

يقػػػػػػػػػػرر

المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  887المؤرخ في  26جويمية  ،2016المعدل ،والمذكور أعاله ،كما
ىو محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  13ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -2األعضاء المنتخبوف:
االسـ والمقب

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمري
الصفة

الييئة

عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لقسم السقي وتصريف المياه،

 -حاج صادوق أحمد

عضو

 -جالب دمحم

عضو

 رسول عبد العزيز -باللي منير

عضو

 -زيباك عصام

عضو

 -بن عميروش حبيبة

عضو

 -بويعقوب دمحم

عضو

 -قميعي جعفر

 -رباحي بومدين

 -بن سميماني لمين

عضو
عضو
عضو

ممثل منتخب عن األساتذة لقسم التييئة العمرانية وىندسة الري،
ممثل منتخب عن األساتذة لقسم الري الحضري،
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين،
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين،

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المشاركين،

ممثمة منتخبة عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،

ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،

ممثل منتخب عن الطمبة،
ممثل منتخب عن الطمبة.

"...................................والباقي بدوف تغيير"......................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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قػػرار رقـ  1300مؤرخ في  13ديسمبر  ،2018يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىراف1

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم رقم  211-84المؤرخ في  21ذي القعدة عام  1404الموافق  18غشت سنة  ،1984والمتعمقبتنظيم جامعة وىران 1وسيرىا ،المعدل والمتمم السيما المادة  3منو.

 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو.

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

يقػػػػػػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  12من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران 1في الجدول الممحق ليذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  13ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1األعضاء المعينوف:
اإلسـ والمقب

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىراف1
الصفة

القطاع

عضو
عضو

ممثل وزير الدفاع الوطني،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 بن حراث نصيرة -سعدوت دمحم

رئيس
عضو

 بالبكوش عبد القادر -نين عمي

عضو
عضو

 بن عمارة دمحم -أرزقي سميماني

-

عثماني يحي
بودعة عبد الناصر
عمروش مسعود
خمدون عبد الرحمان
صالحي بشرى
بركاني نعيمي
بوستة دمحم

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،

ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكان واصالح المستشفيات،
ممثل الوزير المكمف بالشؤون الدينية واألوقاف،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم،
ممثمة الوزير المكمف بالثقافة،
ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ممثل الوالي.
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 -2األعضاء المنتخبوف:
اإلسـ والمقب

الصفة

 -بوناصرة بومدين

عضو

 -الصافي حبيب

عضو

 -يوسفي مصطفى جمال

عضو

 -كايل فتيحة

عضو

 -ىني سنية

 -تساكي حسني

 -زيناي جمال الدين

عضو
عضو
عضو

 -العربي رزيق خميفة

عضو

 -عدو دمحم أمين

عضو

 -لحسن لويزة

 -أيت حجام نصيرة

 رودان عماد الدين -بدور صبري

عضو
عضو
عضو
عضو

الييئة

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم الدقيقة والتطبيقية،
ممثمة منتخبة عن األساتذة لكمية اآلداب والفنون،

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية،

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم الطبيعة والحياة،
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية الطب،

ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد الترجمة،

ممثمة منتخبة عن األساتذة لمعيد العموم والتقنيات التطبيقية،
ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين،

ممثمة منتخبة عن األساتذة المساعدين،

ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،

ممثمة منتخبة عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،
ممثل منتخب عن الطمبة،
ممثل منتخب عن الطمبة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار مػؤرخ في  16ديسمبر  2018يتضمف تجديػد تشكيمة لجنة الخدمػات االجتماعية
لدى كميػة العمػوـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعػة وىػراف2

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمومية.

 بمقتضى المرسوم رقم  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عام  1402الموافق  11سبتمبر سنة ،1982المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعية.

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 -بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  261-14المؤرخ في  22سبتمبر سنة  ،2014المتضمن إنشاء جامعـة وىران،2

 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضر المـؤرخ في  17أفريل سنة  ،2018المتضمـن التشكيمة النيائيـة ألعضاء لجنـة الخدمـاتاالجتماعية لـدى كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة وىران.2
يقػػػػػػػػػػرر
المػادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة
وىران.2

المػادة  :2تتكون لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم:
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-

239

 األعضاء الدائموف:

 -11رويسات الناصر،

 -12لرجم الحبيب،

 -14تشام كمال،

 -13ايبو أمينة،

 -16رحاوي فؤاد،

 -15بومدين نادية،

 األعضاء اإلضافيوف:

 -12مراح سعيد،

 -11بوداود فاطيمة،

المػادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات ابتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المادة  :4يكمـف عميــد كميـة العموم االقتصادية والتجاريـة وعموم التسييـر بجامعة وىران ،2بتنفيـذ ىذا القـرار ،الذي
سينشـر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.

حزر بانجزائز فً  16دٌسمبز 2118
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األميف العاـ

صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار مؤرخ في  17ديسمبر  2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية
لدى جامعػة "حسيبة بف بوعمي" الشمػف

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمومية.

 بمقتضى المرسوم رقم  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عام  1402الموافق  11سبتمبر سنة ،1982المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعية.

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  71-16المؤرخ في  22فيفري سنة  ،2016يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 209-01المؤرخ في  23جويمية سنة  ،2001المتضمن إنشاء جامعـة الشمف.

 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضـر المـؤرخ في  11أكتوبر سنة  ،2018المتضمن تزكية لممثمي األساتذة والعمال في لجنة الخدماتاالجتماعية لدى جامعـة الشمف.

 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضر المـؤرخ في  14أكتوبر سنة  ،2018المتضمـن التشكيمة النيائيـة ألعضاء لجنـة الخدمـاتاالجتماعية لـدى جامعـة الشمف.

يقػػػػػػػػػػرر
المػادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعـة الشمف.

المػادة  :2تتكون لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم:
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 األعضاء الدائموف:

 -11قندز عمي،

 -12صابي لخضر،

 -13أفوناس فاروق،

 -14بوغالية فايزة،

 -15حميمي بن شرقي،

 -16بمعزوز أحمد،

 -17شييان صالح الدين،
 األعضاء اإلضافيوف:

 -11عطوشيك ليندة،

 -19زيان حورية،

 -18والي بوعبد هللا،

 -13حمادوش بختة،

 -12ولد عابد عمر،

المػادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات ابتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المادة  :4يكمف مديـر جامعـة الشمف ،بتنفيذ ىـذا القـرار ،الذي سينشـر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـم العالي
والبحث العممي.
حزر بانجزائز فً  17دٌسمبز 2118
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األميف العاـ

صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار مؤرخ في  17ديسمبر  2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية
لدى مديريػة الخدمػات الجامعيػة البويػرة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمومية،

 بمقتضى المرسوم رقم  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عام  1402الموافق  11سبتمبر سنة ،1982المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعية،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل،

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  84-95المؤرخ في  21شوال عام  1415الموافق  22مارس سنة ،1995المتضمن إنشاء الديوان الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدل والمتمم،

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى القـرار الوزاري المشتـرك الم ـؤرخ في  10ذي القعدة عام  1425الموافق  22ديسمبر سنة ،2004المتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،

المعدل والمتمم،

 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضر المؤرخ في  18أكتوبر سنة  ،2018المتضمن فرز األصوات الخاصة باالنتخاب لجنة الخدماتاالجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية البويرة،

 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضر المـؤرخ في  19أكتوبر سنة  ،2018المتضمـن التشكيمة النيائيـة ألعضاء لجنة الخدماتاالجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية البويرة،

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-

241

يقػػػػػػػػػػرر
المػادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية البويرة.

المػادة  :2تتكون لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم :
 األعضاء الدائموف:

 -11سيالـ عمي،

 -14سحنوف بومديف،
 األعضاء اإلضافيوف :
 -11عوادي دمحم،

 -12مصطفاوي وليد،
 -15عمراف إلياس،

 -13بوزير فضيل،

 -12قاسي مرواف،

المػادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات ابتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المادة  :4يكمف مديـر الخدمات الجامعية البويرة ،بتنفيذ ىذا القـرار ،الذي سينشـر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم
العالي والبحث العممي.

حزر بانجزائز فً  17دٌسمبز 2118
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األميف العاـ

صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  1336مؤرخ في  23ديسمبر  ،2018يحدد القائمة اإلسمية
ألعضاء مجمس معيد التربية البدنية والرياضية لدى جامعة الشمف

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  209-01المؤرخ في  2جمادى األولى عام  1422الموافق  23جويمية سنة 2001والمتضمن إنشاء جامعة السمف ،المعدل والمتمم.

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

 ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادتان  61و66

منو.

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

 وبمقتضى القرار رقم  405المؤرخ في  9جوان  2011والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لمعيد التربية البدنيةوالرياضية لدى جامعة الشمف.

يقػػػػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  66من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدل والمتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد التربية البدنية والرياضية لدى جامعة الشمف.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد التربية البدنية والرياضية لدى جامعة الشمف ،في الجدول
الممحق ليذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائمة أعضاء مجمس معيد التربية البدنية والرياضية لدى جامعة الشمف

االسـ والمقب

الصفة

 -يحياوي دمحم

مدير المعيد ،رئيسا

 -عكوش كمال

رئيس المجمس العممي

 -مختاري عبد الحميد

رئيس قسم إدارة أعمال رياضة

 -قندوز الغول خميفة

رئيس قسم النشاطات البدنية والتربية الرياضية

 -قندز عمي

رئيس قسم التدريب الرياضي

 -سبع بوعبد هللا

مدير مخبر النشاط البدني والرياضي المجتمع والتربية والصحة

 -بورزامة جمال

ممثل منتخب عن أساتذة قسم إدارة أعمال الرياضة

 -يوسف عشيرة ميدى

ممثل منتخب عن أساتذة قسم إدارة أعمال الرياضة

 -سامي عبد القادر

ممثل منتخب عن أساتذة قسم النشاطات البدنية والتربية الرياضية

 -دريادي نور الدين

 -مختاري عبد القادر

ممثل منتخب عن أساتذة قسم النشاطات البدنية والتربية الرياضية
ممثل منتخب عن أساتذة قسم التدريب الرياضي

 -سعداوي دمحم

ممثل منتخب عن أساتذة قسم التدريب الرياضي

 -قمومية سفيان

ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين لممعيد

 -مولة ماحي مراد

ممثل منتخب عن األساتذة المساعدين لممعيد

 -شايب الذراع مميكة

ممثمة منتخبة عن طمبة قسم إدارة أعمال الرياضة

 -بن عياد خير الدين

ممثل منتخب عن طمبة قسم النشاطات البدنية والرياضية

 -فموح دمحم

ممثل منتخب عن طمبة قسم التدريب الرياضي

 -مبارك كريم

ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات
ممثل منتخب عن المستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

 -لحمر مراد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  1337مؤرخ في  23ديسمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  1167المؤرخ في  29نوفمبر 2018
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تبسة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  12منو.
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  08-09المؤرخ في  7محرم عام  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمنإنشاء جامعة تبسة ،المعدل والمتمم ،السيما المادة  2منو.

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

 وبمقتضى القرار رقم  1167المؤرخ في  29نوفمبر  ،2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة تبسة.

يقػػػػػػػػرر

المادة األولى :يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم  1167المؤرخ في  29نوفمبر  ،2018والمذكـور أعاله ،كما ىو
محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ

 -1األعضاء المعينوف ( بدوف تغيير)
 -2األعضاء المنتخبوف:
اإلسـ والمقب

الصفة

 -جدي عبد الغني

عضو

 -براىمي زرزور

عضو

 -مزيوة بمقاسم

عضو

 عثمانية جمال بوديار عادل -البار أمين

عضو
عضو
عضو

 -طالب منية

عضو

 -توايحية رابح

عضو

 -ىوام عالء

عضو

 -عولمي نجيب

عضو

 -رزقي سيف الدين

عضو

 -زروالي حمة

 -صغور حاتم

عضو
عضو

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة تبسة

الييئة

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم والتكنولوجيا،

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة،

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير،

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية األداب والمغات،

ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية،
ممثل منتخب عن األساتذة لكمية الحقوق والعموم السياسية،

ممثمة منتخبة عن األساتذة لمعيد المناجم،

ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين،
ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين،

ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،

ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات،
ممثل منتخب عن الطمبة،

ممثل منتخب عن الطمبة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  1338مؤرخ في  23ديسمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل،

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  280-92المؤرخ في  5محرم عام  1413الموافق  6يوليو سنة ،1992المتضمن إنشاء مركز البحث العممي والتقني لاللتحام والمراقبة ،المعدل والمتمم،

 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عام  1432الموافق  24نوفمبر سنة

 ،2011الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،السيما المادة

 21منو،

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

يقػػػػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  21من المرسوم التنفيذي رقم  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عام
 1432الموافق  24نوفمبر سنة  ،2011والمذكور أعاله ،تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس
العممي لمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية ،كما يمي:
 بالنسبة لباحثي المركز:
 دراعي

رضوان،

 باجي

رياض،

 بن عمار

عبد السالم،

 عيساني

مولود،

 بديدي

 مرابط

بودة عمي،

ىشام،

 نزاري

حسان،

 جامة

مصطفى.

 بالنسبة لمباحثيف الخارجيف عف المركز:
 لوصيف

كمال،

 دىيمي

لخضر،

 رباني

فوزية،

 عزيزي

أعمر،

 بالنسبة لمباحثيف الوطنييف المقيميف بالخارج:
 فينيناش

نور الدين،

 شريف

مراد،

 بن مدور

فاروق،

 شابي

لطفي،

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 األعضاء بحكـ القانوف:
 ياحي

مصطفى،

مدير المركز،

 مرادي

خازم،

مدير وحدة بحث،

 شوشان

توفيق

مدير وحدة بحث

 مرابطي

حميم،

مدير وحدة بحث.

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  1339مؤرخ في  23ديسمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  201المؤرخ في  28فيفري 2018
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بالقبة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  209-08المؤرخ في  11رجب عام  1429الموافق  14يوليو سنة 2008والمتضمن تحويل المدرسة العميا لألساتذة بالقبة إلى مدرسة خارج الجامعة.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي و البحث العممي.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منو.
 وبمقتضى القرار رقم  201المؤرخ في  28فيفري  2018الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة العميا لألساتذة بالقبة.
يقػػػػػػػػرر
المادة األولى :يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  201المؤرخ في  28فيفري  ،2018والمذكور أعاله ،كما ىو
محدد بالجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ ــــ ــــــــــــــ ــــــــ
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 -1األعضاء المعينوف:

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بالقبة

االسـ والمقب

الصفة

القطاع

 -باليسترو مراد

رئيسا

ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

 -غاشي إسماعيل

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -شناق نجية

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتكوين و التعميم المينيين،

 -عابد عطوي

 -عثامنة جمال

 -لوصفان خالد

عضو
عضو
عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم.

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة
قػػرار رقـ  1340مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018
الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في "اإللكترونيؾ"بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضمن
المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانون رقم 05-99ّ
ّ
المتمم.
القانون التوجييي لمتعميم العالي،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

المؤرخ في  11رجب عام  1429الموافق  14يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 215-08ّ
المعدل.
المتضمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة،
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعبان عام  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 265-08ّ
المتضمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.

األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقم  687المؤرخ في  30جويمية  2014والمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميميلنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "اإللكترونيك" بالمدرسة الوطنية المتعددة

التقنيات.

 -وبمقتضى القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017الذي يحدد شروط الحصول عمى شيادة الماستر لمطمبة

المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموم الميندس المعماري أو شيادة دكتور بيطري ،في بعض مؤسسات التعميم

العالي.

المعدل لممحق القرار رقم  652المؤرخ في  30جويمية
 وبمقتضى القرار رقم  415المؤرخ في  03ماي 2018ّ
 2014والمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في "اإللكترونيك" بالمدرسة الوطنية
المتعددة التقنيات.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

يقػػػػػػػػرر
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المادة األولػى :طبقا ألحكام القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017المشار إليو أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى

تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس

دولة في "اإللكترونيك" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ،وفقا لممحق ىذا القرار.

فرع التكوين التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يمي:
المػػادة  :2يت ّ
الفرع

الميداف

عموم وتكنولوجيا

طبيعة

التخصصات

اإلشارات واالتصاالت

اإللكترونيك

أ
أ

الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

المػػادة  :3يمنح لمطالب ،ميندس دولة في "إلكترونيك" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ،والذي تابع بنجاح
التكوين التكميمي كما ىو محدد في ممحق ىذا القرار  ،شيادة ماستر وفقا لمقانون المعمول بو.

المػػادة  :4يسري مفعول ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجمين في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات ،ابتداء من السنة الجامعية .2016/2015

المػػادة  :5تمغى أحكام القرار رقم  687المؤرخ في  30جويمية  2014المذكور أعاله.

يخصو،
المػػادة  :6يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنياتّ ،
كل فيما ّ
بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ـــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــ ـــــــــ ــــــــ

يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر
ممحق القرار رقـ  1340المؤرخ في  23ديسمبر  2018الذي ّ
بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ميداف :عموـ وتكنولوجيا-فرع :اإللكترونيؾ تخصص :الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
السداسي س3
المػادة
الندوات ،المنشورات و/أو االتصاالت1
مجموع السداسي 3

الحجم الساعي السداسي

دروس

 22سا 30

أعمال موجية أعمال تطبيقية عمل شخصي
 22سا 30

 22سا 30

 22سا 30

المجموع

المعامل
1

 45سا 00

1

 45سا 00

السداسي س4
المػادة
الندوات ،المنشورات و/أو االتصاالت2
مجموع السداسي 4

الحجم الساعي السداسي

أعمال موجية

دروس

 22سا 30

أعمال تطبيقية

 22سا 30

عمل شخصي

المجموع

 22سا 30

 45سا 00

 22سا 30

لمعامل
1

 45سا 00

1

السداسي س5
المػادة

الحجم الساعي السداسي

أعمال موجية

دروس

الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

 22سا 30

مجموع السداسي 5

 22سا 30

الندوات

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

 65سا 00

 65سا 00

 22سا 30

 87سا 30

لمعامل

 45سا 00

4

 110سا 00

8

4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ ػ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر
ممحق القرار رقـ  1340المؤرخ في  23ديسمبر  2018الذي ّ
بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ميداف :عموـ وتكنولوجيا-فرع :اإللكترونيؾ تخصص :اإلشارات واالتصاالت
السداسي س3
المػادة
الندوات ،المنشورات و/أو االتصاالت1
مجموع السداسي 3

الحجم الساعي السداسي

دروس

 22سا 30

أعمال موجية أعمال تطبيقية

 22سا 30

عمل شخصي

المجموع

 22سا 30

 45سا 00

 22سا 30

المعامل
1

 45سا 00

1

السداسي س4
المػادة
الندوات ،المنشورات و/أو االتصاالت2
مجموع السداسي 4

الحجم الساعي السداسي

أعمال موجية

دروس

 22سا 30

أعمال تطبيقية

 22سا 30

عمل شخصي

المجموع

 22سا 30

 45سا 00

 22سا 30

لمعامل
1

 45سا 00

1

السداسي س5
المػادة

دروس

اإلشارات واالتصاالت

 22سا 30

مجموع السداسي 5

 22سا 30

الندوات

الحجم الساعي السداسي

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

 65سا 00

 65سا 00

 22سا 30

 87سا 30

لمعامل

 45سا 00

4

 110سا 00

8

4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة
قػػرار رقـ  1341مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018
الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في "الكيروتقني" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمن
المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانون رقم 05-99ّ
ّ
المتمم.
القانون التوجييي لمتعميم العالي،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

المؤرخ في  11رجب عام  1429الموافق  14يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 215-08ّ
المعدل.
المتضمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة،
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعبان عام  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 265-08ّ
المتضمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.

األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 -وبمقتضى القرار رقم  688المؤرخ في  30جويمية  2014والمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي

لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في " اإللكترو تقني " بالمدرسة الوطنية المتعددة

التقنيات.

 وبمقتضى القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017الذي يحدد شروط الحصول عمى شيادة الماستر لمطمبةالمسجمين لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموم الميندس المعماري أو شيادة دكتور بيطري ،في بعض مؤسسات التعميم
العالي.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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المعدل لممحق القرار رقم  653المؤرخ في  30جويمية
 وبمقتضى القرار رقم  414المؤرخ في  03ماي 2018ّ
 2014والمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في "اإللكترو تقني" بالمدرسة الوطنية
المتعددة التقنيات.
يقػػػػػػػػرر

المادة األولػى :طبقا ألحكام القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017المشار إليو أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس
دولة في "الكيرو تقني" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ،وفقا لممحق ىذا القرار.
فرع التكوين التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يمي :
المػػادة  :2يت ّ

المػػادة

المػػادة
المػػادة
المػػادة

الميداف
عموم وتكنولوجيا

الفرع
كيرو تقني

طبيعة
أ

التخصصات
كيرو تقني

 :3يمنح لمطالب ،ميندس دولة في "ىندسة كيربائية  :كيرو تقني" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات،
والذي تابع بنجاح التكوين التكميمي كما ىو محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر وفقا لمقانون
المعمول بو.
 :4يسري مفعول ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجمين في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات ،ابتداء من السنة الجامعية .2016/2015
 :5تمغى أحكام القرار رقم  688المؤرخ في  30جويمية  2014المذكور أعاله.
يخصو،
 :6يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنياتّ ،
كل فيما ّ
بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر
ممحق القرار رقـ  1341المؤرخ في  23ديسمبر  2018الذي ّ
بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ميداف :عموـ وتكنولوجيا-فرع :كيروتقني تخصص :كيروتقني
المادة
التعويض في الشبكات الكيربائية
وانضمة التصفية النشطة
مجموع السداسي 3
المادة
تحميل اآلالت الكيربائية بمقاربة
الدارات المقترنة مغناطيسيا
تقنية التوتر العالي
مجموع السداسي 4

وحدة التعميـ و ت
مشروع متابع
مجموع السداسي 5
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

دروس

السداسي س 3
الحجـ الساعي السداسي
عمل شخصي
أعماؿ تطبيقية
أعماؿ موجية

المجموع

المعامل

21سا00

21سا00

42سا00

2

21سا00

21سا00

42سا00

2

دروس

السداسي س 4
الحجـ الساعي السداسي
عمل شخصي
أعماؿ تطبيقية
أعماؿ موجية

23سا00

1سا00

30سا00
53سا00

1سا00

المجموع

المعامل

22سا00

46سا00

2

30سا00
52سا00

60سا00
106سا00

2
4

السداسي س 5
الحجـ الساعي السداسي
عمل شخصي
52سا00
52سا00

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

المجموع
52سا00
52سا00

المعامل
4
4
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يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة
قػػرار رقـ  1342مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018

الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في "اليندسة المدنية"بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضمن
المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانون رقم 05-99ّ
ّ
المتمم،
القانون التوجييي لمتعميم العالي،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243 -17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل،

المؤرخ في  11رجب عام  1429الموافق  14يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 215-08ّ
المعدل،
المتضمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة،
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعبان عام  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 265-08ّ
المتضمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،

األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -وبمقتضى القرار رقم  691المؤرخ في  30جويمية  2014والمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي

لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في " اليندسة المدنية " بالمدرسة الوطنية المتعددة

التقنيات،

 -وبمقتضى القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017الذي يحدد شروط الحصول عمى شيادة الماستر لمطمبة

المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموم الميندس المعماري أو شيادة دكتور بيطري ،في بعض مؤسسات التعميم

العالي،

المعدل لممحق القرار رقم  655المؤرخ في  30جويمية
 وبمقتضى القرار رقم  417المؤرخ في  03ماي 2018ّ
 2014والمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في "اليندسة المدنية" بالمدرسة الوطنية
المتعددة التقنيات.

يقػػػػػػػػرر

المادة األولػى :طبقا ألحكام القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017المشار إليو أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى

تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس

دولة في "اليندسة المدنية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ،وفقا لممحق ىذا القرار.

فرع التكوين التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يمي :
المػػادة  :2يت ّ
الميداف

عموم وتكنولوجيا

الفرع

ىندسة مدنية

التخصصات

ىندسة مدنية

طبيعة
أ

المػػادة  :3يمنح لمطالب ،ميندس دولة في "اليندسة المدنية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ،والذي تابع بنجاح
التكوين التكميمي كما ىو محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر وفقا لمقانون المعمول بو.

المػػادة  :4يسري مفعول ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجمين في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات ،ابتداء من السنة الجامعية .2016/2015

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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المػػادة  :5تمغى أحكام القرار رقم  691المؤرخ في  30جويمية  2014المذكور أعاله.

يخصو،
المػػادة  :6يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنياتّ ،
كل فيما ّ
بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر
ممحق القرار رقـ  1342المؤرخ في  23ديسمبر  2018الذي ّ
بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ميداف :عموـ وتكنولوجيا-فرع :ىندسة مدنية تخصص:ىندسة مدنية
السداسي س 3

الحجـ الساعي السداسي

المادة

دروس

االستدامة والقياسات التجريبية لمخرسانة
مجموع السداسي 3

أعماؿ موجية

أعماؿ تطبيقية

المعامل

عمل شخصي

المجموع

48سا00

8سا00

56سا00

2.5

48سا00

8سا00

56سا00

2.5

السداسي س 4
الحجـ الساعي السداسي

المادة

دروس

نجاعة اليياكل
مجموع السداسي 4

أعماؿ موجية

أعماؿ تطبيقية

المعامل

عمل شخصي

المجموع

48سا00

8سا00

56سا00

2.5

48سا00

8سا00

56سا00

2.5

السداسي س 5
المادة

الحجـ الساعي السداسي
عمل شخصي

المجموع

فيزياء المباني

48سا00

8سا00

56سا00

2.5

المدونة

48سا00

8سا00

56سا00

2.5

96سا00

16سا00

112سا00

5

مجموع السداسي 5

دروس

أعماؿ موجية

أعماؿ تطبيقية

المعامل

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة
قػػرار رقـ  1343مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018
الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في "اليندسة الكيميائية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضمن
المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانون رقم 05-99ّ
ّ
المتمم.
القانون التوجييي لمتعميم العالي،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

المؤرخ في  11رجب عام  1429الموافق  14يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 215-08ّ
المعدل.
المتضمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة،
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعبان عام  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 265-08ّ
المتضمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 -وبمقتضى القرار رقم  689المؤرخ في  30جويمية  2014والمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي

لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "اليندسة الكيميائية" بالمدرسة الوطنية المتعددة

التقنيات.

 -وبمقتضى القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017الذي يحدد شروط الحصول عمى شيادة الماستر لمطمبة

المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموم الميندس المعماري أو شيادة دكتور بيطري ،في بعض مؤسسات التعميم

العالي.

المعدل لممحق القرار رقم  654المؤرخ في  30جويمية
 وبمقتضى القرار رقم  416المؤرخ في  03ماي 2018ّ
 2014والمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في "اليندسة الكيميائية" بالمدرسة الوطنية
المتعددة التقنيات.

يقػػػػػػػػرر

المادة األولػى :طبقا ألحكام القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017المشار إليو أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى

تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس

دولة في "اليندسة الكيميائية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ،وفقا لممحق ىذا القرار.

فرع التكوين التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يمي:
المػػادة  :2يت ّ
الميداف

عموم وتكنولوجيا

الفرع

التخصصات

ىندسة الطرائق

طبيعة
أ

ىندسة كيميائية

المػػادة  :3يمنح لمطالب ،ميندس دولة في "اليندسة الكيميائية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ،والذي تابع
بنجاح التكوين التكميمي كما ىو محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر وفقا لمقانون المعمول بو.

المػػادة  :4يسري مفعول ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجمين في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات ،ابتداء من السنة الجامعية .2016/2015

المػػادة  :5تمغى أحكام القرار رقم  689المؤرخ في  30جويمية  2014المذكور أعاله.

يخصو،
المػػادة  :6يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنياتّ ،
كل فيما ّ
بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر
ممحق القرار رقـ  1343المؤرخ في  23ديسمبر  2018الذي ّ
بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ميداف :عموـ وتكنولوجيا-فرع :ىندسة الطرائق تخصص :اليندسة الكيميائية
السداسي س 3

المادة

دروس

اإلقتصاد في الطاقة والتنمية المستدامة

37سا30

مجموع السداسي 3

67سا30

تصميم

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

30سا00

الحجـ الساعي السداسي

أعماؿ موجية

أعماؿ تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

المعامل

37سا30

2

67سا30

3.5

30سا00

1.5
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السداسي س 4
المادة
الوقود الحيوي

الحجـ الساعي السداسي
دروس

أعماؿ موجية

أعماؿ تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

المعامل

30سا00

30سا00

1.5

التدقيق وتحسين استخدام الطاقة

37سا30

37سا30

2

مجموع السداسي 4

67سا30

67سا30

3.5

السداسي س 5
المادة

الحجـ الساعي السداسي
دروس

أعماؿ موجية

أعماؿ تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

المعامل

تقنيات الفصل تطبيقية

33سا00

33سا00

1.5

تسيير و تثمين

32سا00

32سا00

1.5

مجموع السداسي 5

65سا00

65سا00

3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة
قػػرار رقـ  1344مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018
الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في"ىندسة البيئة" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمن
المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانون رقم 05-99ّ
ّ
المتمم.
القانون التوجييي لمتعميم العالي،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

المؤرخ في  11رجب عام  1429الموافق  14يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 215-08ّ
المعدل.
المتضمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة،
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعبان عام  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 265-08ّ
المتضمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.

األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقم  690المؤرخ في  30جويمية  2014والمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميميلنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في " ىندسة البيئة " بالمدرسة الوطنية المتعددة

التقنيات.

 -وبمقتضى القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017الذي يحدد شروط الحصول عمى شيادة الماستر لمطمبة

المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموم الميندس المعماري أو شيادة دكتور بيطري ،في بعض مؤسسات التعميم

العالي.

المعدل لممحق القرار رقم  656المؤرخ في  30جويمية
 وبمقتضى القرار رقم  418المؤرخ في  03ماي 2018ّ
 2014والمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في "ىندسة البيئة" بالمدرسة الوطنية
المتعددة التقنيات.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

يقػػػػػػػػرر
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المادة األولػى :طبقا ألحكام القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017المشار إليو أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى

تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس

دولة في "ىندسة البيئة" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ،وفقا لممحق ىذا القرار.

المػػادة  :2يتوزع التكوين التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يمي:
الميداف

الفرع

عموم وتكنولوجيا

ىندسة الطرائق

طبيعة

التخصصات

أ

ىندسة البيئة

أ

اليندسة الحيوية

المػػادة  :3يمنح لمطالب ،ميندس دولة في "ىندسة البيئة" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ،والذي تابع بنجاح
التكوين التكميمي كما ىو محدد في ممحق ىذا القرار  ،شيادة ماستر وفقا لمقانون المعمول بو.

المػػادة  :4يسري مفعول ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجمين في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات ،ابتداء من السنة الجامعية .2016/2015

المػػادة  :5تمغى أحكام القرار رقم  690المؤرخ في  30جويمية  2014المذكور أعاله.

يخصو،
المػػادة  :6يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنياتّ ،
كل فيما ّ
بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ

يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر
ممحق القرار رقـ  1344المؤرخ في  23ديسمبر  2018الذي ّ
بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ميداف :عموـ وتكنولوجيا-فرع :ىندسة الطرائق تخصص :ىندسة البيئة
السداسي س 3

المادة
تسييرالمواقع المموثة ،مركز الدفن التقني،
تحميل دورة الحياة واألثر البيئي

محاضراتI

مجموع السداسي 3

الحجـ الساعي السداسي

دروس

أعماؿ موجية

أعماؿ تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

المعامل

40سا00

40سا00

2

30سا00

30سا00

1.5

70سا00

70سا00

3.5

السداسي س 4
المادة
التكنولوجيا النظيفة
محاضراتII

مجموع السداسي 4

دروس

20سا00

أعماؿ موجية

الحجـ الساعي السداسي
أعماؿ تطبيقية

عمل شخصي

30سا00

المجموع

20سا00

1

50سا00

2.5

30سا00

50سا00

المعامل
1.5

السداسي س 5
المادة
المواد البالستيكية والبيئة

تموث اليواء ،الطاقة والتنمية المستدامة

محاضرات III

مجموع السداسي 5

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

دروس

20سا00

أعماؿ موجية

الحجـ الساعي السداسي
أعماؿ تطبيقية

30سا00

20سا00

1

30سا00

1.5

30سا00

30سا00

80سا00

عمل شخصي

المجموع

ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ

المعامل

80سا00

1.5
4
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يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر
ممحق القرار رقـ  1344المؤرخ في  23ديسمبر  2018الذي ّ
بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ميداف :عموـ وتكنولوجيا-فرع :ىندسة الطرائق تخصص :اليندسة الحيوية
السداسي س 3

المادة
بيولوجيا الخمية 1

البيولوجيا الجزيئية 1
محاضرات / 1.1

التكنولوجيا المتقدمة في اليندسة الحيوية
مجموع السداسي 3

دروس

15سا00

أعماؿ موجية

الحجـ الساعي السداسي
أعماؿ تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

المعامل

15سا00

1

20سا00

20سا00

1

50سا00

50سا00

3

15سا00

15سا00

1

السداسي س 4
المادة
بيولوجيا الخمية 2

البيولوجيا الجزيئية 2
محاضرات / 1.2

التكنولوجيا المتقدمة في اليندسة الحيوية
مجموع السداسي 4

دروس

15سا00

أعماؿ موجية

الحجـ الساعي السداسي
أعماؿ تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

المعامل

15سا00

1

20سا00

20سا00

1

50سا00

50سا00

3

15سا00

1

15سا00

السداسي س 5
المادة
محاضرات / 2.1
التكنولوجيا المتقدمة في اليندسة الحيوية

محاضرات / 2.2
التكنولوجيا المتقدمة في اليندسة الحيوية
مجموع السداسي 5

دروس

أعماؿ موجية

الحجـ الساعي السداسي
أعماؿ تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

المعامل

50سا00

50سا00

2

50سا00

50سا00

2

100سا00

100سا00

4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر
قػػرار رقـ  1345مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018
لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في "اليندسة الميكانيكية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضمن
المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانون رقم 05-99ّ
ّ
المتمم.
القانون التوجييي لمتعميم العالي،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

المؤرخ في  11رجب عام  1429الموافق  14يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 215-08ّ
المعدل.
المتضمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة،
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعبان عام  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 265-08ّ
المتضمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.

األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 -وبمقتضى القرار رقم  693المؤرخ في  30جويمية  2014والمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي

لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في " اليندسة الميكانيكية " بالمدرسة الوطنية

المتعددة التقنيات.

 -وبمقتضى القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017الذي يحدد شروط الحصول عمى شيادة الماستر لمطمبة

المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموم الميندس المعماري أو شيادة دكتور بيطري ،في بعض مؤسسات التعميم

العالي.

المعدل لممحق القرار رقم  658المؤرخ في  30جويمية
 وبمقتضى القرار رقم  420المؤرخ في  03ماي 2018ّ
 2014والمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في " اليندسة الميكانيكية " بالمدرسة
الوطنية المتعددة التقنيات.

يقػػػػػػػػرر

المادة األولػى :طبقا ألحكام القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017المشار إليو أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى

تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس

دولة في "اليندسة الميكانيكية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ،وفقا لممحق ىذا القرار.

المػػادة  :2يتوزع التكوين التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يمي:
الميداف

الفرع

التخصصات

عموم وتكنولوجيا اليندسة الميكانيكية

طبيعة
أ

اليندسة الميكانيكية

المػػادة  :3يمنح لمطالب ،ميندس دولة في "اليندسة الميكانيكية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ،والذي تابع
بنجاح التكوين التكميمي كما ىو محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر وفقا لمقانون المعمول بو.

المػػادة  :4يسري مفعول ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجمين في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات ،ابتداء من السنة الجامعية .2016/2015

المػػادة  :5تمغى أحكام القرار رقم  693المؤرخ في  30جويمية  2014المذكور أعاله.

يخصو،
المػػادة  :6يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنياتّ ،
كل فيما ّ
بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر
ممحق القرار رقـ  1345المؤرخ في  23ديسمبر  2018الذي ّ
بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ميداف :عموـ وتكنولوجيا-فرع :ىندسة ميكانيكية تخصص :ىندسة ميكانيكية
السداسي س 3

المادة
محاضرات
مجموع السداسي 3
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

الحجـ الساعي السداسي
دروس

أعماؿ موجية

أعماؿ تطبيقية

المعامل

عمل شخصي

المجموع

24سا00

24سا00

48سا00

2

24سا00

24سا00

48سا00

2
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السداسي س 4
المادة

الحجـ الساعي السداسي
دروس

أعماؿ موجية

أعماؿ تطبيقية

المعامل

عمل شخصي

المجموع

تعمم و مقدمات في البحوث العممية

24سا00

52سا00

76سا00

4

مجموع السداسي 4

24سا00

52سا00

76سا00

4

السداسي س 5
المادة
ندوات
مجموع السداسي 5

الحجـ الساعي السداسي
دروس

أعماؿ موجية

أعماؿ تطبيقية

المعامل

عمل شخصي

المجموع

24سا00

52سا00

76سا00

4

24سا00

52سا00

76سا00

4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة
قػػرار رقـ  1346مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018
الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في "ىندسة المناجـ" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضمن
المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانون رقم 05-99ّ
ّ
المتمم.
القانون التوجييي لمتعميم العالي،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

المؤرخ في  11رجب عام  1429الموافق  14يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 215-08ّ
المعدل.
المتضمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة،
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعبان عام  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 265-08ّ
المتضمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.
األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقم  694المؤرخ في  30جويمية  2014والمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميميلنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في " ىندسة المناجم " بالمدرسة الوطنية المتعددة

التقنيات.

 -وبمقتضى القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017الذي يحدد شروط الحصول عمى شيادة الماستر لمطمبة

المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموم الميندس المعماري أو شيادة دكتور بيطري ،في بعض مؤسسات التعميم

العالي.

المعدل لممحق القرار رقم  659المؤرخ في  30جويمية
 وبمقتضى القرار رقم  421المؤرخ في  03ماي 2018ّ
 2014والمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في " ىندسة المناجم " بالمدرسة الوطنية
المتعددة التقنيات.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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المادة األولػى :طبقا ألحكام القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017المشار إليو أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس
دولة في "ىندسة المناجم" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ،وفقا لممحق ىذا القرار.
فرع التكوين التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يمي:
المػػادة  :2يت ّ
الفرع

الميداف
عموم وتكنولوجيا

التخصصات

ىندسة المناجم

طبيعة
أ

ىندسة المناجم

المػػادة  :3يمنح لمطالب ،ميندس دولة في "ىندسة المناجم" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ،والذي تابع بنجاح
التكوين التكميمي كما ىو محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر وفقا لمقانون المعمول بو.
المػػادة  :4يسري مفعول ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجمين في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات ،ابتداء من السنة الجامعية .2016/2015
المػػادة  :5تمغى أحكام القرار رقم  694المؤرخ في  30جويمية  2014المذكور أعاله.
يخصو،
المػػادة  :6يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنياتّ ،
كل فيما ّ
بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر
ممحق القرار رقـ  1346المؤرخ في  23ديسمبر  2018الذي ّ
بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ميداف :عموـ وتكنولوجيا-فرع :ىندسة المناجـ تخصص :ىندسة المناجـ
السداسي س 4

الحجـ الساعي السداسي

المادة

دروس

أعماؿ موجية

النقل

24سا00

16سا00

8سا00

الجيولوجيا التطبيقية وكيمياء الجيولوجية

24سا00

16سا00

8سا00

36سا00

ىندسة الودائع المناجم

24سا00

4سا00

20سا00

1.5

20سا00

124سا00

5

مجموع السداسي 4

72سا00

أعماؿ تطبيقية

المعامل

عمل شخصي

المجموع
40سا00

1.5
2

32سا00
السداسي س 5

المادة

الحجـ الساعي السداسي
دروس

أعماؿ موجية

حيوية المناجم

24سا00

16سا00

8سا00

تصاميم تجريبية

24سا00

16سا00

8سا00

24سا00

تسجيل واالستشعار عن بعد

24سا00

4سا00

36سا00

2

20سا00

124سا00

5

مجموع السداسي 5

72سا00

32سا00

أعماؿ تطبيقية

المعامل

عمل شخصي

المجموع
56سا00

1.5
1.5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
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يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة
قػػرار رقـ  1347مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018
الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في "الري" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضمن
المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانون رقم 05-99ّ
ّ
المتمم.
القانون التوجييي لمتعميم العالي،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

المؤرخ في  11رجب عام  1429الموافق  14يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 215-08ّ
المعدل.
المتضمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة،
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعبان عام  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 265-08ّ
المتضمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.

األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقم  695المؤرخ في  30جويمية  2014والمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميميلنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة مينس دولة في "الري" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

 -وبمقتضى القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017الذي يحدد شروط الحصول عمى شيادة الماستر لمطمبة

المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموم الميندس المعماري أو شيادة دكتور بيطري ،في بعض مؤسسات التعميم

العالي،

المعدل لممحق القرار رقم  660المؤرخ في  30جويمية
 وبمقتضى القرار رقم  422المؤرخ في  03ماي 2018ّ
 2014والمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في "الري" بالمدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات.

يقػػػػػػػػرر

المادة األولػى :طبقا ألحكام القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017المشار إليو أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى

تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس

دولة في "الري" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ،وفقا لممحق ىذا الق ارر.

فرع التكوين التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يمي :
المػػادة  :2يت ّ
التخصصات
الفرع
الميدان
عموم وتكنولوجيا

الري

الري

طبيعة
أ

المػػادة  :3يمنح لمطالب ،ميندس دولة في "ري" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ،والذي تابع بنجاح التكوين
التكميمي كما ىو محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر وفقا لمقانون المعمول بو.

المػػادة  :4يسري مفعول ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجمين في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات ،ابتداء من السنة الجامعية .2016/2015
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المػػادة  :5تمغى أحكام القرار رقم  695المؤرخ في  30جويمية  2014المذكور أعاله.

يخصو،
المػػادة  :6يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنياتّ ،
كل فيما ّ
بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر
ممحق القرار رقـ  1347المؤرخ في  23ديسمبر  2018الذي ّ
بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ميداف :عموـ وتكنولوجيا-فرع :الػػػػػػري -تخصص :الػػػػػػري
السداسي س 3

المادة
تقنية البحوث واالتصاالت
مجموع السداسي 3

الحجـ الساعي السداسي
أعماؿ تطبيقية

دروس

أعماؿ موجية

24سا00

24سا00

12سا00

24سا00

24سا00

12سا00

المعامل

عمل شخصي

المجموع
60سا00

3

60سا00

3

السداسي س 4
المادة
اإلدارة المتكاممة لمموارد المائية
مجموع السداسي 4

الحجـ الساعي السداسي
أعماؿ تطبيقية

دروس

أعماؿ موجية

24سا00

24سا00

12سا00

24سا00

24سا00

12سا00

المعامل

عمل شخصي

المجموع
60سا00

3

60سا00

3

السداسي س 5
المادة

الحجـ الساعي السداسي
أعماؿ تطبيقية

دروس

أعماؿ موجية

النمذجة الييدروليكية

48سا00

24سا00

12سا00

مجموع السداسي 5

48سا00

24سا00

12سا00

المعامل

عمل شخصي

المجموع
84سا00

4

84سا00

4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة
قػػرار قرار رقـ  1348مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018
الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في "جودة ،نظافة ،سالمة ،بيئة وتسيير المخاطر الصناعية"

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

المتضمن
المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانون رقم 05-99ّ
ّ
المتمم.
القانون التوجييي لمتعميم العالي،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

المؤرخ في  11رجب عام  1429الموافق  14يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 215-08ّ
المعدل.
المتضمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة،
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعبان عام  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 265-08ّ
المتضمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.
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األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقم  698المؤرخ في  30جويمية  2014والمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميميلنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "جودة ،نظافة ،سالمة ،بيئة و تسيير المخاطر

الصناعية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

 -وبمقتضى القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017الذي يحدد شروط الحصول عمى شيادة الماستر لمطمبة

المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموم الميندس المعماري أو شيادة دكتور بيطري ،في بعض مؤسسات التعميم

العالي.

المعدل لممحق القرار رقم  663المؤرخ في  30جويمية
 وبمقتضى القرار رقم  425المؤرخ في  03ماي 2018ّ
 2014والمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في "جودة ،نظافة ،سالمة ،بيئة و تسيير
المخاطر الصناعية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.
يقػػػػػػػػرر
المادة األولػى :طبقا ألحكام القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017المشار إليو أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس

دولة في "جودة ،نظافة ،سالمة ،بيئة وتسيير المخاطر الصناعية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات،
وفقا لممحق ىذا القرار.

فرع التكوين التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يمي:
المػػادة  :2يت ّ
الميداف
عموم وتكنولوجيا

الفرع

التخصصات

نظافة وأمن صناعي

طبيعة

جودة ،نظافة ،سالمة ،بيئة وتسيير
المخاطر الصناعية

أ

المػػادة  :3يمنح لمطالب ،ميندس دولة في "جودة ،نظافة ،سالمة ،بيئة و تسيير المخاطر الصناعية" بالمدرسة
الوطنية المتعددة التقنيات ،والذي تابع بنجاح التكوين التكميمي كما ىو محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة

ماستر وفقا لمقانون المعمول بو.

المػػادة  :4يسري مفعول ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجمين في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات ،ابتداء من السنة الجامعية .2016/2015

المػػادة  :5تمغى أحكام القرار رقم  698المؤرخ في  30جويمية  2014المذكور أعاله.

يخصو،
المػػادة  :6يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنياتّ ،
كل فيما ّ
بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل
ممحق القرار رقـ  1348المؤرخ في  23ديسمبر  2018الذي ّ
شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ميداف :عموـ وتكنولوجيا-فرع :نظافة وأمف صناعي
تخصص :جودة ،نظافة ،سالمة ،بيئة وتسيير المخاطر الصناعية
السداسي س 3

المادة
المنيجية التجريبية
مجموع السداسي 3

الحجـ الساعي السداسي
أعماؿ موجية

دروس

أعماؿ تطبيقية

المعامل

عمل شخصي

المجموع

40سا00

5سا00

45سا00

3

40سا00

5سا00

45سا00

3

السداسي س 4
المادة

الحجـ الساعي السداسي
أعماؿ موجية

دروس

أعماؿ تطبيقية

المعامل

عمل شخصي

المجموع

اآلتصال العممي

40سا00

5سا00

45سا00

3

مجموع السداسي 4

40سا00

5سا00

45سا00

3

السداسي س 5
المادة
محاضرات
مجموع السداسي 5

الحجـ الساعي السداسي
أعماؿ موجية

دروس

أعماؿ تطبيقية

المعامل

عمل شخصي

المجموع

100سا00

10سا00

110سا00

4

100سا00

10سا00

110سا00

4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل
قػػرار رقـ  1349مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018
شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في "اليندسة الصناعية :إدارة االبتكار"
بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضمن
المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانون رقم 05-99ّ
ّ
المتمم
القانون التوجييي لمتعميم العالي،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل

المؤرخ في  11رجب عام  1429الموافق  14يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 215-08ّ
المعدل
المتضمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة،
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعبان عام  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 265-08ّ
المتضمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه

األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقم  696المؤرخ في  30جويمية  2014والمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميميلنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "اليندسة الصناعية :إدارة االبتكار" بالمدرسة

الوطنية المتعددة التقنيات.
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017الذي يحدد شروط الحصول عمى شيادة الماسترلمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموم الميندس المعماري أو شيادة دكتور بيطري ،في بعض
مؤسسات التعميم العالي.

المعدل لممحق القرار رقم  661المؤرخ في  30جويمية
 وبمقتضى القرار رقم  423المؤرخ في  03ماي 2018ّ
 2014والمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في " اليندسة الصناعية :إدارة االبتكار"
بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

يقػػػػػػػػرر

المادة األولػى :طبقا ألحكام القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017المشار إليو أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى

تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس

دولة في "اليندسة الصناعية :إدارة االبتكار" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ،وفقا لممحق ىذا القرار.

فرع التكوين التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يمي:
المػػادة  :2يت ّ
الميداف

عموم وتكنولوجيا

الفرع

اليندسة الصناعية

طبيعة

التخصصات

أ

إدارة االبتكار

المػػادة  :3يمنح لمطالب ،ميندس دولة في "اليندسة الصناعية :إدارة االبتكار" بالمدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات ،والذي تابع بنجاح التكوين التكميمي كما ىو محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر وفقا
لمقانون المعمول بو.

المػػادة  :4يسري مفعول ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجمين في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات ،ابتداء من السنة الجامعية .2016/2015

المػػادة  :5تمغى أحكام القرار رقم  696المؤرخ في  30جويمية  2014المذكور أعاله.

كل فيما
المػػادة  :6يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنياتّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
ّ
حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر
ممحق القرار رقـ  1349المؤرخ في  23ديسمبر  2018الذي ّ
بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ميداف :عموـ وتكنولوجيا-فرع :اليندسة الصناعية تخصص :إدارة االبتكار
السداسي س 4

المادة
منيجية البحث

ورشة تقييم األفكار المبتكرة
مجموع السداسي 4

الحجـ الساعي السداسي
دروس

22سا30
22سا30

أعماؿ موجية

أعماؿ تطبيقية

45سا00

45سا00

عمل شخصي

المجموع

52سا30

97سا30

7سا30

60سا00

المعامل

30سا00

1.5

127سا30

5.5

4

السداسي س 5
المادة
ندوة تفتح

مجموع السداسي 5
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

دروس

45سا00

45سا00

أعماؿ موجية

الحجـ الساعي السداسي
أعماؿ تطبيقية

عمل شخصي
22سا30

22سا30

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المجموع

67سا30

67سا30

المعامل
4.5

4.5
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يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل
قػػرار رقـ  1350مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018
شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في "اليندسة الصناعية :إدارة صناعية"
بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضمن
المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانون رقم 05-99ّ
ّ
المتمم.
القانون التوجييي لمتعميم العالي،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

المؤرخ في  11رجب عام  1429الموافق  14يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 215-08ّ
المعدل.
المتضمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة،
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعبان عام  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 265-08ّ
المتضمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.

األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقم  697المؤرخ في  30جويمية  2014والمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميميلنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "اليندسة الصناعية :إدارة صناعية" بالمدرسة

الوطنية المتعددة التقنيات.

 -وبمقتضى القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017الذي يحدد شروط الحصول عمى شيادة الماستر لمطمبة

المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموم الميندس المعماري أو شيادة دكتور بيطري ،في بعض مؤسسات التعميم

العالي.

المعدل لممحق القرار رقم  662المؤرخ في  30جويمية
 وبمقتضى القرار رقم  424المؤرخ في  03ماي 2018ّ
 2014والمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في "اليندسة الصناعية :إدارة صناعية"
بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

يقػػػػػػػػرر

المادة األولػى :طبقا ألحكام القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017المشار إليو أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى

تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس

دولة في "اليندسة الصناعية :إدارة صناعية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ،وفقا لممحق ىذا القرار.

فرع التكوين التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يمي
المػػادة  :2يت ّ
التخصصات
الفرع
الميداف
عموم وتكنولوجيا

اليندسة الصناعية إدارة صناعية

طبيعة

أ

المػػادة  :3يمنح لمطالب ،ميندس دولة في "اليندسة الصناعية :إدارة صناعية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات،

والذي تابع بنجاح التكوين التكميمي كما ىو محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر وفقا لمقانون

المعمول بو.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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المػػادة  :4يسري مفعول ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجمين في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات ،ابتداء من السنة الجامعية .2016/2015

المػػادة  :5تمغى أحكام القرار رقم  697المؤرخ في  30جويمية  2014المذكور أعاله.

يخصو،
المػػادة  :6يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنياتّ ،
كل فيما ّ
بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر
ممحق القرار رقـ  1350المؤرخ في  23ديسمبر  2018الذي ّ
بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ميداف :عموـ وتكنولوجيا-فرع :ىندسة صناعية تخصص :إدارة صناعية
السداسي س 4

المادة
منيجية البحث

الحجـ الساعي السداسي
دروس

أعماؿ موجية

عمل شخصي

المجموع

15سا00

37سا30

1.5

15سا00

30سا00

45سا00

2

15سا00

45سا00

82سا30

3.5

22سا30

ورشة عمل " 48ساعة لالبتكار"
مجموع السداسي 4

أعماؿ تطبيقية

22سا30

المعامل

السداسي س 5
المادة

الحجـ الساعي السداسي
دروس

أعماؿ موجية

ندوة تفتح

30سا00

جدولة اإلنتاج

22سا30

11سا15

52سا30

11سا15

مجموع السداسي 5

أعماؿ تطبيقية

المعامل

عمل شخصي

المجموع

18سا45

48سا45

3

11سا15

22سا30

67سا30

3.5

11سا15

41سا15

116سا15

6.5

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة
قػػرار رقـ  1351مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018
الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في "ىندسة المواد" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضمن
المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانون رقم 05-99ّ
ّ
المتمم.
القانون التوجييي لمتعميم العالي،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

المؤرخ في  11رجب عام  1429الموافق  14يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 215-08ّ
المعدل.
المتضمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة،
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعبان عام  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 265-08ّ
المتضمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.

األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى القرار رقم  692المؤرخ في  30جويمية  2014والمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميميلنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "ىندسة المواد" بالمدرسة الوطنية المتعددة

التقنيات.

 -وبمقتضى القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017الذي يحدد شروط الحصول عمى شيادة الماستر لمطمبة

المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموم الميندس المعماري أو شيادة دكتور بيطري ،في بعض مؤسسات التعميم

العالي.

المعدل لممحق القرار رقم  657المؤرخ في  30جويمية
 وبمقتضى القرار رقم  419المؤرخ في  03ماي 2018ّ
 2014والمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في "ىندسة المواد" بالمدرسة الوطنية
المتعددة التقنيات.

يقػػػػػػػػرر

المادة األولػى :طبقا ألحكام القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017المشار إليو أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى

تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس

دولة في "ىندسة المواد" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ،وفقا لممحق ىذا القرار.

فرع التكوين التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يمي :
المػػادة  :2يت ّ
التخصصات
الفرع
الميداف
عموم وتكنولوجيا

تعدين

طبيعة

أ

ىندسة المواد

المػػادة  :3يمنح لمطالب ،ميندس دولة في "ىندسة المواد" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ،والذي تابع بنجاح
التكوين التكميمي كما ىو محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر وفقا لمقانون المعمول بو.

المػػادة  :4يسري مفعول ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجمين في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات ،ابتداء من السنة الجامعية .2016/2015

المػػادة  :5تمغى أحكام القرار رقم  692المؤرخ في  30جويمية  2014المذكور أعاله.

يخصو،
المػػادة  :6يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنياتّ ،
كل فيما ّ
بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي
حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر
ممحق القرار رقـ  1351المؤرخ في  23ديسمبر  2018الذي ّ
بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ميداف :عموـ وتكنولوجيا-فرع :تعديف تخصص :ىندسة الػمػػػواد
السداسي س 3
المادة

الحجـ الساعي السداسي
عمل شخصي

المجموع

النمودج الرقمى في ىندسة المواد

26سا

15سا

41سا

2

خصائص الطبقات السطحية

26سا

15سا

41سا

2

مجموع السداسي 3

52سا

30سا

82سا

4

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

دروس

أعماؿ موجية

أعماؿ تطبيقية

المعامل
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السداسي س 4
المادة

دروس

المواد الغير معدنية و اختيار المواد

26سا

مجموع السداسي 4

52سا

معالجة السطوح

أعماؿ موجية

الحجـ الساعي السداسي
أعماؿ تطبيقية

عمل شخصي

المجموع

15سا

41سا

15سا

26سا

30سا

المعامل
2

41سا

2

4

82سا

السداسي س 5
المادة
خصائص الميكانيكية لممعادن
مجموع السداسي 5

دروس
26سا

أعماؿ موجية

الحجـ الساعي السداسي
أعماؿ تطبيقية

26سا

عمل شخصي

المجموع

15سا

41سا

15سا

المعامل

41سا

2

2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة
قػػرار رقـ  1352مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018
الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في "اآللية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمن
المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانون رقم 05-99ّ
ّ
المتمم.
القانون التوجييي لمتعميم العالي،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

المؤرخ في  11رجب عام  1429الموافق  14يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 215-08ّ
المعدل.
المتضمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى المدرسة خارج الجامعة،
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعبان عام  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 265 -08ّ
المتضمن نظام الد ارسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.

األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقم  686المؤرخ في  30جويمية  2014والمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميميلنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في "اآللية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

 وبمقتضى القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017الذي يحدد شروط الحصول عمى شيادة الماستر لمطمبةالمسجمين لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموم الميندس المعماري أو شيادة دكتور بيطري ،في بعض مؤسسات التعميم
العالي.

المعدل لممحق القرار رقم  651المؤرخ في  30جويمية
 وبمقتضى القرار رقم  413المؤرخ في  03ماي 2018ّ
 2014والمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في "اآللية" بالمدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات.

يقػػػػػػػػرر

المادة األولػى :طبقا ألحكام القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017المشار إليو أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى

تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس

دولة في "اآللية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ،وفقا لممحق ىذا القرار.
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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يتفرع التكوين التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يمي:
المػػادة ّ :2
التخصصات
الفرع
الميداف
عموم وتكنولوجيا

اآللية

طبيعة
أ

اآللية

المػػادة  :3يمنح لمطالب ،ميندس دولة في " اآللية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ،والذي تابع بنجاح التكوين
التكميمي كما ىو محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر وفقا لمقانون المعمول بو.

المػػادة  :4يسري مفعول ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجمين في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات ،ابتداء من السنة الجامعية .2016/2015

المػػادة  :5تمغى أحكام القرار رقم  686المؤرخ في  30جويمية  2014المذكور أعاله.

صو،
المػػادة  :6يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنياتّ ،
كل فيما يخ ّ
بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــ

األستاذ طػاىر حجػار

يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر
ممحق القرار رقـ  1352المؤرخ في  23ديسمبر  2018الذي ّ
بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ميداف :عموـ وتكنولوجيا-فرع :آلػػػػيػػة -تخصص :آلػػػػيػػة
السداسي س 4

المادة
مقدمة البحث العممي وتقنيات

االتصاالت

مجموع السداسي 4

دروس

الحجـ الساعي السداسي
أعماؿ تطبيقية

أعماؿ موجية

المعامل

عمل شخصي

المجموع

24سا00

16سا00

40سا00

1

24سا00

16سا00

40سا00

1

السداسي س5
وحدة التعميـ و ت
اآللية المتطورة

ندوات فيﺍلبحﺙ ﺍمعممي

مجموع السداسي 5

دروس

72سا00

24سا00
96سا00

الحجـ الساعي السداسي

أعماؿ موجية

أعماؿ تطبيقية

0سا

0سا

0سا
0سا

0سا
0سا

عمل شخصي

المجموع

72سا00

96سا00

24سا00

96سا00

المعامل

96سا00

192سا00

4
5

9

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  1353مؤرخ في  23ديسمبر  ،2018يعدؿ القرار رقـ  676المؤرخ في  30جويمية 2014
المتضمف تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في"اليندسة المدنية،

تخصص :تشخيص ،صيانة واعادة تأىيل المباني" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضمن
المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانون رقم 05-99ّ
ّ
المتمم.
القانون التوجييي لمتعميم العالي،
ّ
المعدل و ّ
المتضمن
المؤرخ في  4رجب عام  1391الموافق  25غشت سنة 1971
 وبمقتضى المرسوم رقم 219-71ّ
ّ
تنظيم الدروس لمحصول عمى شيادة ميندس ،المعدل.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

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

األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقم  676المؤرخ في  30جويمية  2014المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولةفي"اليندسة المدنية ،تخصص تشخيص ،صيانة واعادة تأىيل المباني" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران.

بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا في العموم والتكنولوجيا ،المؤرخ في 31
 ًأكتوبر .2018
يقػػػػػػػػرر

المادة األولػى :تعدل المادة األولى لمقرار رقم  676المؤرخ في  30جويمية  2014والمذكور أعاله ،وتحرر كما يمي:

"المادة األولػى :ييدف ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في

"اليندسة المدنية ،تخصص بناءات مدنية وصناعية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران.
المػػادة  :2يسري مفعول ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجمين في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات بوىران ،ابتداء من السنة الجامعية .2015/2014

كل فيما
المػػادة  :3يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىرانّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
ّ
حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
قػػرار رقـ  1354مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018
في"ىندسة المواد ،تخصص التحميل الفيزيائي والكيميائي لممواد"بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمن
المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانون رقم 05-99ّ
ّ
المتمم.
القانون التوجييي لمتعميم العالي،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

المتضمن تنظيم
المؤرخ في 4رجب عام  1391الموافق 25غشت سنة 1971
 وبمقتضى المرسوم رقم 219-71ّ
ّ
الدروس لمحصول عمى شيادة ميندس ،المعدل.

المؤرخ في  13ذي الحجة عام  1433الموافق  29أكتوبر سنة
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 376-12ّ
المتضمن تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بوىران إلى مدرسة وطنية متعددة
2012
ّ
التقنيات بوىران.
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األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا في العموم و التكنولوجيا ،المؤرخ في 31
 ًأكتوبر .2018
يقػػػػػػػػرر

المادة األولػى :ييدف ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في "ىندسة المواد،
تخصص التحميل الفيزيائي والكيميائي لممواد" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران ،وفقا لممحق
ىذا القرار.

المػػادة  :2يسري مفعول ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجمين في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات بوىران ،ابتداء من السنة الجامعية .2016/2015

كل فيما
المػػادة  :3يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىرانّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
ّ
حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
ممحق القرار رقـ  1354المؤرخ في  23ديسمبر  2018الم ّ
في "ىندسة المواد ،تخصص التحميل الفيزيائي والكيميائي لممواد" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف

السنة األولى مف الطور الثاني:
السداسي س1

وحدات التعميـ (و ت)
وحػدات التعميػـ األساسية

وت أ 1.1.1

ىندسة المواد

عناصر فيزياء األمواج

وت أ 2.1.1
الطرق التحميمية لمتحميل الكيميائي
عناصر الفيزياء الكمية

وحػدات التعميػـ المنيجية

وت ـ 1.1

تقنيات القياس
الطرق الرياضية لمميندس 1

وحػدات التعميػـ األفقية

وت أ ؼ 1.1

التعبير الشفوي والكتابي 1

وحدات التعميـ االستكشافية

و ت إ 1.1

دور واستعمال تقنيات اإلعالم واالتصال1

تربص  1في الميدان الميني (أسبوع واحد)
مجموع السداسي س1

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

الحجـ الساعي السداسي ( 15أسبوع)

دروس

أعماؿ موجية

45سا

45سا

22سا30
22سا30
45سا

22سا30
22سا30
45سا

22سا30
22سا30

22سا30
22سا30
45سا

22سا30
22سا30
45سا

22سا30
22سا30

أعماؿ تطبيقية أعماؿ فردية
22سا30

50سا

162سا30

4

10

11سا15

25سا

81سا15

2

5

11سا15

11سا15
11سا15

81سا15

2

5

50سا

151سا15

4

9

25سا

70سا

2

4

25سا

81سا15

2

5

22سا30

60سا

172سا30

4

6

11سا15

30سا

86سا15

2

3

11سا15

22سا30
22سا30

30سا

15سا

22سا30
22سا30
180سا

25سا

15سا

56سا15

86سا15

37سا30
37سا30

2

1
1

3

1
1

60سا

82سا30

2

4

40سا

40سا

1

2

20سا

135سا

المجموع

المعامل االرصدة

235سا

42سا30

606سا15

1

15
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السداسي س2
وحدات التعميـ (و ت)
وحػدات التعميػـ األساسية

وت أ 1.2.1

الديناميكا الح اررية اإلحصائية

دروس
45سا

االلكترونيات التماثمية

الطرق الرياضية لمميندس 2

وحػدات التعميػـ األفقية

وت أ ؼ 2.1

االختيار واالدارة المالية

التعبير الشفوي و الكتابي 2

وحدات التعميـ االستكشافية

11سا15

25سا

81سا15

2

5

45سا

45سا

التركيب الجزيئي المرئي

وت ـ 2.1

22سا30

50سا

162سا30

4

22سا30

22سا30

وحػدات التعميػـ المنيجية

45سا

22سا30
45سا

22سا30
22سا30

22سا30
22سا30
22سا30
45سا

22سا30
22سا30

22سا30

50سا

162سا30

4

11سا15

25سا

81سا15

2

4

11سا15

مجموع السداسي س2

25سا

22سا30

60سا

172سا30

4

11سا15

30سا

86سا15

2

3

11سا15

22سا30

30سا

22سا30

67سا30

86سا15

35سا

80سا

15سا

37سا30

20سا

135سا

81سا15

2

5

6

45سا

180سا

25سا

81سا15

2

5

9

و ت إ 2.1

تربص 2في الميدان الميني (أسبوع واحد)

أعماؿ فردية

المجموع

10

22سا30

االلكترونيات الضوئية التطبيقية

المواد العضوية والالعضوية

أعماؿ موجية أعماؿ تطبيقية

11سا15

22سا30

وت أ 2.2.1

الحجـ الساعي السداسي ( 15أسبوع)

المعامل

االرصدة

42سا30

2

3

2

3

1

1

1

2

40سا

40سا

1

2

235سا

617سا30

15

30

40سا

40سا

1

2

السنة الثانية مف الطور الثاني:
السداسي س3
وحدات التعميـ (و ت)
وحػدات التعميػـ األساسية
وت أ 1.1.2

عمم البمورات اليندسي

دروس

أعماؿ موجية

45سا

45سا

45سا

الكيمياء الفيزيائية لألوساط الغروية

وت ـ 1.2

االلكترونيات الرقمية

لغات البرمجة

وحػدات التعميػـ األفقية

وت أ ؼ 1.2

المغة اإلنجميزية 1

وحدات التعميـ االستكشافية

و ت إ 1.2

22سا30
45سا

22سا30
22سا30

22سا30
45سا

22سا30
22سا30

22سا30

50سا

162سا30

4

11سا15

25سا

81سا15

2

4

11سا15

22سا30

60سا

172سا30

4

11سا15

30سا

86سا15

2

3

11سا15

مجموع السداسي س3

30سا

20سا
20سا

22سا30

180سا

25سا

67سا30

86سا15

42سا30
42سا30

2

1
1

3

1
1

100سا

122سا30

2

4

80سا

80سا

1

2

20سا

135سا

81سا15

2

5

6

22سا30

دور واستعمال تقنيات اإلعالم واالتصال 2

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

22سا30

25سا

81سا15

2

5

9

22سا30

22سا30

تربص  3في الميدان الميني (أسبوعين)

11سا15

25سا

81سا15

2

5

45سا

22سا30

وحػدات التعميػـ المنيجية

22سا30

50سا

162سا30

4

22سا30

22سا30

المجموع

10

22سا30

الخواص الكيربائية والضوئية لممواد

عمميات تحضير المواد المعتمدة عمى البوليمرات

أعماؿ تطبيقية أعماؿ فردية

11سا15

22سا30

وت أ 2.1.2

الحجـ الساعي السداسي ( 15أسبوع)

المعامل االرصدة

280سا

42سا30

662سا30

1

15
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السداسي س4
وحدات التعميـ (و ت)
وحػدات التعميػـ األساسية

وت أ 1.2.2

عمم البمورات االشعاعي

دروس

أعماؿ موجية

45سا

45سا

45سا

الكيمياء التحميمية البنيوية 1

وت ـ 2.2

األجيزة االلكترونية

معالجة الصور واالتصال الرقمي

وحػدات التعميػـ األفقية

وت أ ؼ 2.2

التنمية المستدامة وادارة الجودة

المغة اإلنجميزية 2

وحدات التعميـ االستكشافية

11سا15

25سا

81سا15

2

5

45سا

22سا30

وحػدات التعميػـ المنيجية

22سا30

50سا

162سا30

4

22سا30

22سا30
45سا

22سا30
22سا30

22سا30
22سا30
22سا30
45سا

22سا30
22سا30

25سا

22سا30

50سا

162سا30

4

11سا15

25سا

81سا15

2

4

25سا

11سا15

22سا30

60سا

172سا30

4

11سا15

30سا

86سا15

2

3

30سا

11سا15

22سا30

مجموع السداسي س4

40سا
20سا

42سا30

42سا30

2

3

2

3

1

1

1

2

80سا

80سا

1

2

280سا

662سا30

15

30

80سا

67سا30

86سا15

85سا

20سا

22سا30

180سا

81سا15

2

5

6

45سا

135سا

81سا15

2

5

9

و ت إ 2.2

تربص  4في الميدان الميني (أسبوعين)

المجموع

10

22سا30

تقنيات التحميل الكيربائي

السبائك والحفز

أعماؿ تطبيقية أعماؿ فردية

11سا15

22سا30

وت أ 2.2.2

الحجـ الساعي السداسي ( 15أسبوع)

المعامل االرصدة

80سا

1

2

السنة الثالثة مف الطور الثاني:
السداسي س5
وحدات التعميـ (و ت)
وحػدات التعميػـ األساسية

وت أ 1.1.3

تقنيات التحميل البنيوي

دروس

أعماؿ موجية

45سا

45سا

45سا

الكيمياء التحميمية البنيوية 2

وت ـ 1.3

معالجة اإلشارة

ىندسة البرمجيات لممواد

وحػدات التعميػـ األفقية

وت أ ؼ 1.3

تقنيات المناجمنت

المغة اإلنجميزية 3

وحدات التعميـ االستكشافية

و ت إ 1.3

التشريع والبيئة

مجموع السداسي س5

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

11سا15

25سا

81سا15

2

5

45سا

22سا30

وحػدات التعميػـ المنيجية

22سا30

50سا

162سا30

4

22سا30

22سا30
45سا

22سا30
22سا30

22سا30
22سا30
22سا30
45سا

22سا30
22سا30

22سا30

50سا

162سا30

4

11سا15

25سا

81سا15

2

4

11سا15

25سا

22سا30

60سا

172سا30

4

11سا15

30سا

86سا15

2

3

11سا15

30سا

22سا30
22سا30
67سا30

86سا15

40سا

85سا

20سا

42سا30

20سا

135سا

81سا15

2

5

6

22سا30

202سا30

25سا

81سا15

2

5

9

45سا

22سا30

المجموع

10

22سا30

تقنيات التحميل الضوئي

التحميل الفيزيائي الكيميائي ومراقبة الجودة

أعماؿ تطبيقية أعماؿ فردية

11سا15

22سا30

وت أ 2.1.3

الحجـ الساعي السداسي ( 15أسبوع)

المعامل االرصدة

42سا30

2

3

2

3

1

1

1

2

10سا

32سا30

1

2

210سا

615سا

15

30

10سا

32سا30

1
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السداسي س6

وحدة التعميـ (و ت)
وحػدات التعميػـ االستكشافية

و ت إ 2.3

مشـروع نياية الدراسة

التـربص

مجموع السداسي س6

الحجـ الساعي السداسي ( 15أسبوع)

عمل شخصي

المجموع

المعامل

االرصدة

600سا

600سا

15

30

240سا

240سا

3

6

360سا

360سا

600سا

12

15

600سا

24

30

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
قػػرار رقـ  1355مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018
في "اليندسة الميكانيكية ،تخصص أنػػظػػمػػػة الػػطػػاقػػػة" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضمن
المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانون رقم 05-99ّ
ّ
المتمم،
القانون التوجييي لمتعميم العالي،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل،

المتضمن تنظيم
المؤرخ في 4رجب عام  1391الموافق 25غشت سنة 1971
 وبمقتضى المرسوم رقم 219-71ّ
ّ
الدروس لمحصول عمى شيادة ميندس ،المعدل،
المؤرخ في  13ذي الحجة عام  1433الموافق  29أكتوبر سنة
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 376-12ّ
المتضمن تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بوىران إلى مدرسة وطنية متعددة
2012
ّ
التقنيات بوىران،

األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا في العموم والتكنولوجيا ،المؤرخ في 31
 ًأكتوبر .2018
يقػػػػػػػػرر

المادة األولػى :ييدف ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في " اليندسة الميكانيكية،
تخصص أن ـظ ـم ــة ال ـطــاق ــة " بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران ،وفقا لممحق ىذا القرار.

المػػادة  :2يسري مفعول ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجمين في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات بوىران ،ابتداء من السنة الجامعية .2016/2015

كل فيما
المػػادة  :3يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىرانّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
ّ
حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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حدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
ممحق القرار رقـ  1355المؤرخ في  23ديسمبر  2018الم ّ
في "اليندسة الميكانيكية ،تخصص أنػػظػػمػػػة الػػطػػاقػػػة " بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف

السنة األولى مف الطور الثاني:
السداسي س1

وحدات التعميـ (و ت)
وحػدات التعميػـ األساسية
وت أ 1.1.1
ميكانيكا الجوامد
مقاومة المواد 1
مواد 1
وت أ 2.1.1
تصميم
طريقة العناصر المحدودة
عناصر الطاقة
وحػدات التعميػـ المنيجية
وت ـ 1.1
تكنولوجيا التصنيع1
وحػدات التعميػـ األفقية
وت أ ؼ 1.1
االتصال الشفوي والكتابي1
وحدات التعميـ االستكشافية
و ت إ 1.1
إلكترونيك
تربص 1في الميدان الميني (أسبوع واحد)
مجموع السداسي س1

دروس
67سا30
22سا30
22سا30
22سا30
67سا30
22سا30
22سا30
22سا30

الحجـ الساعي السداسي ( 15أسبوع)
أعماؿ تطبيقية أعماؿ فردية
أعماؿ موجية
45سا
22سا30
11سا15
11سا15
33سا45
22سا30
11سا15

22سا30
22سا30

45سا
22سا30
11سا15
11سا15
11سا15

22سا30
07سا30
07سا30
07سا30
22سا30
07سا30
07سا30
07سا30

180سا
75سا
52سا30
52سا30
135سا
52سا30
52سا30
30سا

5
2
1,5
1,5
5
2
2
1

45سا
45سا

22سا30
22سا30

90سا
90سا

2
2

22سا30
22سا30

45سا
45سا

1
1

62سا30
22سا30
 40سا
152سا30

85سا
45سا
40سا
535سا

2
1
1
15

11سا15

22سا30
22سا30
11سا15
11سا15
191سا15

11سا15
11سا15
78سا45

المجموع

المعامل

112سا30

السداسي س2
وحدات التعميـ (و ت)
وحػدات التعميػـ األساسية
وت أ 1.2.1
مقاومة المواد 2
مواد 2
وت أ 2.2.1
تصميم بمساعدة الحسوب
الطرق العددية لحساب التدفقات
وحػدات التعميػـ المنيجية
وت ـ 2.1
تكنولوجيا التصنيع 2
القياسات البعدية
وحػدات التعميػـ األفقية
وت أ ؼ 2.1
االتصال الشفوي و الكتابي 2
وحدات التعميـ االستكشافية
و ت إ 2.1
إلكتروتقني
تربص  2في الميدان الميني (أسبوع واحد)
مجموع السداسي س2
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

دروس
45سا
22سا30
22سا30
45سا
22سا30
22سا30

الحجـ الساعي السداسي ( 15أسبوع)
أعماؿ تطبيقية أعماؿ فردية
أعماؿ موجية
22سا30
11سا15
11سا15
33سا45
22سا30
11سا15

22سا30
22سا30

المجموع

المعامل

22سا30
11سا15
11سا15
33سا45
22سا30
11سا15

22سا30
07سا30
15سا
22سا30
15سا
07سا30

112سا30
52سا30
60سا
135سا
82سا30
52سا30

4
2
2
4
2
2

90سا
45سا
45سا

22سا30

135سا
45سا
90سا

4
2
2

22سا30
22سا30

45سا
45سا

1
1

62سا30
22سا30
40سا
152سا30

107سا30
67سا30
40سا
535سا

2
1
1
15

22سا30
22سا30
22سا30
22سا30

11سا15
11سا15

11سا15
11سا15

157سا30

67سا30

157سا30

22سا30
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السنة الثانية مف الطور الثاني:
السداسي س3
وحدات التعميـ (و ت)

الحجـ الساعي السداسي ( 15أسبوع)
دروس

أعماؿ موجية

أعماؿ تطبيقية

أعماؿ فردية

المجموع

المعامل

وحػدات التعميػـ األساسية
112سا30

60سا00

52سا30

37سا30

262سا30

9

وت أ 1.2
انتقال الح اررة والكتمة

45سا

22سا30

22سا30

07سا30

97سا30

4

محركات ذات االحتراق الداخمي

45سا

22سا30

22سا30

15سا

105سا

3

22سا30

15سا00

7سا30

15سا

60سا

2

المبادالت الح اررية
وحػدات التعميػـ المنيجية
وت ـ 1.2
برمجة بالفورتران

45سا00

22سا30

22سا30

15سا00

105سا00

3

45سا00

22سا30

22سا30

15سا00

105سا00

3

وحػدات التعميػـ األفقية
وت أ ؼ 1.2
المغة اإلنجميزية 1

22سا30

22سا30

45سا

1

22سا30

22سا30

45سا

1

وحدات التعميـ االستكشافية
و ت إ 1.2
الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة

22سا30

22سا30

22سا30

102سا30

170سا

2

22سا30

22سا30

22سا30

22سا30

90سا

1

80سا

80سا

1

177سا30

582سا30

15

تربص  3في الميدان الميني (أسبوعين)
مجموع السداسي س3

202سا30

105سا00

97سا30

السداسي س4
وحدات التعميـ (و ت)

الحجـ الساعي السداسي ( 15أسبوع)
دروس

أعماؿ موجية

أعماؿ تطبيقية

أعماؿ فردية

المجموع

المعامل

وحػدات التعميػـ األساسية
90سا00

45سا00

45سا00

15سا00

195سا00

6

وت أ 2.2
ديناميك الـغـازات و اليوائيات

45سا

22سا30

22سا30

07سا30

97سا30

3

التوربـو مـكـنـات

45سا

22سا30

22سا30

07سا30

97سا30

3

وحػدات التعميػـ المنيجية
وت ـ 2.2
الضبط الصناعي
تقنيات القياس

67سا30

22سا30

45سا00

15سا00

150سا00

4

22سا30

22سا30

22سا30

07سا30

75سا00

2

22سا30

07سا30

75سا00

2

45سا

وحػدات التعميػـ األفقية
وت أ ؼ 2.2
مقدمة في ريادة األعمال وخمق فرص العمل
المغة اإلنجميزية 2

45سا00

22سا30

67سا30

2

22سا30

15سا00

37سا30

1

22سا30

07سا30

30سا00

1

وحدات التعميـ االستكشافية
و ت إ 2.2
تقنيات إدارة الشركة

22سا30

22سا30

102سا30

147سا30

3

22سا30

22سا30

22سا30

67سا30

2

80سا00

80سا00

1

155سا00

560سا00

15

تربص  4في الميدان الميني (أسبوعين)
مجموع السداسي س4

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

225سا00

90سا00

90سا00
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السنة الثالثة مف الطور الثاني:
السداسي س5
وحدات التعميـ (و ت)
وحػدات التعميػـ األساسية
وت أ 1.3
االحتراق والبيئات التفاعمية
الـتوربينات الغازيـة والدفع اليوائي
الصيانة و السالمة الصناعية
وحػدات التعميػـ المنيجية
وت ـ 1.3
التدفئة والتكييف
التبريد و التبريد عند درجات الح اررة المتدنية
وحػدات التعميػـ األفقية
وت أ ؼ 1.3
التنمية المستدامة و منيج الجودة
المغة اإلنجميزية 3
وحدات التعميـ االستكشافية
و ت إ 1.3
التشريع والبيئة
مجموع السداسي س5

دروس

الحجـ الساعي السداسي ( 15أسبوع)
أعماؿ موجية أعماؿ تطبيقية أعماؿ فردية

المجموع

المعامل

67سا30
22سا30
22سا30
22سا30

67سا30
22سا30
22سا30
22سا30

45سا00
22سا30
22سا30

22سا30
07سا30
07سا30
07سا30

202سا30
75سا00
75سا00
52سا30

8
3
3
2

45سا00
22سا30
22سا30

45سا00
22سا30
22سا30

45سا00
22سا30
22سا30

15سا00
07سا30
07سا30

150سا00
75سا00
75سا00

4
2
2

45سا00
22سا30
22سا30

22سا30
22سا30

22سا30
15سا00
07سا30

90سا00
60سا00
30سا00

2
1
1

22سا30
22سا30
82سا30

45سا
45سا
487سا30

1
1
15

22سا30
22سا30
180سا00

135سا00

90سا00

السداسي س6
وحدة التعميـ (و ت)
وحػدات التعميػـ االستكشافية
و ت إ 2.3
مشـروع نياية الدراسة
التـربص المغمق في الميدان الميني (شير ونصف)
مجموع السداسي س6

الحجـ الساعي السداسي ( 15أسبوع)
المجموع
عمل شخصي
600سا
360سا
240سا
600سا

المعامل

600سا
360سا
240سا
600سا

15
12
3
15

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
قػػرار رقـ  1356مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018
في"أنظمة المعمومات ،تخصص ىندسة وادارة أنظمة المعمومات" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمن
المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانون رقم 05-99ّ
ّ
المتمم.
القانون التوجييي لمتعميم العالي،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

المتضمن تنظيم
المؤرخ في 4رجب عام  1391الموافق 25غشت سنة 1971
 وبمقتضى المرسوم رقم 219-71ّ
ّ
الدروس لمحصول عمى شيادة ميندس ،المعدل.
المؤرخ في  13ذي الحجة عام  1433الموافق  29أكتوبر سنة
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 376-12ّ
المتضمن تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بوىران إلى مدرسة وطنية متعددة
2012
ّ
التقنيات بوىران.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا في العموم والتكنولوجيا ،المؤرخ في 31
 ًأكتوبر .2018
يقػػػػػػػػرر

المادة األولػى :ييدف ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في " أنظمة المعمومات،
تخصص ىندسة وادارة أنظمة المعمومات" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران ،وفقا لممحق
ىذا القرار.

المػػادة  :2يسري مفعول ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجمين في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات بوىران ،ابتداء من السنة الجامعية .2016/2015

كل فيما
المػػادة  :3يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىرانّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
ّ
حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

حدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
ممحق القرار رقـ  1356المؤرخ في  23ديسمبر  2018الم ّ
"أنظمة المعمومات ،تخصص ىندسة وادارة أنظمة المعمومات" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف

السنة األولى مف الطور الثاني:
السداسي س1
وحدات التعميـ (و ت)
وحػدات التعميػـ األساسية
و ت أ 1.1
قاعدة المعطيات
شبكة المؤسسة
برمجة األنظمة
و ت أ 2.1
عممية العشوائية
البحت العممي والتحسين
وحدات التعميـ المنيجية
وتـ1
برمجة متطورة
وحدة التعميـ األفقية
و ت أ ؼ1
االتصال الشفوي والكتابي 1
المغة اإلنجميزية 1
وحدات التعميـ االستكشافية
وتإ 1
تربص  1في الميدان الميني (أسبوع واحد)
مجموع السداسي س1
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

دروس

الحجـ الساعي السداسي ( 15أسبوع)
أعماؿ تطبيقية أعماؿ فردية
أعماؿ موجية

المجموع

المعامل

67سا30
22سا30
22سا30
22سا30
45سا
22سا30
22سا30

67سا30
22سا30
22سا30
22سا30
45سا
22سا30
22سا30

67سا30
22سا30
22سا30
22سا30

110سا
30سا
40سا
40سا
100سا
50سا
50سا

312سا30
97سا30
107سا30
107سا30
190سا
95سا
95سا

8
3
2
3
2
1
1

22سا30
22سا30

22سا30
22سا30

22سا30
22سا30

40سا
40سا

107سا30
107سا30

2
2

27سا
13سا30
13سا30

72سا
36سا
36سا

2
1
1

40سا
40سا
317سا

40سا
40سا
722سا

1
1
15

45سا
22سا30
22سا30

180سا

135سا

90سا
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السداسي س2
وحدات التعميـ (و ت)
وحػدات التعميػـ األساسية

وتأ2

تصنيف

تكنولوجية الواب

برمجة متطورة لألنظمة

وحدات التعميـ المنيجية

وتـ2

األونتولوجي والويب الداللي
الحوسبة المتوازية والموزعة

وحدة التعميـ األفقية

وتأؼ2

ادارة المؤسسة

االتصال الشفوي والكتابي 2

المغة اإلنجميزية 2

وحدات التعميـ االستكشافية

الحجـ الساعي السداسي ( 15أسبوع)

دروس

أعماؿ موجية

أعماؿ تطبيقية

أعماؿ فردية

المجموع

67سا30

67سا30

67سا30

90سا

292سا30

7

22سا30

22سا30

22سا30

23سا

90سا30

2

22سا30
22سا30
45سا

22سا30
22سا30

22سا30
22سا30

22سا30
22سا30

22سا

22سا30

45سا

22سا30
45سا

22سا30
22سا30

مجموع السداسي س2

1

89سا30

112سا30

4

70سا

182سا30

4

35سا

80سا

3

35سا

1

102سا30

67سا30

37سا

104سا30

3

22سا30

11سا

33سا30

1

15سا

22سا30

11سا

22سا30

وتإ 2

تربص  2في الميدان الميني (أسبوع واحد)

المعامل

180سا

90سا

37سا30

1

33سا30

40سا

40سا

1

237سا

619سا30

15

40سا

112سا30

1

1

40سا

السنة الثانية مف الطور الثاني:
السداسي س3
وحدات التعميـ (و ت)
وحػدات التعميػـ األساسية

وتأ3

ىندسة وادارة قاعدة المعطيات

نظام المعموماتي القراري

وحدات التعميـ المنيجية

وتـ3

الحجـ الساعي السداسي ( 15أسبوع)

دروس

أعماؿ موجية

أعماؿ تطبيقية

أعماؿ فردية

المجموع

45سا

22سا30

45سا

70سا

182سا30

5

22سا30

22سا30

35سا

102سا30

3

67سا30

67سا30

70سا

295سا30

7

22سا30

15سا

60سا

2

22سا30
22سا30
90سا

تسيير وىندسة المعمومات

22سا30

22سا30

تمثيل المعرفة وبرىانيا

22سا30

22سا30

إدارة عممية

تطوير وتشكيل أنظمة المعمومات

وحدة التعميـ األفقية

وتأؼ3

االتصال الشفوي والكتابي 3

المغة اإلنجميزية 3

وحدات التعميـ االستكشافية

22سا30
22سا30

22سا30

22سا30

22سا30

22سا30

45سا

22سا30

مجموع السداسي س3

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

15سا
20سا
20سا

13سا30

22سا30

180سا

35سا

27سا

13سا30

وتإ 3

تربص  3في الميدان الميني (أسبوعين)

المعامل

90سا

112سا30

80سا

82سا30
65سا

2

2
1

87سا30

2

72سا

2

36سا

1

36سا

1

80سا

80سا

1

247سا

629سا30

15

80سا

80سا
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السداسي س4
وحدات التعميـ (و ت)

الحجـ الساعي السداسي ( 15أسبوع)
دروس

أعماؿ موجية

أعماؿ تطبيقية

أعماؿ فردية

المجموع

المعامل

وحػدات التعميػـ األساسية
45سا

وتأ4
تطوير التطبيقات النقالة

22سا30

األنظمة الموجية بالخدمات

22سا30

22سا30
22سا30

45سا

70سا

182سا30

5

22سا30

35سا

80سا

2

22سا30

35سا

102سا30

3

وحدات التعميـ المنيجية
67سا30

45سا

45سا

60سا

217سا30

7

وتـ4
تسيير وادارة المشاريع

22سا30

22سا30

22سا30

20سا

87سا30

2

المصدر اتيل

22سا30

22سا30

20سا

65سا

2

تأمين أنظمة المعمومات

22سا30

20سا

65سا

3

22سا30

وحدة التعميـ األفقية
45سا

45سا

90سا

2

وتأؼ4
قانون االعالم االلي

22سا30

15سا

37سا30

1

اإلبداع والمقاولتية

22سا30

30سا

52سا30

1

وحدات التعميـ االستكشافية
وتإ 4
تربص  4في الميدان الميني (أسبوعين)
مجموع السداسي س4

157سا30

67سا30

90سا

80سا

80سا

1

80سا

80سا

1

255سا

570سا

15

السنة الثالثة مف الطور الثاني:
السداسي س5
وحدات التعميـ (و ت)

الحجـ الساعي السداسي ( 15أسبوع)
دروس

أعماؿ موجية

أعماؿ تطبيقية

أعماؿ فردية

المجموع

المعامل

وحػدات التعميػـ األساسية
45سا

45سا

60سا

150سا

5

وتأ5
إدارة البرامج المتكاممة

22سا30

22سا30

30سا

75سا

2

تحضر أنظمة المعمومات

22سا30

22سا30

30سا

75سا

3

وحدات التعميـ المنيجية
وتـ5

45سا

العمل التعاوني

22سا30

إدارة المشاريع

22سا30

22سا30

22سا30

60سا

150سا

5

22سا30

30سا

75سا

2

30سا

75سا

3

22سا30

وحدة التعميـ األفقية
وتأؼ5
التسيير االستراتيجي

22سا30

22سا30

30سا

75سا

1

22سا30

22سا30

30سا

75سا

1

وحدات التعميـ االستكشافية
45سا

22سا30

45سا

50سا

162سا30

4

وتإ 5
تنقيب المعطيات والبحت عمى المعمومات

22سا30

22سا30

22سا30

25سا

92سا30

3

التسيير اإللكتروني لموثائق

22سا30

22سا30

25سا

70سا

1

112سا30

200سا

537سا30

15

مجموع السداسي س5
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

157سا30

67سا30
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السداسي س6
وحدة التعميـ (و ت)
وحػدات التعميػـ االستكشافية

وتإ6

مشـروع نياية الدراسة

تـربص المغمق في الميدان الميني (شير)
مجموع السداسي س6

الحجـ الساعي السداسي ( 15أسبوع)

المعامل

أعماؿ فردية

المجموع

600سا

600سا

15

150سا

150سا

3

450سا

600سا

450سا

600سا

12

15

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
قػػرار رقـ  1357مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018
في"اليندسة المدنية ،تخصص بنايات دائمة" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضمن
المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانون رقم 05-99ّ
ّ
المتمم،
القانون التوجييي لمتعميم العالي،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل،

المتضمن تنظيم
المؤرخ في 4رجب عام  1391الموافق 25غشت سنة 1971
 وبمقتضى المرسوم رقم 219-71ّ
ّ
الدروس لمحصول عمى شيادة ميندس ،المعدل،
المؤرخ في  13ذي الحجة عام  1433الموافق  29أكتوبر سنة
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 376-12ّ
المتضمن تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بوىران إلى مدرسة وطنية متعددة
2012
ّ
التقنيات بوىران،

األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا في العموم والتكنولوجيا ،المؤرخ في 31
 ًأكتوبر .2018
يقػػػػػػػػرر

المادة األولػى :ييدف ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في "اليندسة المدنية،
تخصص بنايات دائمة" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران ،وفقا لممحق ىذا القرار.

المػػادة  :2يسري مفعول ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجمين في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات بوىران ،ابتداء من السنة الجامعية .2016/2015

كل فيما
المػػادة  :3يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىرانّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
ّ
حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ــ ــ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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حدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة
ممحق القرار رقـ  1357المؤرخ في  23ديسمبر  2018الم ّ
في "اليندسة المدنية ،تخصص بنايات دائمة" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف

السنة األولى مف الطور الثاني:
السداسي س1

وحدات التعميـ (و ت)
و ت أ 1.1.1
مقاومة المواد 1
ميكانيك التربة 1
مواد البناء
وحدات التعميـ المنيجية
وت ـ 1.1.1
تشخيص التربة
تكنولوجيات الخرسانة
وت ـ 2.1.1
رسم تقني
األنظمة الطاقوية و البناية االقتصادية
وحدات التعميـ األفقية
وت أؼ1.1
االتصال الشفوي و الكتابي 1
وحدات التعميـ االستكشافية
وت أ 1.1
جولوجيا
تربص 1في الميدان الميني (أسبوع واحد)
مجموع السداسي 1

الحجـ الساعي السداسي ( 15أسبوع)
أعماؿ تطبيقية أعماؿ فردية
أعماؿ موجية
دروس
وحػدات التعميػـ األساسية
 90سا
 22سا30
 90سا
 90سا
 30سا
 45سا
 45سا
 30سا
 45سا
 22سا30
 30سا
 22سا30
 22سا30

292سا30
120سا
97سا30
75سا

5
4
3

 45سا
 30سا
 15سا
 37سا30
 15سا
 22سا30

112سا30
52سا30
 60سا
 90سا
45سا
45سا

5
2
3
4
2
2

 22سا30
 22سا30

 15سا
 15سا

37سا30
37سا30

1
1

 22سا30
 22سا30

 55سا
 15سا
 40سا
 242سا30

77سا30
37سا30
40سا
610سا

3
1
2
25

الحجـ الساعي السداسي ( 15أسبوع)
أعماؿ تطبيقية أعماؿ فردية
أعماؿ موجية

المجموع

 45سا
 22سا30
 22سا30
 15سا
 15سا

 22سا30
 22سا30
 37سا30
 15سا
 22سا30

 195سا

 90سا

 82سا30

المجموع

المعامل

السداسي س2
وحدات التعميـ (و ت)
وحػدات التعميػـ األساسية
و ت أ 1.2.1
مقاومة المواد 2
ميكانيك التربة 2
و ت أ 2.2.1
الح اررة في البناء
السوائل في البناء(ماء+ىواء)
وحدات التعميـ المنيجية
و ت ـ 2.1
البناء تصميم والقوانين
رسم بمساعدة الكمبيوتر
وحدات التعميـ األفقية
و ت أ ؼ2.1
االتصال الشفوي والكتابي 2
وحدات التعميـ االستكشافية
و ت إ 2.1
تسيير المشروع :مشروع في ح اررة البناء
(أشغال خاصة وموجية في القاعة)
تربص 2في الميدان الميني (أسبوع واحد)
مجموع السداسي 2
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

دروس
 67سا30
 45سا
 22سا30
 45سا
 22سا30
 22سا30

 90سا
 45سا
 45سا
 45سا
 22سا30
 22سا30

 37سا30
 22سا30
15سا

 22سا30
 22سا30

 240سا
142سا30
 97سا30
120سا
 60سا
 60سا

9
5
4
6
3
3

 37سا30
 22سا30
15سا

120سا
 67سا30
 52سا30

5
3
2

15سا
15سا

 37سا30
 37سا30

1
1

 22سا30

 62سا30

 85سا

4

 22سا30

 22سا30

45سا

2

 90سا

40سا
205سا

40سا
 602سا30

2
25

 45سا
 22سا30
 22سا30

 22سا30
 22سا30

 172سا30

135سا

60
30
30
30
15
15

سا
سا
سا
سا
سا
سا

المعامل
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السنة الثانية مف الطور الثاني:
السداسي س3
وحدات التعميـ (و ت)
وحػدات التعميػـ األساسية

و ت أ 1.1.2

دروس

أعماؿ موجية

أعماؿ تطبيقية

أعماؿ فردية

المجموع

 45سا

 45سا

 22سا30

 37سا30

 150سا

7

 15سا

 60سا

3

مقاومة المواد 3

 22سا30

و ت أ 2.1.2

 90سا

ديناميك اليياكل

ىياكل معدنية

الحجـ الساعي السداسي ( 15أسبوع)

 22سا30

 22سا30
 22سا30

 67سا30

 52سا30

 22سا30

 22سا30

 90سا

4

تكنولوجيات إنشاء البنايات

 22سا30

 22سا30

و ت ـ 1.2

22سا30

22سا30

وحدات التعميـ المنيجية

احصائيات و تحميل المعطيات

22سا30

و ت أ ؼ1.2

 22سا30

وحدات التعميـ األفقية

انجميزية 1

وحدات التعميـ االستكشافية

و ت إ 1.2

تعميم أولى لمبرمجة 1

تربص  3في الميدان الميني (أسبوعين)

مجموع السداسي 3

 22سا30

 15سا
 15سا

22سا30

 22سا30
 22سا30

135سا

 60سا

 15سا

 37سا30

1

 67سا30

3

37سا30

1

140سا

4

80سا

2

 15سا

60سا

 222سا30

605سا

 80سا

 45سا

3

22سا30

95سا

 22سا30

 60سا

 67سا30

 15سا

 22سا30

3

3

22سا30

 22سا30

 202سا30

90سا

 210سا

 22سا30
 45سا

 22سا30

4

10

 22سا30

خرسانة مسمحة 1

المعامل

2

25

السداسي س4
وحدات التعميـ (و ت)
وحػدات التعميػـ األساسية

و ت أ 1.2.2

خرسانة مسمحة 2

بناءات مختمطة وخشبية

اليونة

و ت أ 2.2.2

معرفة البناء القديم و تقنيات اعادة تييئة البناء
غالفات

وحدات التعميـ المنيجية

و ت ـ 2.2
طبوغرافيا

وحدات التعميـ األفقية

و ت أ ؼ2.2
انجميزية 2

تسيير المؤسسات

وحدات التعميـ االستكشافية

و ت إ 2.2

تعميم أولى لمبرمجة 2

تربص 4في الميدان الميني (أسبوعين)

مجموع السداسي 4

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

الحجـ الساعي السداسي ( 15أسبوع)

دروس

أعماؿ موجية

 67سا30

 67سا30

 52سا30

 22سا30

 22سا30

 15سا

 22سا30
 22سا30
 45سا

 22سا30
 22سا30

أعماؿ تطبيقية

 22سا30

 22سا30
 22سا30
 22سا30

 15سا
 22سا30

 22سا30

 22سا30

 22سا30

112سا30

 45سا

3

 120سا
60سا

3

 22سا30
 22سا30

4

6

90سا

 15سا

 22سا30

 60سا

 15سا

30سا

 22سا30

 67سا30

 60سا

 15سا

 45سا

 225سا

 60سا

4

30سا

 22سا30

 45سا

187سا30

11

 15سا

 45سا

 45سا

أعماؿ فردية

المجموع

 22سا30

 22سا30

المعامل

90سا

75سا

 37سا30
 37سا30

3

2
2

2
1
1

 95سا

140سا

4

 80سا

80سا

2

 15سا

 230سا

60سا

612سا30
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السنة الثالثة مف الطور الثاني:
السداسي س5
وحدات التعميـ (و ت)
وحػدات التعميػـ األساسية
و ت أ 1.1.3
الخرسانة المسبقة لإلجياد
حساب اليياكل بمساعدة الكمبيوتر
و ت أ 2.1.3
صوتيات البناء
كيربة البناء
وحدات التعميـ المنيجية
و ت ـ 1.3
تكنولوجيات و تنظيم الورشة
مشروع البناية الدائمة
مواد اعادة التأىيل

وحذاث انتعهٍم األفقٍت
و ث أ ف1.3
انجليزية 2
تسيير و قيادة المشروع
وحذاث انتعهٍم االستكشافٍت
و ث إ 1.3
 BIMتسيير المشروع
قيادة المالية للمؤسسات
مجموع انسذاسً 5

دروس

الحجـ الساعي السداسي ( 15أسبوع)
أعماؿ تطبيقية أعماؿ فردية
أعماؿ موجية
 22سا30
 22سا30

 45سا
 22سا30
 22سا30
 45سا
 22سا30
 22سا30

 45سا
 22سا30
 22سا30

 45سا
 22سا30

 45سا
 22سا30

 22سا30

 22سا30

 22سا30

 45سا
 15سا
30سا
30سا
 15سا
 15سا

 22سا30

سا
سا
سا
سا

 22سا30

 22سا30

 67سا30
 22سا30
 45سا
 22سا30
 22سا30
 225سا

 22سا30
 22سا30
 112سا30

 67سا30

المجموع

المعامل

135سا
60سا
75سا
120سا
60سا
60سا

6
3
3
6
3
3

 172سا30
60سا
 52سا30
60سا

7
3
2
2

30سا
 15سا
 15سا

97سا30
37سا30
60سا

3
1
2

30سا
 15سا
 15سا
 195سا

75سا
37سا30
37سا30
600سا

3
2
1
25

60
15
30
15

السداسي س6
وحدة التعميـ (و ت)
وحػدات التعميػـ االستكشافية
و ت إ 2.3
مشـروع نياية الدراسة
تـربص المغمق في الميدان الميني (شير ونصف)
مجموع السداسي س6

الحجـ الساعي السداسي ( 15أسبوع)
المجموع
أعماؿ فردية
600سا
360سا
240سا
600سا

600سا
360سا
240سا
600سا

المعامل
30
24
6
30

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي
قػػرار رقـ  1358مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018
لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف بمعيد العموـ البيطرية الخروب بجامعة قسنطينة1

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضمن
المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانون رقم 05-99ّ
ّ
المتمم.
القانون التوجييي لمتعميم العالي ،الم ّ
عدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

المؤرخ في  24ذي القعدة عام  1404الموافق  18غشت سنة 1984
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 213-84ّ
المتمم.
والمتعمق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرىا،
ّ
المعدل و ّ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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المؤرخ في  17شعبان عام  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 265-08ّ
المتضمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس ،شيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.
ّ
األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 وبمقتضى القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017الذي يحدد شروط الحصول عمى شيادة الماستر لمطمبةالمسجمين لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموم الميندس المعماري أو شيادة دكتور بيطري ،في بعض مؤسسات التعميم
العالي.

بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية البيداغوجية لمطب البيطري ،رقم  4المؤرخ في  22فيفري .2018
 ًيقػػػػػػػػرر
المادة األولػى :طبقا ألحكام القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017المشار إليو أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى

تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين بمعيد العموم

البيطرية الخروب جامعة قسنطينة ،1طبقا لممحق ىذا القرار.

المػػادة  :2يندرج التكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر في عموم البيطرة ضمن ميدان :عموم الطبيعة والحياة.

المػػادة  :3يمنح لمطالب ،الذي تابع بنجاح التكوين التكميمي بمعيد العموم البيطرية الخروب جامعة قسنطينة1
والمحدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر وفقا لمقانون المعمول بو.
المػػادة  :4يسري مفعول ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجمين بمعيد العموم البيطرية الخروب جامعة قسنطينة،1
ابتداء من السنة الجامعية .2017/2016

يخصو ،بتطبيق ىذا
كل فيما
المػػادة  :5يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة قسنطينةّ ،1
ّ
القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

المحدد لمبرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي
ممحق القرار رقـ  1358المؤرخ في  23ديسمبر 2018
ّ
لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف بمعيد العموـ البيطرية الخروب بجامعة قسنطينة1
السداسي 09
المادة
طرائق البحث

التحكـ في السالمة الصحية لألغذية

الجودة في الصناعات الغذائية الزراعية
مجموع السداسي 09

دروس
90
60
30

180

الحجـ الساعي ( 15أسبوع)

أعماؿ موجية
20

20

أعماؿ تطبيقية

أخرى*

المجموع

المعامل

110

3

60

0

0

30

200

2
1
6

*أخرى  :عمل شخصي :ورشات

السداسي 10
المادة
مذكرة الماستر

مجموع السداسي 10
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

الحجـ الساعي ( 15أسبوع)

المجموع
(ساعة)

تحضير مذكرة الماستر

60

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
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يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي
قػػرار رقـ  1359مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018
لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف بمعيد عموـ البيطرة والعموـ الفالحية جامعة باتنة1
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضمن
المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانون رقم 05-99ّ
ّ
المتمم.
القانون التوجييي لمتعميم العالي،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

المؤرخ في 29ذي الحجة عام  1409الموافق  1غشت سنة 1989
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 136-89ّ
المتمم.
المتضمن إنّشاء جامعة باتنة
ّ
المعدل و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعبان عام  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 265-08ّ
المتضمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس ،شيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.
ّ
األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 -وبمقتضى القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017الذي يحدد شروط الحصول عمى شيادة الماستر لمطمبة

المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموم الميندس المعماري أو شيادة دكتور بيطري ،في بعض مؤسسات التعميم
العالي.

بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية البيداغوجية لمطب البيطري ،رقم  4المؤرخ في  22فيفري .2018
 ًيقػػػػػػػػرر

المادة األولػى :طبقا ألحكام القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017المشار إليو أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين بمعيد عموم البيطرة

والعموم الفالحية جامعة باتنة ،1طبقا لممحق ىذا القرار.

المػػادة  :2يندرج التكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر في عموم البيطرة ضمن ميدان :عموم الطبيعة والحياة.

المػػادة  :3يمنح لمطالب ،الذي تابع بنجاح التكوين التكميمي بمعيد عموم البيطرة والعموم الفالحية جامعة باتنة1
والمحدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر وفقا لمقانون المعمول بو.

المػػادة  :4يسري مفعول ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجمين بمعيد عموم البيطرة والعموم الفالحية جامعة
باتنة ،1ابتداء من السنة الجامعية .2017/2016

يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
المػػادة  :5يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة باتنةّ ،1
كل فيما ّ
الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

األستاذ طػاىر حجػار
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حدد لمبرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي
ممحق القرار رقـ  1359المؤرخ في  23ديسمبر  2018الم ّ
لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف بمعيد عموـ البيطرة والعموـ الفالحية جامعة باتنة1
السداسي 09

المادة
طرائق البحث

التحكـ في السالمة الصحية لألغذية

الجودة في الصناعات الغذائية الزراعية
مجموع السداسي 09

دروس
90
60
30

180

الحجـ الساعي ( 15أسبوع)

أعماؿ موجية
20

20

أعماؿ تطبيقية

أخرى*

المجموع

المعامل

110

3

30

1

60

0

0

200

2
6

*أخرى  :عمل شخصي :ورشات

السداسي 10
المادة
مذكرة الماستر

الحجـ الساعي ( 15أسبوع)
تحضير مذكرة الماستر

مجموع السداسي 10

المجموع
(ساعة)

60

المعامل
4

4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي
قػػرار رقـ  1360مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018
لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف بمعيد العموـ البيطرية بجامعة تيارت
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمن
المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانون رقم 05-99ّ
ّ
المتمم.
القانون التوجييي لمتعميم العالي،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.
المؤرخ في  30جمادى الثانية عام  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 271-01ّ
المتمم.
المتضمن إنشاء جامعة تيارت،
2001
ّ
المعدل و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعبان عام  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 265-08ّ
المتضمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس ،شيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
ّ
األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017الذي يحدد شروط الحصول عمى شيادة الماستر لمطمبةالمسجمين لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموم الميندس المعماري أو شيادة دكتور بيطري ،في بعض مؤسسات التعميم
العالي.
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية البيداغوجية لمطب البيطري ،رقم  4المؤرخ في  22فيفري .2018
 ًيقػػػػػػػػرر

المادة األولػى :طبقا ألحكام القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017المشار إليو أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين بمعيد العموم البيطرية
جامعة تيارت ،طبقا لممحق ىذا القرار.
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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المػػادة  :2يندرج التكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر في عموم البيطرة ضمن ميدان :عموم الطبيعة والحياة.
المػػادة  :3يمنح لمطالب ،الذي تابع بنجاح التكوين التكميمي بمعيد العموم البيطرية جامعة ابن خمدون تيارت
والمحدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر وفقا لمقانون المعمول بو.

المػػادة  :4يسري مفعول ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجمين بمعيد العموم البيطرية جامعة تيارت ،ابتداء من
السنة الجامعية .2017/2016
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
المػػادة  :5يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة تيارتّ ،
كل فيما ّ
الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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حدد لمبرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي
ممحق القرار رقـ  1360مؤرخ في  23ديسمبر  2018الم ّ
لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف بمعيد العموـ البيطرية بجامعة تيارت
السداسي 09

المادة
طرائق البحث

دروس
30
60

تربية الدواجف

تربية وامراض الجماؿ

االقتصاد الريفي

30
مجموع السداسي 09

*أخرى  :عمل شخصي :ورشات

24

144

الحجـ الساعي ( 15أسبوع)

أعماؿ موجية
6

أعماؿ تطبيقية

مذكرة الماستر

مجموع السداسي 10

4

10
10

6

24

12

السداسي 10
المادة

أخرى*

الحجـ الساعي ( 15أسبوع)
تحضير مذكرة الماستر

20

المجموع

المعامل

40

2

40

3

70
30

180

المجموع
(ساعة)

20

3
2

10

المعامل
3

3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي
قػػرار رقـ  1361مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018
لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف بقسـ العموـ البيطرية بجامعة الطارؼ
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضمن
المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانون رقم 05-99ّ
ّ
المتمم.
القانون التوجييي لمتعميم العالي،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل،

المؤرخ في  17شعبان عام  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 265-08ّ
المتضمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس ،شيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.
ّ
المؤرخ في  14رجب عام  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 242-12ّ
المتضمن إنشاء جامعة الطارف.
ّ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017الذي يحدد شروط الحصول عمى شيادة الماستر لمطمبةالمسجمين لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموم الميندس المعماري أو شيادة دكتور بيطري ،في بعض مؤسسات التعميم
العالي.
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية البيداغوجية لمطب البيطري ،رقم  4المؤرخ في  22فيفري .2018
 ًيقػػػػػػػػرر

المادة األولػى :طبقا ألحكام القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017المشار إليو أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين بقسم العموم البيطرية
جامعة الطارف ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المػػادة  :2يندرج التكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر في عموم البيطرة ضمن ميدان :عموم الطبيعة والحياة.
المػػادة  :3يمنح لمطالب ،الذي تابع بنجاح التكوين التكميمي بقسم العموم البيطرية جامعة الطارف والمحدد في
ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر وفقا لمقانون المعمول بو.
المػػادة  :4يسري مفعول ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجمين بقسم العموم البيطرية جامعة الطارف ،ابتداء من
السنة الجامعية .2017/2016
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
المػػادة  :5يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة الطارفّ ،
كل فيما ّ
الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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حدد لمبرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي
ممحق القرار رقـ  1361المؤرخ في  23ديسمبر  2018الم ّ
لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف بقسـ العموـ البيطرية بجامعة الطارؼ
السداسي 09

المادة
تقنيات البحث
عمـ النفس البيداغوجي
وبائيات االمراض الحيوانية
تقنيات التشخيص المخبري
االمراض الحيوانية المنشأ والحياة البرية
أخالقيات المينة
االحصاء الحيوي
المغة الفرنسية
المغة االنجميزية
مجموع السداسي 09
*أخرى  :عمل شخصي :ورشات

دروس
30
15
15
25
30
10
15
15
15

الحجـ الساعي ( 15أسبوع)
أعماؿ تطبيقية
أعماؿ موجية
10
5
5
5
10

5

السداسي : 10
المادة
مذكرة الماستر
مجموع السداسي 10
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

الحجـ الساعي ( 15أسبوع)
تحضير مذكرة الماستر

أخرى*

المجموع

المعامل

40
20
20
40
30
10
20
15
15
210

2
2
3
3
3
2
2
1
1
19

المجموع
(ساعة)

المعامل

60

4

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-

289

يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي
قػػرار رقـ  1362مؤرخ في  23ديسمبر ّ ،2018
لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف بمعيد العموـ الفالحية والبيطرية بجامعة سوؽ أىراس
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضمن
المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانون رقم 05-99ّ
ّ
المتمم.
القانون التوجييي لمتعميم العالي،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل،

المؤرخ في  17شعبان عام  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 265-08ّ
المتضمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس ،شيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.
ّ
المتضمن
المؤرخ  14رجب عام  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 245-12ّ
ّ
إنشاء جامعة سوق أىراس.
األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017الذي يحدد شروط الحصول عمى شيادة الماستر لمطمبةالمسجمين لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموم الميندس المعماري أو شيادة دكتور بيطري ،في بعض مؤسسات التعميم

العالي.

بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية البيداغوجية لمطب البيطري ،رقم  4المؤرخ في  22فيفري .2018
 ًيقػػػػػػػػرر
المادة األولػى :طبقا ألحكام القرار رقم  272المؤرخ في  09مارس  2017المشار إليو أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين بمعيد العموم

الفالحية و البيطرية جامعة سوق أىراس ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المػػادة  :2يندرج التكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر في عموم البيطرة ضمن ميدان :عموم الطبيعة والحياة.

المػػادة  :3يمنح لمطالب ،الذي تابع بنجاح التكوين التكميمي بمعيد العموم الفالحية و البيطرية جامعة سوق أىراس
والمحدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر وفقا لمقانون المعمول بو.

المػػادة  :4يسري مفعول ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجمين بمعيد العموم الفالحية و البيطرية جامعة سوق
أىراس ،ابتداء من السنة الجامعية .2017/2016

يخصو ،بتطبيق ىذا
المػػادة  :5يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سوق أىراسّ ،
كل فيما ّ
القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

األستاذ طػاىر حجػار
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حدد لمبرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي
ممحق القرار رقـ  1362مؤرخ في  23ديسمبر  2018الم ّ
لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف بمعيد العموـ الفالحية والبيطرية بجامعة سوؽ أىراس
السداسي09
المادة
أداب وأخالقيات التدريس والحس البيداغوجي
منيجية كتابة وثيقة عممية
توجو البحث العممي في الجزائر
االلقاء الشفيي
االحصاء الحيوي
االنجميزية في المجاؿ العممي
تقنيات المعمومة واالتصاؿ ،الوسائل الرقمية
تكويف  C2iالمستوى االوؿ
تقنيات البحث المكتبي
عمـ النفس البيداغوجي
عمـ التشريح المرضي
عمـ االحياء الدقيقة العامة
تقنية تربية الحيوانات
عمـ االدوية
عمـ االحياء الدقيقة الخاصة
مجموع السداسي 09
*أخرى  :عمل شخصي :ورشات

دروس
10
10
15
10
10
10

الحجـ الساعي ( 15أسبوع)
أعماؿ تطبيقية
أعماؿ موجية

أخرى*

المجموع

المعامل

10
10
15
10
10
10

1
1
1
1
1
1

10

1

10
10
10
15
30
10
10
170

1
1
2
2
2
2
2
19

10
5

5
10
5
5
10
5
10
125

5
10
20
5
45

السداسي 10
المادة
مذكرة الماستر
مجموع السداسي 10

الحجـ الساعي ( 15أسبوع)
تحضير مذكرة الماستر

المجموع
(ساعة)

عرض العمل الشخصي
30

المعامل
2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المؤرخ في  17أكتوبر  2016الذي
يعدؿ القرار رقـ 1616
مػؤرخ في  24ديسمبر ّ ،2018
ّ
قػػرار رقـ ّ 1363
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة عمػوـ الطبيعػة والحيػاة بجامعة حسيبػة بف بوعمػي-الشمػف
ّ
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنةالمتمم.
 2003الذي ّ
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المع ّدل و ّ
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  209-01المؤرخ في  2جمادى األولى عام  1422الموافق  23يوليو سنة

المتمم.
 2001والمتضمن إنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقم 1616المؤرخ في  17أكتوبر  2016الذي ّ
ّ
لكّميـة عمـوم الطبيعـة والحيـاة بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف.
وبناء عمى إرسال جامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف رقم  50المؤرخ في  04ديسمبر .2018
 ًوزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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يقػػػػػػػػرر

المادة األولى :ييدف ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عموم الطبيعة والحياة

بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بن بوعمي-
المادة ّ :2
الشمف ،وفًقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة حسيبة بن بوعمي -الشمفّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤرخ في  17أكتوبر 2016
يعدؿ القرار رقـ 1616
ممحػػػق بالقػػرار رقـ 1363
المػؤرخ في  24ديسمبر  2018الذي ّ
ّ
ّ
لمحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة عمػوـ الطبيعػة والحيػاة بجامعة حسيبػة بف بوعمػي  -الشمػف
ا ّ
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

االسـ والمقػب

طاىراتي مراد

سعيدي جمال
قوجيل دمحم
عبابو عدة
مخطاري جمال الدين
مزيان مميكة
روابحي عبد الجبار
عاشور الطيب
تباني دمحم
دريش الحاج
قوعيش مميكة
بميادية دمحم عبد اإللو
بوطيبة عبد القادر
سعدود دمحم
مزياني عبد القادر
عالم رشيدة
سعدي عبد القادر
ستي بن عمي
بميواري بن خدة
سميماني زكرياء
عماري سييام
ىواري عبد القادر
بمحضري أحمد
عيشوني أحمد
صبايحية دمحم
عرباوي أمينة

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

الصفػة

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم البيولوجيا
ّ
عميد الكّمية
نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
رئيس قسم البيولوجيا
رئيسة قسم عموم التغذية والتغذية البشرية
رئيس قسم الجذع المشترك عموم الطبيعة والحياة
رئيس قسم العموم الزراعية والبيوتكنولوجيا
رئيس قسم الماء والبيئة والتنمية المستدامة

رئيس الّمجنة العممية لقسم البيولوجيا
رئيس الّمجنة العممية لقسم عموم التغذية والتغذية البشرية
رئيس الّمجنة العممية لقسم العموم الزراعية والبيوتكنولوجيا
رئيس الّمجنة العممية لقسم الماء والبيئة والتنمية المستدامة
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم البيولوجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم عموم التغذية والتغذية البشرية
ّ
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم عموم التغذية والتغذية البشرية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم العموم الزراعية والبيوتكنولوجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم العموم الزراعية والبيوتكنولوجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم الماء والبيئة والتنمية المستدامة
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم الجذع المشترك عموم الطبيعة والحياة
ّ
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم الجذع المشترك عموم الطبيعة والحياة
ّ
ممثّل عن األساتذة المساعدين
ممثّل عن األساتذة المساعدين
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤولة المكتبة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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المؤرخ في  17أكتوبر 2016
يعدؿ القرار رقـ 1615
مػؤرخ في  24ديسمبر ّ ،2018
ّ
قػػرار رقـ ّ 1364

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ البيولوجيػػا بكّميػة عمػوـ الطبيعػة والحيػاة
الذي ّ
بجامعة حسيبػة بف بوعمػي -الشمػف

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنةالمتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  209-01المؤرخ في  2جمادى األولى عام  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمم.
 2001والمتضمن إنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
المؤرخ في  17أكتوبر  2016الذي ّ
 وبموجب القرار رقم ّ 1615البيولوجيا بكّميـة عمـوم الطبيعـة والحيـاة بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف.
وبناء عمى إرسال جامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف رقم  50المؤرخ في  04ديسمبر .2018
 ًيقػػػػػػػػرر

المادة األولى :ييدف ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيولوجيـا بكمّية عموم

الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيولوجيـا بكّمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة
المادة ّ :2
بن بوعمي -الشمف ،وفًقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة حسيبة بن بوعمي -الشمفّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

المحدد
المؤرخ في  17أكتوبر 2016
يعدؿ القرار رقـ 1615
ممحػػق بالقػػرار رقـ 1364
ّ
المػؤرخ في  24ديسمبر  2018الذي ّ
ّ
ّ
لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ البيولوجيػػا بكّميػة عمػوـ الطبيعػة والحيػاة بجامعة حسيبػة بف بوعمػي  -الشمػف
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8

االسـ والمقػب

دريش الحاج
مخطاري جمال الدين
صبايحية دمحم
سعدو دمحم
عبابو عدة
زيدان عزالدينية
بن جابر صالح
بوكبشة معمر

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

الصفػة

أستاذ محاضر قسم "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسم
رئيس القسم
أستاذ محاضر قسم "أ"
أستاذ محاضر قسم "أ"
أستاذ محاضر قسم "أ"
أستاذة محاضرة قسم "ب"
أستاذ مساعد قسم "أ"
أستاذ مساعد قسم "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-

293

المؤرخ في  17أكتوبر 2016
يعدؿ القرار رقـ 1613
مػؤرخ في  24ديسمبر ّ ،2018
ّ
قػػرار رقـ ّ 1365

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ المػاء والبيئػة وال ّتنميػة المستدامػة
الذي ّ
بكّميػة عمػوـ الطبيعػة الحيػاة بجامعة حسيبػة بف بوعمػي -الشمػف

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنةالمتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  209-01المؤرخ في  2جمادى األولى عام  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمم.
 2001والمتضمن إنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
المؤرخ في  17أكتوبر  2016الذي ّ
 وبموجب القرار رقم ّ 1613المـاء والبيئـة والتّنميـة المستدامـة بكّميـة عمـوم الطبيعـة والحيـاة بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف.
وبناء عمى إرسال جامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف رقم  50المؤرخ في  04ديسمبر .2018
ً -

يقػػػػػػػػرر
المادة األولى :ييدف ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المـاء والبيئـة والتّنميـة
المستدامـة بكّمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المـاء والبيئـة والتّنميـة المستدامـة بكّمية عموم الطبيعة
المادة ّ :2
والحياة بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف ،وفًقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة حسيبة بن بوعمي -الشمفّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

المحدد لمقائمة
المؤرخ في  17أكتوبر 2016
يعدؿ القرار رقـ 1613
ممحػػق بالقػػرار رقـ 1365
ّ
المؤرخ في  24ديسمبر  2018الذي ّ
ّ
ّ
االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ المػاء والبيئػة وال ّتنميػة المستدامػة بكّميػة عمػوـ الطبيعػة والحيػاة بجامعة حسيبػة بف بوعمػي  -الشمػف

الرقـ
1
2
3
4
5

االسـ والمقػب

الصفػة

بوطيبة عبد القادر
تباني دمحم

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسم
رئيس القسم

نجاعي ساسي

أستاذ محاضر قسم "ب"

سعيدي جمال
بميواري بن خدة

أستاذ
أستاذ محاضر قسم "أ"

6

بمحسني فاطمة

أستاذة محاضرة قسم "ب"

7

نابد عبد القادر نذير

أستاذ مساعد قسم "أ"

8

حسين عمر

أستاذ مساعد قسم "أ"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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المؤرخ في  17أكتوبر 2016
يعدؿ القرار رقـ 1612
مػؤرخ في  24ديسمبر ّ ،2018
ّ
قػػرار رقـ ّ 1366
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ عمػػوـ ال ّتغذيػة وال ّتغذيػة البشريػة
الذي ّ
طبيعػة والحيػاة بجامعة حسيبػة بف بوعمػي  -الشمػف
بكّميػة عمػوـ ال ّ

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنةالمتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  209-01المؤرخ في  2جمادى األولى عام  1422الموافق  23يوليو سنة

المتمم.
 2001والمتضمن إنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
المؤرخ في  17أكتوبر  2016الذي ّ
 وبموجب القرار رقم ّ 1612عمـوم التّغذيـة والتّغذيـة البشريـة بكّميـة عمـوم الطبيعـة والحيـاة بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف.
وبناء عمى إرسال جامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف رقم  50المؤرخ في  04ديسمبر .2018
 ًيقػػػػػػػػرر

المادة األولى :ييدف ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمـوم التّغذيـة والتّغذيـة
طبيعـة والحيـاة بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف.
البشريـة بكّمية عمـوم ال ّ

طبيعـة
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمـوم التّغذيـة والتّغذيـة البشريـة بكّمية عمـوم ال ّ
المادة ّ :2
والحيـاة بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف ،وفًقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة حسيبة بن بوعمي -الشمفّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

األستاذ طػاىر حجػار

المحدد لمقائمة
المؤرخ في  17أكتوبر 2016
يعدؿ القرار رقـ 1612
ممحػػق بالقػػرار رقـ 1366
ّ
المػؤرخ في  24ديسمبر  2018الذي ّ
ّ
ّ
طبيعػة والحيػاة بجامعة حسيبػة بف بوعمػي  -الشمػف
االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ عمػػوـ ال ّتغذيػة وال ّتغذيػة البشريػة بكّميػة عمػوـ ال ّ

الرقـ االسـ والمقػب
1

قوعش مميكة

3

عالم رشيدة

2
4
5
6
7
8

مزيان مميكة

الصفػة

أستاذة محاضرة قسم "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسم
رئيس القسم

أستاذة

مزايني عبد القادر

أستاذ محاضر قسم "أ"

نمار فوزية

أستاذة محاضرة قسم "ب"

بصديق أمينة

نحال فاطمة

بمحضري أحمد

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

أستاذة محاضرة قسم "ب"
أستاذة مساعدة قسم "أ"
أستاذ مساعد قسم "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
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المؤرخ في  17أكتوبر 2016
يعدؿ القرار رقـ 1614
مػؤرخ في  24ديسمبر ّ ،2018
ّ
قػػرار رقـ ّ 1367
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمػػوـ الزراعيػة والبيوتكنولوجيػا
الذي ّ
بكّميػة عمػوـ الطبيعػة الحيػاة بجامعة حسيبػة بف بوعمػي -الشمػف

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنةالمتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  209-01المؤرخ في  2جمادى األولى عام  1422الموافق  23يوليو سنة

المتمم.
 2001والمتضمن إنشاء جامعة الشمف ،المعّدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
المؤرخ في  17أكتوبر  2016الذي ّ
 وبموجب القرار رقم ّ 1614العم ـوم الزراعيـة والبيوتكنولوجيـا بكّميـة عمـوم الطبيعـة والحيـاة بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف.
وبناء عمى إرسال جامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف رقم  50المؤرخ في  04ديسمبر .2018
 ًيقػػػػػػػػرر

المادة األولى :ييدف ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العمـوم الزراعيـة
والبيوتكنولوجيـا بكّمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العمـوم الزراعيـة والبيوتكنولوجيـا بكّمية عموم الطبيعة
المادة ّ :2
والحياة بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف ،وفًقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة حسيبة بن بوعمي -الشمفّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طػاىر حجػار

المحدد لمقائمة
المؤرخ في  17أكتوبر 2016
يعدؿ القرار رقـ 1614
ممحػػق بالقػػرار رقـ 1367
ّ
المؤرخ في  24ديسمبر  2018الذي ّ
ّ
ّ
االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمػػوـ الزراعيػة والبيوتكنولوجيػا بكّميػة عمػوـ الطبيعػة والحيػاة بجامعة حسيبػة بف بوعمػي-الشمػف

الرقـ

االسـ والمقػب

2

عاشور الطيب

1
3
4
5
6
7
8

الصفػة

بميادية دمحم عبد اإللو

أستاذ محاضر قسم "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسم

سعدي عبد القادر

أستاذ

ستي بن عمي

أستاذ محاضر قسم "أ"

ىواري عبد القادر

أستاذ مساعد قسم "أ"

قوجيل دمحم

مزيان مميكة
قاسي مالك

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

رئيس القسم

أستاذ محاضر قسم "أ"

أستاذة محاضرة قسم "ب"
أستاذ مساعد قسم "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المؤرخ في  17أفريل 2017
يعدؿ القرار رقـ 441
مػؤرخ في  24ديسمبر ّ ،2018
ّ
قػػرار رقػـ ّ 1368
يحػدد القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف
الذي ّ
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل،
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  209-01المؤرخ في  2جمادى األولى عام  1422الموافق  23يوليو سنة

المتمم،
 2001والمتضمن إنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنةالمتمم،
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  17أفريل  2017الذي يح ّـدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقم 441ّ
المعدل،
لجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف،
ّ
وبناء عمى إرسال جامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف رقم  50المؤرخ في  04ديسمبر ،2018
 ًيقػػػػػػػػرر

المادة األولى :ييدف ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة حسيبة بن بوعمي-
الشمف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف ،وفقا لمجدول الممحق

بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طػاىر حجػار

المؤرخ في  17أفريل 2017
يعدؿ القرار رقـ 441
ممحػػق بالقػرار رقػـ 1368
المػؤرخ في  24ديسمبر  2018الذي ّ
ّ
ّ
حػدد لمقائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف
الم ّ

الرقـ

االسـ والمقػب
شكري عمي
عكوش كمال

3

حساني حسين

4

مخموف عمي
عايمي رضوان
عبدي بن عبد هللا

1
2

5
6

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

الصفػة
مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي لمجامعة
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكوين العالي في الطور األول والثاني والتكوين المتواصل
والشيادات والتكوين العالي في التدرج
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي
والتكوين العالي فيما بعد التدرج
نائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاىرات العممية
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراف والتوجيو
عميد كمية التكنولوجيا
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7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

عميد كمية اليندسة المدنية والمعمارية
قسول عمر
عميد كمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي
بوجمعة عبد العالي
عميد كمية عموم الطبيعة والحياة
سعيدي جمال
عميد كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
بن نافمة قدور
عميد كمية المغات األجنبية
دحمان نور الدين
عميد كمية اآلداب والفنون
ىارون مجيد
عميد كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
بوقشور دمحم الصالح
عميد كمية الحقوق والعموم السياسية
نوري منير
مدير معيد التربية البدنية والرياضية
يحياوي دمحم
رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا
زقاوي عبد هللا
رئيس المجمس العممي لكمية اليندسة المدنية والمعمارية
دلة نور الدين
رئيس المجمس العممي لكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي
طاىر عباس منير
رئيس المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
زيدان دمحم
آيت جيدة محند امقران رئيس المجمس العممي لكمية المغات األجنبية
رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والفنون
توزان عبد القادر
رئيس المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة
طاىرتي مراد
رئيس المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
بمبولة مصطفى
رئيس المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية
بورزامة رابح
رئيس المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية
حاج بن عمي دمحم
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن كمية التكنولوجيا
طالب رشيد
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن كمية التكنولوجيا
منداس دمحم
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن كمية اليندسة المدنية والمعمارية
غريسي دمحم
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن كمية اليندسة المدنية والمعمارية
برانسي الطيب
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن كمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي
راشد حبيب
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن كمية عموم الطبيعة والحياة
بوطيبة عبد القادر
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن كمية عموم الطبيعة والحياة
صبايحية دمحم
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
أنساعد رضوان
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
قورين حاج قويدر
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن كمية المغات األجنبية
قيطارني دمحم
ّ
مصف األستاذية عن كمية اآلداب والفنون
ممثّل األساتذة ذوي
زغودة إسماعيل
ّ
مصف األستاذية عن كمية اآلداب والفنون
ممثّل األساتذة ذوي
بوقمرة عمر
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
ديممي عبد العزيز
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
زيان دمحم
ّ
شايب الذراع بن يمينة ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن كمية الحقوق والعموم السياسية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن كمية الحقوق والعموم السياسية
سي عمي أحمد
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن معيد التربية البدنية والرياضية
حفصاوي بن يوسف
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن معيد التربية البدنية والرياضية
سبع بوعبد هللا
ّ
ممثّل عن األساتذة المساعدين
داللي دمحم
ممّثمة عن األساتذة المساعدين
ختو فايزة
أستاذ بجامعة الجياللي بونعامة -خميس مميانة
لونيس مراد
أستاذ بجامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
شمروك دمحم
مسؤولة المكتبة المركزية
خرباش ياسمينة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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المؤرخ في  01نوفمبر 2017
يعدؿ القرار رقـ 1050
مػؤرخ في  24ديسمبر ّ ،2018
ّ
قػػرار رقـ ّ 1369
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة غرداية
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنةالمتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  248-12المؤرخ في  14رجب عام  1433الموافق  04يونيو سنة 2012والمتضمن إنشاء جامعة غرداية.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقم 1050المؤرخ في  01نوفمبر  2017الذي ّ
ّ
لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة غرداية.
المؤرخ في  14نوفمبر .2018
وبناء عمى إرسال جامعة غرداية رقم ّ 48
 ًيقػػػػػػػػرر

المادة األولى :ييدف ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا
بجامعة غرداية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة غرداية ،وفقا لمجدول

الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة غرداية ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

المؤرخ في  01نوفمبر 2017
يعدؿ القرار رقـ 1050
ػؤرخ في  24ديسمبر  2018الذي ّ
ّ
ممحػػػق بالقػػرار رقـ  1369الم ّ

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

المحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة غرداية
ّ

االسـ والمقػب

داودي باحمد
بوعرعور كمال
مرابط إبراىيم
بمغراس سيفية
كينة عبد الكريم
دمحم حاج عيسى
قرباتي قدور
حموش حدة
عكرمي فوزي

شوية فيصل

الصفػة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم العموم والتكنولوجيا
ّ
عميد الكمية
نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائبة العميد المكّمفة بما بعد ّ
رئيس قسم الرياضيات واإلعالم اآللي
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم العموم والتكنولوجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم الرياضيات واإلعالم اآللي
ّ
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم الرياضيات واإلعالم اآللي
ّ
ممثّل عن األساتذة المساعدين
ممثّل عن األساتذة المساعدين

ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ
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مػؤرخ في  24ديسمبر  ،2018يحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي
قػػرار رقـ ّ 1370
لمعيد العموـ والتكنولوجيا بالمركز الجامعي صالحي أحمد -النعػامة
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  299-05المؤرخ في  11رجب عام  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  205-10المؤرخ في  30رمضان عام  1431الموافق  9سبتمبر سنة 2010المتمم.
والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالنعامة،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العموم والتكنولوجيا بالمركز الجامعي صالحي
 ًالمؤرخ في  22ماي .2018
أحمد -النعـامة ّ
يقػػػػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  38من المرسوم التنفيذي رقم  299-05المؤرخ في  11رجب عام 1426
الموافق  16غشت سنة  ،2005والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد العموم والتكنولوجيا بالمركز الجامعي صالحي أحمد -النعـامة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموم والتكنولوجيا بالمركز الجامعي صالحي
أحمد -النعـامة ،وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المركز الجامعي صالحي أحمد -النعـامة ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مػؤرخ في  24ديسمبر  2018الذي يحدد القائمة االسمية ألعضػاء
ممحق بالقرار رقـ ّ 1370
المجمس العممي لمعيد العموـ والتكنولوجيا بالمركز الجامعي صالحي أحمد -النعػامة

االسـ والمقػب

بن دوخة برابح
عيداوي عبد الغني

قايد نور الدين
غريب دمحم
براىيمي جمال
بن عيسى بدر الدين
بداوي عبد الحميد
معروف عبد الرزاق

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

الصفػة

أستاذ ،رئيس المجمس العممي لممعيد

مدير المعيد
التدرج
مدير مساعد مكّمف ّ
بالدراسات في ّ
التدرج والبحث العممي
مدير مساعد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسم عموم الطبيعة والحياة
رئيس قسم الرياضيات واإلعالم اآللي
رئيس قسم العموم والتكنولوجيا
أستاذ
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

لعور دمحم
بوشيحة جمول
عامر ىواري

بكوش آسية
بورحمة العام
زياني زكرياء
مكي سميمان
التي فتحي
كنوزة جمال
بوزرواطة ربيعة

أستاذ
أستاذ
أستاذ محاضر قسم "أ"

أستاذة محاضرة قسم "ب"
أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ مساعد قسم "أ"
أستاذ مساعد قسم "أ"
أستاذ مساعد قسم "ب"
مسؤولة المكتبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد
يعدؿ القرار رقـ 883
المؤرخ في  01أكتوبر  2018الذي ّ
مػؤرخ في  24ديسمبر ّ ،2018
ّ
قػػرار رقـ ّ 1371
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيري بالمدرسة العميا في العموـ التطبيقية -الجزائر

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017

المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  303-17المؤرخ في  02صفر عام  1439الموافق  22أكتوبر 2017المتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بالجزائر إلى مدرسة عميا في العموم التطبيقية.
و
ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
 وبموجب القرار رقم 883المؤرخ في  01أكتوبر  2018الذي ّ
ّ
التكوين التحضيري بالمدرسة العميا في العموم التطبيقية -الجزائر.
وبناء عمى إرسال المدرسة العميا في العموم التطبيقية -الجزائر رقم  644المؤرخ في  21نوفمبر .2018
 ًيقػػػػػػػػرر

المادة األولى :ييدف ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التكوين التحضيري
بالمدرسة العميا في العموم التطبيقية -الجزائر.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التكوين التحضيري بالمدرسة العميا في العموم
التطبيقية -الجزائر ،وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة العميا في العموم التطبيقية -الجزائر ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
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يعدؿ القرار رقـ  883المؤّرخ في  01أكتوبر 2018
ممحق بالقرار رقـ 1371
المػؤرخ في  24ديسمبر  2018الذي ّ
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيري بالمدرسة العميا في العموـ التطبيقية -الجزائر
ّ
الرقـ

1
2
3
4
5
6
7

االسـ والمقػب

معيوط صميحة

الصفػة

أستاذة محاضرة قسم "ب" ،رئيسة المجنة العممية لمقسم

بن عيش نسيمة
بن كانون عواوش

أستاذ محاضر قسم "ب"

معموم أغيالس

أستاذ مساعد قسم "أ"

بميدي لمين

نصراوي رياض
قدواري المية

رئيسة القسم

أستاذ مساعد قسم "أ"
أستاذ مساعد قسم "أ"

أستاذة مساعدة قسم "ب"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المؤرخ في  15جواف 2016
يعدؿ القرار رقـ 675
مػؤرخ في  24ديسمبر ّ ،2018
ّ
قػػرار رقـ ّ 1372
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية والعمراف بجامعة باتنة1
الذي ّ

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة

المتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عام  1409الموافق أول غشت سنة

المتمم.
 1989والمتضمن إنشاء جامعة باتنة،
ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقم 675المؤرخ في  15جوان  2016الذي ّ
ّ
لمعيد اليندسة المعمارية والعمران بجامعة باتنة.1
وبناء عمى إرسال جامعة باتنة  1رقم  390المؤرخ في  29نوفمبر .2018
 ًيقػػػػػػػػرر

المادة األولى :ييدف ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية
والعمران بجامعة باتنة .1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية والعمران بجامعة باتنة  ،1وفقا
لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة باتنة  ،1كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
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المؤرخ في  15جواف 2016
يعدؿ القرار رقـ 675
ممحػػػق بالقػػرار رقـ 1372
المػؤرخ في  24ديسمبر  2018الذي ّ
ّ
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية والعمراف بجامعة باتنة1
ّ

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

االسـ والمقػب

ناصر فريدة
مريم بمقاسم

عبيدة حمودة

مبروك دمبري

الطاىر سعيدي

بقاسم ديب

عبد المالك عروف

الصفػة

رئيسة المجمس العممي لممعيد ،ممثّمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم اليندسة المعمارية والعمران
ّ
مدير المعيد

ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم اليندسة المعمارية والعمران
ّ
ممثّل عن األساتذة المساعدين
ممثّل عن األساتذة المساعدين
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المؤرخ في  17أكتوبر 2017
يعدؿ القرار رقـ 972
مػؤرخ في  24ديسمبر ّ ،2018
ّ
قػػرار رقػـ ّ 1373
يحػدد القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة أحمد بف بمة -وىراف1
الذي ّ

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم رقم  211-84المؤرخ في  21ذي القعدة عام  1404الموافق  18غشت سنة  1984المتعّمقالمتمم.
بتنظيم جامعة وىران  1وسيرىا،
ّ
المعدل و ّ

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنةالمتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

المؤرخ في  17أكتوبر  2017الذي يح ّـدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقم 972ّ
لجامعة أحمد بن بمة -وىران.1
المؤرخ في  25نوفمبر .2018
وبناء عمى إرسال جامعة أحمد بن بمة -وىران  1رقم ّ 87
 ًيقػػػػػػػػرر
المادة األولى :ييدف ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة أحمد بن بمة -وىران.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة أحمد بن بمة -وىران ،1وفقا لمجدول الممحق بيذا
القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة أحمد بن بمة -وىران ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المؤرخ في  17أكتوبر 2017
يعدؿ القرار رقـ 972
ممحق بالقرار رقػـ 1373
المػؤرخ في  24ديسمبر  2018الذي ّ
ّ
ّ
حػدد لمقائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة أحمد بف بمة -وىراف1
الم ّ

الرقـ االسـ والمقػب

الصفػة

1

عبد الباقي بن زيان
بحري أحمد

مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي لمجامعة

3

صنوبر عبد المجيد

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي

4

باالسكا اسماعين

2

5
6
7
8
9

حمو أحمد
يعقوبي بمعباس

بن سيمة ثالث أحمد
حمداوي عياد فاطمة

بسناسي سعاد

 10فغرور دحو
 11فرقاني جازية
 12شيالي سممى
 13بمحول سميمة

 14بوعمقة أحمد
 15ممياني دمحم
 16يوسي اليواري

 17لمو عبد الرحمن
 18بويعقوب عبد المطيف
 19بوناصر بومدين
 20صنياجي رشيد
 21مدين صونية
 22برادة ستي

 23غبريوط بوجمعة
 24ممياني دمحم
 25سعد هللا زىرة

 26لعباسي دمحم
 27داودي عبد القادر

 28عباد أحمد
 29زيناي جمال الدين
 30كايل فتيحة

 31بوكريديمي جمال
 32رزوق عبد القادر
 33منصوري توفيق
 34أحمد فواتيح زبير
 35يمس شاوش

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكوين العالي في الطور األول والثاني والتكوين المتواصل
والشيادات والتكوين العالي في التدرج

والتكوين العالي فيما بعد التدرج
نائب مدير الجامعة مكّمفة بالعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاىرات العممية

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراف والتوجيو
عميد كمية العموم الدقيقة والتطبيقية
عميد كمية عموم الطبيعة والحياة
عميدة كمية الطب
عميدة كمية اآلداب والفنون

عميد كمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية
مديرة معيد الترجمة

مديرة معيد العموم والتقنيات التطبيقية
رئيسة المجمس العممي لكمية العموم الدقيقة والتطبيقية

رئيس المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة
رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والفنون

رئيس المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية

رئيس المجمس العممي لمعيد العموم والتقنيات التطبيقية
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن كمية العموم الدقيقة والتطبيقية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن كمية العموم الدقيقة والتطبيقية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن كمية عموم الطبيعة والحياة
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
ممثّل األساتذة ذوي
ممثّل األساتذة ذوي

مصف األستاذية عن كمية عموم الطبيعة والحياة
ّ
مصف األستاذية عن كمية الطب
ّ
مصف األستاذية عن كمية الطب
ّ
مصف األستاذية عن كمية اآلداب والفنون
ّ
مصف األستاذية عن كمية اآلداب والفنون
ّ

ممثّل األساتذة ذوي
ممثّل األساتذة ذوي
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية
ّ
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية
ّ
ممثّل
ممثّل
ممثّل

عن كمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية
عن كمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية

عن معيد الترجمة
عن معيد الترجمة

األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن معيد العموم والتقنيات التطبيقية
ّ
األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن معيد العموم والتقنيات التطبيقية
ّ
عن األساتذة المساعدين

ممثّل عن األساتذة المساعدين
أستاذ بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف -وىران
أستاذ بجامعة دمحم بن أحمد -وىران 2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
مػؤرخ في  24ديسمبر ّ ،2018
قػػرار رقـ ّ 1374
لقسـ اليندسة الموجيستيكية والنقل بالمدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
محرم عام  1430الموافق  20يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  20-09المؤرخ في ّ 23المتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا.
و
ّ

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

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا.

 وبنا ًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم اليندسة الموجيستيكية والنقل بالمدرسة الوطنيةالعميا لمتكنولوجيا المؤرخ في  05نوفمبر .2018
يقػػػػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  50من المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم اليندسة الموجيستيكية والنقل بالمدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الموجيستيكية والنقل بالمدرسة الوطنية العميا
لمتكنولوجيا ،وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8

األستاذ طػاىر حجػار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقـ 1374
المػؤرخ في  24ديسمبر  2018الذي ّ
ّ
المجنة العممية لقسـ اليندسة الموجيستيكية والنقل بالمدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا

االسـ والمقػب

الصفػة

بوغالب صادق األمين

رئيس القسم

بوزيد معاوية شريف

أستاذ محاضر قسم "ب"

تومي منال

أستاذة محاضرة قسم "ب"

مسموب دمحم

بن عيسى دمحم لزىر
تابتي تممالي أمال
سميج وسيمة

بن جدو بوديسة

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

أستاذ محاضر قسم "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسم

أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذة محاضرة قسم "ب"
أستاذة مساعدة قسم "أ"

أستاذة مساعدة قسم "ب"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
مػؤرخ في  24ديسمبر ّ ،2018
قػػرار رقـ ّ 1375
لقسـ اليندسة الكيربائية واإلعالـ اآللي الصناعي بالمدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
محرم عام  1430الموافق  20يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  20-09المؤرخ في ّ 23المتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا.
و
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية واإلعالم اآللي الصناعي
 ًبالمدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا المؤرخ في  07جويمية .2018
يقػػػػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  50من المرسوم التنفيذي رقم  176-16المؤرخ في  9رمضان عام 1437

الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية واإلعالم اآللي الصناعي بالمدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية واإلعالم اآللي الصناعي بالمدرسة

الوطنية العميا لمتكنولوجيا ،وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طػاىر حجػار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحق بالقرار رقـ 1375
المػؤرخ في  24ديسمبر  2018الذي ّ
ّ
لقسـ اليندسة الكيربائية واإلعالـ اآللي الصناعي بالمدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

االسـ والمقػب

حراوبية إبراىيم
رزوق حنان
زالط خديجة
رباعي كريمة
بميشاط فايزة
بوشامة سميرة
بوديار توفيق
عباد ليمى
بمحسن عبد القادر
عتروز براىيم

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

الصفػة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسم
رئيسة القسم
أستاذة محاضرة قسم "ب"
أستاذة محاضرة قسم "ب"
أستاذة محاضرة قسم "ب"
أستاذة محاضرة قسم "ب"
أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذة مساعدة قسم "أ"
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
مػؤرخ في  24ديسمبر ّ ،2018
قػػرار رقـ ّ 1376
لقسـ اليندسة المعمارية بكمية العمػػػػػوـ بجامعة بف يوسف بف خدة -الجزائر1
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوم رقم  209-84المؤرخ في  21ذي القعدة عام  1404الموافق  18غشت سنة  1984والمتعّمقالمتمم.
بتنظيم جامعة الجزائر  1وسيرىا،
ّ
المعدل و ّ
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنةالمتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم اليندسة المعمارية بكمية العم ـ ــوم بجامعة بن
 ًالمؤرخ في  17أفريل .2018
يوسف بن خدة -الجزائر ّ 1
يقػػػػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

المتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدل و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المعمارية بكمية العم ـ ــوم بجامعة بن يوسف بن
خدة -الجزائر.1
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المعمارية بكمية العم ـ ــوم بجامعة بن يوسف بن
المادة ّ :2
خدة -الجزائر ،1وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر ،1كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

األستاذ طػاىر حجػار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
مػؤرخ في  24ديسمبر  2018الذي ّ
ممحػػق بالقػرار رقػـ ّ 1376
لقسـ اليندسة المعمارية بكمية العمػػػػػوـ بجامعة بف يوسف بف خدة -الجزائر1

االسـ والمقػب
حراوبية ايمان
كاشر صبرينة
عيد دليمة
بورشاق سفيان
حدادو نعيمة
سوطو صبرينة
مطاطحة سمية
إسماعيل رحيمة
جدو بثينة

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

الصفػة
أستاذة محاضرة قسم "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسم
رئيسة القسم
أستاذة محاضرة قسم "ب"
أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذة محاضرة قسم "ب"
أستاذة مساعدة قسم "ب"
أستاذة مساعدة قسم "ب"
أستاذة مساعدة قسم "ب"
أستاذة مساعدة قسم "ب"
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
مػؤرخ في  24ديسمبر ّ ،2018
قػػرار رقـ ّ 1377
لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بكمية العمػػػػػوـ بجامعة بف يوسف بف خدة -الجزائر1
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوم رقم  209-84المؤرخ في  21ذي القعدة عام  1404الموافق  18غشت سنة  1984والمتعّمقالمتمم.
بتنظيم جامعة الجزائر 1وسيرىا،
ّ
المعدل و ّ
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنةالمتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
وبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي بكمية العم ـ ــوم بجامعة
 ًالمؤرخة في  17و 29أفريل .2018
بن يوسف بن خدة -الجزائرّ 1
يقػػػػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

المتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدل و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي بكمية العم ـ ــوم بجامعة بن
يوسف بن خدة -الجزائر.1
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي بكمية العم ـ ــوم بجامعة
المادة ّ :2

بن يوسف بن خدة -الجزائر ،1وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر ،1كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

األستاذ طػاىر حجػار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
مػؤرخ في  24ديسمبر  2018الذي ّ
ممحػػق بالقػرار رقػـ ّ 1377
لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بكمية العمػػػػػوـ بجامعة بف يوسف بف خدة -الجزائر 1

االسـ والمقػب

عدوان أمين
بن عيسى لخضر

باشوش كمال
مختاري فارس
عثامنية عبد الغني
بوطرح عائشة
سعدو دمحم
طويل مميكة
جعفري الياس أحمد

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

الصفػة

أستاذ محاضر قسم "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسم
رئيس القسم
أستاذ محاضر قسم "أ"
أستاذ محاضر قسم "أ"
أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذة محاضرة قسم "ب"
أستاذ مساعد قسم "أ"
أستاذة مساعدة قسم "أ"
أستاذ مساعد قسم "ب"

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
مػؤرخ في  24ديسمبر ّ ،2018
قػػرار رقـ ّ 1378
لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكمية العمػػػػػوـ بجامعة بف يوسف بف خدة -الجزائر1

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوم رقم  209-84المؤرخ في  21ذي القعدة عام  1404الموافق  18غشت سنة  1984والمتعّمقالمتمم.
بتنظيم جامعة الجزائر  1وسيرىا،
ّ
المعدل و ّ
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنةالمتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم عموم الطبيعة والحياة بكمية العم ـ ــوم بجامعة بن
 ًالمؤرخ في  30أفريل .2018
يوسف بن خدة -الجزائر ّ 1
يقػػػػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

المتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدل و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم الطبيعة والحياة بكمية العمـ ـ ـوم بجامعة بن يوسف بن
خدة -الجزائر.1

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم الطبيعة والحياة بكمية العم ـ ــوم بجامعة بن يوسف
المادة ّ :2
بن خدة -الجزائر ،1وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر ،1كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحػػق بالقػرار رقػـ 1378
المػؤرخ في  24ديسمبر  2018الذي ّ
ّ
لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكمية العمػػػػػوـ بجامعة بف يوسف بف خدة -الجزائر1

الرقـ االسـ والمقػب
1
2
3
4
5
6
7
8
9

زرمان نجية
بعمي شريف نعيمة

بوعزيز أحمد
تومي دمحم
آيت وازو عبد النور
توماتية عمران
مناد رفيق
بوتمجت أحمد
كفيل صبرينة

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

الصفػة

أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسم
رئيسة القسم

أستاذ
أستاذ
أستاذ محاضر قسم "أ"
أستاذ محاضر قسم "أ"
أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ مساعد قسم "أ"
أستاذة مساعدة قسم "أ"

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
مػؤرخ في  24ديسمبر ّ ،2018
قػػرار رقـ ّ 1379
لقسـ عموـ المػػػادة بكمية العمػػػػػوـ بجامعة بف يوسف بف خدة -الجزائر1
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوم رقم  209-84المؤرخ في  21ذي القعدة عام  1404الموافق  18غشت سنة  1984والمتعّمقالمتمم.
بتنظيم جامعة الجزائر 1وسيرىا،
ّ
المعدل و ّ
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنةالمتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسم عموم الم ــادة بكمية العم ـ ــوم بجامعة بن يوسف بن
 ًالمؤرخ في  02ماي .2018
خدة -الجزائر 1
ّ
يقػػػػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  48من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عام

المتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدل و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم الم ــادة بكمية العم ـ ــوم بجامعة بن يوسف بن خدة-

الجزائر.1
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم الم ــادة بكمية العم ـ ــوم بجامعة بن يوسف بن
المادة ّ :2

خدة -الجزائر ،1وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر ،1كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طػاىر حجػار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
مػؤرخ في  24ديسمبر  2018الذي ّ
ممحػػق بالقػرار رقػـ ّ 1379
لقسـ عموـ المػػػادة بكمية العمػػػػػوـ بجامعة بف يوسف بف خدة -الجزائر1

الرقـ االسـ والمقػب
 1بن واضح عمي
 2بوساحة بوزيد
 3عدور ليدية
 4الكرد كوثر
 5لمميكشي وىيبة
 6نبات األمين
 7خالدي خالد
 8زناتي يوسف
 9صالحي ليدية
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

الصفػة
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسم
رئيس القسم
أستاذة
أستاذة محاضرة قسم "أ"
أستاذة محاضرة قسم "أ"
أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ مساعد قسم "أ"
أستاذ مساعد قسم "أ"
أستاذة مساعدة قسم "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
مػؤرخ في  24ديسمبر ّ ،2018
قػػرار رقـ ّ 1380
لكمية العمػػػػػوـ بجامعة بف يوسف بف خدة -الجزائر1
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوم رقم  209-84المؤرخ في  21ذي القعدة عام  1404الموافق  18غشت سنة  1984والمتعّمقالمتمم.
تنظيم جامعة الجزائر 1وسيرىا،
ّ
المعدل و ّ
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017المعدل.
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عام  1424الموافق  23غشت سنة

المتمم.
يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدل و ّ
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العم ـ ــوم بجامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر1
 ًالمؤرخ في  30ماي .2018
ّ
يقػػػػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادتين  43و 44من المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية

المتمم ،والمذكور أعاله ،ييدف ىذا القرار إلى
عام  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدل و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العم ـ ــوم بجامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر.1

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العم ـ ــوم بجامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر ،1وفقا
المادة ّ :2
لمجدول الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكّمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر ،1كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  23ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

األستاذ طػاىر حجػار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحػػػق بالقػػرار رقـ 1380
المػؤرخ في  24ديسمبر  2018الذي ّ
ّ
المجمس العممي لكمية العمػػػػػوـ بجامعة بف يوسف بف خدة -الجزائر1
الصفػة
االسـ والمقػب
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم عموم الطبيعة والحياة
تومي دمحم
ّ
بوديس عبد الحكيم عميد الكمية
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
مختاري فارس
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
باشوش كمال
رئيسة قسم اليندسة المعمارية
كاشر صبرينة
رئيس قسم الرياضيات واإلعالم اآللي
بن عيسى لخضر
بعمي شريف نعيمة رئيسة قسم عموم الطبيعة والحياة
رئيس قسم عموم المادة
بوساحة بوزيد
رئيسة المجنة العممية لقسم اليندسة المعمارية
حراوبية ايمان
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10
11
12
13
14
15
16
17
18

رئيس المجنة العممية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي
رئيسة المجنة العممية لقسم عموم الطبيعة والحياة
رئيس المجنة العممية لقسم عموم المادة
ممثّل األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم عموم الطبيعة والحياة
ّ
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم عموم المادة
ّ
ممّثمة األساتذة ذوي
مصف األستاذية عن قسم عموم المادة
ّ
مثّل عن األساتذة المساعدين
ممثّل عن األساتذة المساعدين
مسؤولة المكتبة

عدوان أمين
زرمان نجية
بن واضح عمي
بوعزيز أحمد
عدور ليديا
لمميكشي وىيبة
بوتمجت أحمد
سعدو دمحم
مروش زكية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  1381مؤرخ في  25ديسمبر  ،2018يحدد كيفيات تنظيـ
الطور األوؿ في مرحمة التدرج في الطب وتقييمو والتدرج فيو

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانون رقم  05-99المؤرخ في  18ذي الحجة عام  1419الموافق  4أبريل سنة  1999والمتضمنالقانون التوجييي لمتعميم العالي ،المعدل والمتمم.
 وبمقتضى المرسوم رقم  215-71المؤرخ في  4رجب عام  1391الموافق  25غشت سنة  1971والمتضمنتنظيم الدروس الطبية ،المعدل والمتمم.

 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة 2017والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

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

 -وبمقتضى القرار المؤرخ في  3غشت سنة  ،1987الذي يحدد كيفيات تنظيم وتقييم والتقدم في الدراسات الجامعية.

 وبمقتضى القرار المؤرخ في أول أكتوبر سنة  ،1991الذي يحدد مقاييس برنامج التعميم وكيفيات التقييم لمسنةالرابعة في الطب.

 وبمقتضى القرار المؤرخ في  13يونيو سنة  ،1993الذي يحدد تنظيم الدراسات في مرحمة التدرج في الطبوكيفيات تقييميا والتدرج فييا.

 وبمقتضى القرار رقم  617المؤرخ في  18يوليو سنة  2018والمتضمن البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى لنيلالشيادة في الطب.

يقػػػػػػػػرر

المادة األولى :ييدف ىذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم الطور األول في مرحمة التدرج في الطب وتقييمو والتدرج فيو.

المادة  :2تسمى الثالث سنوات األولى لمدراسات في الطب "الدراسات في الطب في الطور األول".

المادة  :3ينظم التدريس الذي يشكل برامج الدراسات الجامعية في الطب في الطور األول بطريقة سنوية و /أو فصمية
وتزود بمعامالت.

المادة  :4يتم تسجيل أو إعادة تسجيل الطمبة مرة واحدة في بداية كل سنة جامعية.

المادة  :5يحدد التقييم البيداغوجي لميارات الطمبة ومعارفيم أثناء الدراسات في الطب في الطور األول من أجل
االنتقال الى السنة الموالية في ق اررات خاصة لكل سنة تدريس (السنة األولى ،السنة الثانية والسنة الثالثة).
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المادة  :6تضم أشكال تقييم وتقدير الطمبة:

 إختبارات نظرية إلزامية (محاضرات وأعمال موجية).
 تقييمات في األعمال التطبيقية.
 إختبارات عيادية.

المادة  :7يمكن طالب الدراسات في الطب في الطور األول الراسب في الدورات التقييمية العادية ،أن يشارك في
دورات استدراكية تنظم نياية السنة الجامعية (يونيو – يوليو).

وفي ىذه المرحمة ،يحتفع بالمواد المكتسبة (نظري ،تطبيقي ،عيادي).

يكتسب المقياس عند نياية اإلختبارات بنفس الشروط كما ىي منصوص عمييا في الق اررات الخاصة لكل

سنة.

المادة  :8يعيد الطالب السنة ،في حالة رسوبو في اإلختبار االستدراكي مع اإلحتفاظ بالمقاييس أو الوحدات
التعميمية المكتسبة.

المادة  :9يحق لمطالب التسجيل مرتين ( )02في نفس السنة ،شريطة أن ال تتجاوز المدة القصوى لمدراسات في
الطب في الطور األول خمس ( )05سنوات.

المادة  :10يؤسس دفتر يسمى "دفتر طالب الدراسات في الطب في الطور األول" تعرض فيو الميارات العيادية
المكتسبة والنشاطات المدرجة في محفظة محدثة من طرف الطالب (المقدمات ،العروض ،اإلشراف،

تنظيم النشاطات العممية المؤطرة) خالل فترة الدراسات في الطب الطور األول.

يصادق عمى الكفاءات والمحفظة المحدثة من طرف مسؤول المقياس بالنسبة لمسنة األولى والسنة
الثانية ،ومن طرف رئيس المصمحة وأساتذة التربص بالنسبة لمسنة الثالثة.

المادة  :11تطبق أحكام ىذا القرار ابتداء من السنة الجامعية  2019/2018عمى الطمبة المسجمين أو معيدي
التسجيل في السنة األولى.

المادة  :12تمغى جميع األحكام المخالفة ليذا القرار.

المادة  :13ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  25ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار مؤرخ في  27ديسمبر  2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية
لدى المدرسػة الوطنيػة المتعػددة التقنيػات الجزائػر

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمومية.
 بمقتضى المرسوم رقم  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عام  1402الموافق  11سبتمبر سنة ،1982المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعية.

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.
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 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  325-09المؤرخ في  11أكتوبر سنة  ،2009يعدل المرسوم التنفيذي رقم 215-08المؤرخ في  14جويمية سنة  ،2008المتضمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة.

 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضـر المـؤرخ في  09أفريل سنة  ،2018المتضمن فرز األصوات االنتخاب لممثمي العمال في لجنةالخدمات االجتماعية لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الجزائر.

 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضـر المـؤرخ في  22أفريل سنة  ،2018المتضمن تعيين لممثمي األساتذة في لجنة الخدماتاالجتماعية لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الجزائر.

 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضر المـؤرخ في  23أفريل سنة  ،2018المتضمـن التشكيمة النيائيـة ألعضاء لجنـة الخدمـاتاالجتماعية لـدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الجزائر.

يقػػػػػػػػرر

المػادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الجزائر.

المػادة  :2تتكون لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم :
األعضاء الدائموف:

 -01سعداوي إلياس،

 -02صبايحي حكيم،

 -07بوبكر دمحم،

 -08القرقاري حسينة،

 -05شريد جميمة،

 -04رياحي شريفة،
األعضاء اإلضافيوف:

 -01محب الدين حفيظة،

 -03شرقي عبد المالك،
 -06بريك جمال،

 -02مرابطي مجيد،

المػادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات ابتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المادة  :4يكمف مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الجزائر ،بتنفيذ ىذا القـرار ،الذي سينشـر في النشرة
الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.

حزر بانجزائز فً  27دٌسمبز 2118
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األميف العاـ

صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار مؤرخ في  31ديسمبر  2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى مديريػة الخدمػات الجامعيػة تيبازة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمومية.

 بمقتضى المرسوم رقم  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عام  1402الموافق  11سبتمبر سنة ،1982المتعمق بتسييـر الخدمات اإلجتماعية.
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 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  84-95المؤرخ في  21شوال عام  1415الموافق  22مارس سنة ،1995المتضمن إنشاء الديوان الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدل والمتمم.
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 بمقتضى القـرار الوزاري المشتـرك الم ـؤرخ في  10ذي القعدة عام  1425الموافق  22ديسمبر سنة ،2004المتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،
المعدل والمتمم.

 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضر المؤرخ في  23مـاي سنة  ،2018المتضمن فرز األصوات الخاصة باإلنتخاب لجنة الخدماتاإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية تيبازة.
 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضر المـؤرخ في  23مـاي سنة  ،2018المتضمـن التشكيمة النيائيـة ألعضاء لجنة الخدماتاإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية تيبازة.

يقػػػػػػػػرر

المػادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية تيبازة.
المػادة  :2تتكون لجنة الخدمات اإلجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم :
األعضاء الدائموف:

 -01إلياس عيساحين،
 -04العربي فيصل،

األعضاء اإلضافيوف :

 -01طباش أيوب،

 -02بن شريف دمحم،

 -05رباحي جياللي،
 -02بوحية زيان،

 -03زقاوي كريم،

 -03بوزيدي دمحم،

المػادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المادة  :4يكمف مديـر الخدمات الجامعية تيبازة ،بتنفيذ ىذا القـرار ،الذي سينشـر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم
العالي والبحث العممي.

حزر بانجزائز فً  31دٌسمبز 2118
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األميف العاـ
صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار مؤرخ في  31ديسمبر  2018يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى جامعػة الجزائػر3

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمومية.

 بمقتضى المرسوم رقم  303-82المؤرخ في  23ذي القعدة عام  1402الموافق  11سبتمبر سنة ،1982المتعمق بتسييـر الخدمات اإلجتماعية.
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 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  243-17المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  77-13المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.

 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  424-12المؤرخ في  15ديسمبر سنة  ،2012يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 341-09المؤرخ في  22أكتوبر سنة  ،2009المتضمن إنشاء جامعـة الجزائر.3

 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضـر المـؤرخ في  03أكتوبر سنة  ،2018المتضمن فـرز األصوات اإلنتخـاب لممثمي العمال في لجنةالخدمات اإلجتماعية لدى جامعـة الجزائر.3

 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضـر المـؤرخ في  03جويمية سنة  ،2018المتضمن فـرز األصوات اإلنتخـاب لممثمي األساتذة فيلجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعـة الجزائر.3

 نظـ ـ ـ ـ ار لممحضر المـؤرخ في  18أكتوبر سنة  ،2018المتضمـن التشكيمة النيائيـة ألعضاء لجنـة الخدمـاتاإلجتماعيـة لـدى جامعـة الجزائر.3

يقػػػػػػػػرر

المػادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعـة الجزائر.3

المػادة  :2تتكون لجنة الخدمات اإلجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم :
األعضاء الدائموف:

 -01عموان حميد،

 -02بومزيبرة عمي،

 -03شرياف جمال الدين نوفل،

 -08بممان رشيد،

 -09بمخير لعموري،

 -04العايب ياسين،

 -05باشوشي كنزة،

 -01بويموطة توفيق،

 -02عكرور مجيد،

 -07يعقوب حمزة،
األعضاء اإلضافيوف :

 -06حداب سميم،

المػادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء من تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المادة  :4يكمف مديـر جامعـة الجزائر ،3بتنفيذ ىـذا القـرار ،الذي سينشـر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـم العالي
والبحث العممي.
حزر بانجزائز فً  31دٌسمبز 2118
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األميف العاـ

صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػ
ػػػ،،،،،،ػػػػ
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،،،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،،،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
قػػرار رقػػػػػـ  615مؤرخ في  16جويمية ،2018

مؤسسات ال ّتعميـ العالي لضماف ال ّتكويف لنيل شيادة
يتضمف تأىيل ّ
ّ
لسنة الجامعية
الدكتوراه
ّ
ّ
ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنواف ا ّ
2019-2018
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مؤسسات ال ّتعميـ العالي لضماف ال ّتكويف
قػػرار رقـ  615مؤرخ في  16جويمية ،2018
يتضمف تأىيل ّ
ّ
لسنة الجامعية 2019-2018
الدكتوراه
ّ
لنيل شيادة ّ
ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنواف ا ّ

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقـم  243-17المؤرخ فـي  25ذي القعدة عام  1438الموافـق  17غشت سنة ،2017المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.
و
ّ
ـؤرخ فــي  24جمــادى الثّانيــة عــام  1424الموافــق  23غشــت ســنة
 وبمقتضــى المرســوم التّنفيــذي رقــم  279-03المـ ّيحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدل والمتمم.
 2003واّلذي ّ
ـؤرخ ف ــي 11رجــب عــام  1426الموافــق  16غشــت سن ــة 2005
 وبمقتضــى المرســوم التّنفيــذي رقــم  299-05المـ ّيحدد ميام المركز الجامعي والقـواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.
واّلذي ّ
ـؤرخ فــي  17شــعبان عــام  1429الموافــق  19أوت ســنة 2008
 وبمقتضــى المرســوم التّنفيــذي رقــم  265-08المـ ّالدكتوراه.
و
الدراسات لمحصول عمى شيادة الّميسانس وشيادة الماستر وشيادة ّ
المتضمن نظام ّ
ّ
األول عـام  1434الموافـق  30ينـاير سـنة 2013
 وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقـم  77-13الم ّـؤرخ فـي  18ربيـع ّ
يحدد صالحيات وزير التّعميم العالي والبحث العممي.
واّلذي ّ
 -وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم  176-16المــؤرخ فــي  9رمضــان عــام  1437الموافــق  14يونيــو ســنة 2016

يحدد القانون األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
واّلذي ّ
 وبموجـب القـرار رقـم  547المــؤرخ فـي  2جـوان سـنة  2016واّلــذي يح ِـدد كيفيـات تنظـيم التّكــوين فـي َّالطـور الثَّالــث
ّ
ّ
وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتيا.
وبناء
 ًوبناء
ً -

لمندوات الجيوية وسـط ،شـرق ،غرب.
المجان
المختصة ّ
عـمى محاضر اجتماع ّ
ّ
طور الثالث.
عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لتّأىيل التّكوين في ال ّ
يػػقػػػ ّػػرر

ِ
يحدد كيفيات
المادة األولى :تطبيقا ألحكام المادة  3من القرار رقم 547
المؤرخ في  2جوان سنة  2016واّلذي ّ
ّ
تنظيم التّكوين في َّ
الطور الثَّالث وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتيا ،ييدف ىذا القرار إلى
السنة
مؤسسات التّعميم العالي اآلتي ذكرىا لضمان التّكوين لنيل شيـادة ّ
الدكتـوراه بعنوان ّ
تأىيل ّ
الجامعية 2019-2018׃

 الجامعات׃ جامعة العموم والتّكنولوجيا ىواري بومدين ،جامعة الجزائر ،1جامعة الجزائر ،2جامعةالجزائر ،3جامعة تيزي وزو ،جامعة بجاية ،جامعة بومرداس ،جامعة البويرة ،جامعة البميدة ،1جامعة
البميدة ،2جامعة المدية ،جامعة غرداية ،جامعة الجمفة ،جامعة خميس مميانة ،جامعة األغواط ،جامعة
قسنطينة ،1جامعة قسنطينة ،2جامعة قسنطينة ،3جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية
بقسنطينة ،جامعة عنابة ،جامعة باتنة ،1جامعة باتنة ،2جامعة بسكرة ،جامعة برج بوعريريج ،جامعة
الوادي ،جامعة الطارف ،جامعة قالمة ،جامعة جيجل ،جامعة خنشمة ،جامعة مسيمة ،جامعة ورقمة،

جامعة أم البواقي ،جامعة سطيف ،1جامعة سطيف ،2جامعة سكيكدة ،جامعة سوق أىراس ،جامعة

تبسة ،جامعة أدرار ،جامعة بشار ،جامعة الشمف ،جامعة معسكر ،جامعة مستغانم ،جامعة وىران،1
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جامعة وىران ،2جامعة سعيدة ،جامعة سيدي بمعباس ،جامعة تيارت ،جامعة تممسان ،جامعة العموم
والتكنولوجيا بوىران.

 -المراكز الجامعية׃ المركز الجامعي بتمنراست ،المركز الجامعي بتيبازة ،المركز الجامعي بميمة ،المركز

الجامعي بعين تموشنت ،المركز الجامعي بالبيض ،المركز الجامعي بمغنية ،المركز الجامعي بالنعامة،
المركز الجامعي بغميزان ،المركز الجامعي بتيسمسيمت.
 المدارس׃ مدرسة الدراسات العميا التجارية ،المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر ،المدرسةالوطنية العميا لمفالحة ،المدرسة العميا لمتجارة ،المدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران،
المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي ،المدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية ،المدرسة الوطنية
العميا لمعموم السياسية ،المدرسة الوطنية العميا لمري ،المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد
التطبيقي ،المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة ،المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران.
مؤسسات التعميم العالي المذكورة في المادة األولى
المادة ّ :2
يحدد عدد المناصب المفتوحة لفائدة ّ
مؤسسة من ّ
كل ّ
وفًقا لممالحق المرفقة بيذا القرار.
لمدة ثالثة ( )03سنوات ابتداء من تاريخ ّأول تأىيل ،مع مراعاة أحكام
الدكتوراه ّ
يؤىل التّكوين في ّ
المادة ّ :3
المؤرخ في  2جوان سنة  2016المذكور أعاله.
المادتين  3و 19مـن القرار رقم ّ 547
كل فيما
مؤسسات التّعميم العالي المذكورة أعالهّ ،
المادة  :4يكّمف المدير العام لمتّعميم والتّكوين العاليين ورؤساء ّ
الرسمية لمتّعميم العالي والبحث العممي.
يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار اّلذي سينشر في النشرة ّ
ّ
حػرر بالجزائر في  16جويمية 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مؤسسات الّتعميـ العالي لضماف الّتكويف
ضمف تأىيل ّ
ممحػق بالقرار رقـ  615المؤرخ في  16جويمية  ،2018المت ّ
لسنة الجامعية ،2019-2018
الدكتوراه
ّ
لنيل شيادة ّ
ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنواف ا ّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جامعة العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف

Responsable

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes
03

KESRI M'Hamed

09

AIDER Meziane

31

BOUKHALFA
Kamel

15

R

03
03

H

06
03
05

R

04
06
07
05
03

R

04
03

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

Spécialité/Options
Contrôle Optimal des EDP
Mathématiques Fondamentales
et Cryptographie
EDP
Algorithmique, Modélisation,
Graphes, Hyperstructures
et Applications aux Réseaux
)(AMGHAR
Modélisation, Économétrie
)et Statistique (ModES
Optimisation Stochastique
)(OStoch
Probabilités-Statistique
)et Applications (PSA
Recherche Opérationnelle
)et Management (ROM
Recherche Opérationnelle,
Mathématiques Discrètes
)(ROMaD
)Intelligence Artificielle (IA
Méthodes Formelles
)et Applications (MFA
Réseaux et Sécurité des
)Systèmes Informatiques (RSI
Systèmes d'Information et
)Génie Logiciel (SIGL

Filière

Grand
Domaine
Domaine

Mathématiques

Mathématiques
Appliquées
MI

SPI

Informatique

النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-
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Physiques des Matériaux

05

Physique Théorique

05

Physique des Rayonnements

05

Energétique et Mécanique des
Fluides

05

Chimie du Médicament

05

Chimie Analytique
Chimie et Physique des
Matériaux Inorganiques
Chimie Macromoléculaire
Chimie Computationnelle
et Spectroscopie
Instrumentation des Systèmes
Optronique des Systèmes

05

Métallurgie

Génie Mécanique

Physique

SM

Chimie

SPI
Electronique

ST

Génie des Procédés

ST

SNV

26

SADI HASSAINE
Fatma

09
05

R

14

Métallurgie

05

H

05

Construction Mécaniques
Génie des Matériaux

03
03

H

09

Ingénierie Mécaniques

03

BOUKHAROUBA
Toufik

Génie des Procédés
Génie des Procédés
Pharmaceutiques
Génie Chimique

03
H

09

LAOUFI Nadia
Aicha

R

10

AKCHICHE
Mustapha

03

03

Automatique

Automatique

04

R

04

Energies
renouvelables

Energies renouvelables

03

R

03

Télécommunications

Télécommunications et
Traitement de l’Information

15

R

15

Electrotechnique

Electrotechnique

05

R

05

Science et Génie de
l’environnement

Génie de l’environnement

04

H

04

Génie Raffinage

03

Génie Pétrochimique

03

R

06

Imagerie et Cartographie
Numérique

10

R

Géophysique

05

R

Géologie

Sciences
Biologiques

Géodésie

03

H

Aménagement et Planification
des Espaces Ruraux

03

R

Ville Risque et Aménagement

03

R

Aménagement Touristique
Durable de Territoire

08

R

Aménagement et Urbanisme

05

R

Climatologie, Risque
et Environnement

06

H

05

R

05

H

04

H

05

R

09

R

Géosciences Marines
et Ingénierie Côtière
Géologie de l’Ingénieur
et Géotechnique
Géodynamique des Bassins
Sédimentaires
Ressources Minérales
Physiologie, Physiopathologie
et Génomique

2018-الثالثي الرابع-النشرة الرسمية

BAZI-CHERBI
Lynda
ZAOURARBOUTAREK
Naima

03

05

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
320

05

05

Géographie
et Aménagement
du Territoire

SV

R

08

Géo matériaux

STU

STU

BENZAOUI
Ahmed

Structures et matériaux du
génie civil

Géophysique

SPI

20

Génie Civil

Industries
Pétrochimiques

SPI

R

MANSOUR
Moufid
MANAA
Mohamed
FERGANI Lamia
LADJICI Ahmed
Amine
ABDESSEMED
Djemel
BENHABILESBensebia
Ouahida

18

HAMOUDI
Mohamed

25

MEDJRAB
Abderrahmane

19

BELHAI
Djelloul

09

AOUICHATBOUGUERRA
Souhila

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

جػػامػػعػػػة الػػجػػػزائػػػػػر1

Responsable

Nombre de postes Type Nombre
par option
(H/R) de postes

القانوف الدولي

03

القانوف القضائي

03

حقوؽ اإلنساف والحريات العمومية

05
LAGGOUNE
Walid

43 +
1 MDN

ALHAKIM Omar

17

MEGHRAOUI
Mahmoud

21

FERRADJI ALI

10

Spécialité/Options
الممكية الفكرية

05

القانوف الجنائي

03
H

Filière

قانوف األسرة

05

Droit

03

قانوف التأمينات
قانوف البيئة

05
03+01MDN

قانوف األعماؿ

03

اإلدارة والمالية

H

03

عقيػػدة

H

03

مقارنة األدياف

H

04

القرآف الكريـ وعمومو

H

04

الحديث وعمومو

R

03

التراث اإلسالمي واالستشراؽ

H

04

H

04

الفقو المقارف

SSH
Sciences
 IslamiquesOussoul Eddine

الشريعة والقانوف

H

04

أصوؿ الفقو

H

04

لغة ودراسات قرآنية

H

03

الدراسات البيانية
إعجاز القرآف و ّ

H

03

Sciences
 IslamiquesCharia

حضارة إسالمية

جػػامػػعػػػة الػػجػػػزائػػػػػر2

Nombre de postes Type Nombre
par option
(H/R) de postes

سيدي دمحم بوعياد دباغ

12

H

حياة أـ السعد

12

H

عمي مالحي

09

H

نشيدة حرفوشي

09

H

عبد الفتاح أحسف

09

H

سعاد خموياتي

09

H

سعاد بف عمي

15

H

03
03
03
03
03
03
03
03
03
05
05
05

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

SHS

Sciences
Islamiques-Langue
et Civilisation
Islamique

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

DSP

القانوف المدني

05

Responsable

Grand
Domaine
Domaine

Filière

Spécialité/Options

Grand
Domaine
Domaine

لسانيات تطبيقية
لسانيات عربية

دراسات لغوية

لسانيات عامة

تعميمية المغات
أدب جزائري
أدب قديـ

دراسات أدبية

أدب حديث ومعاصر

LLA

أدب مقارف وعالمي
نقد حديث ومعاصر

دراسات نقدية

نقد مغاربي

نقد عربي قديـ
Littérature
Civilisation
Didactique de la langue
Sciences du Langage
et Analyse du Discours
Littérature Allemande
et Discours Interculturels
Didactique des Langues
Etrangères
Linguistique
Civilisation
Didactique

الّمغة االسبانية

المغة االلمانية

SSH

LLE

الّمغة االيطالية

Littérature : Littératures
Contemporaines
Sciences du langage : Analyse
du discours et Sociolinguistique
Didactique : Plurilinguisme,
Pluriculturalisme
et didactique du FLE

المغة الفرنسية

LLE

النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-
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05
Foued DJEMAI

15

H

سهيلت مريبعي

16

H

ربيعة خطاش

12

H

دمحم خاليفية

09

H

دمحم بومخموؼ

12

H

خيرة بف بمة

06

H

بشير سعدوني

15

H

وىيبة غرارمي

09

H

زىرة كواش

00

H

جويدة جاري

00

H

سعيدة براىيمي

06

H

Littérature et Civilisation
Littérature et Approches
Interdisciplinaires
Didactique des Langues
Etrangères

05
05

ترجمة النصوص العامة عربي/ألماني

04
04
04
04
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

Anglais

ترجمة العموـ والتكنولوجيا عربي/انجميزي
الترجمة القانونية عربي/انجميزي

الترجمة

الترجمة والدراسات المغوية عربي/فرنسي
عمـ النفس العيادي

عمـ النفس العمل والتنظيـ
عمـ النفس المدرسي

عمـ النفس

عمـ النفس الصحة

األنظمة التعميمية والمناىج الدراسية
القياس والتقويـ التربوي
التربية الخاصة

عموـ التربية

عمـ االجتماع الحضري
عمـ االجتماع الثقافي

عمـ االجتماع التربوي

عمـ االجتماع

عمـ االجتماع العائمي والطفولة
آثار ما قبل التاريخ
آثار قديمة

آثار إسالمية

عموـ إنسانية -آثػػار

SHS

التاريخ والحضارات القديمة
التاريخ الوسيط

تاريخ الجزائر في العصر الحديث

تاريخ الجزائر العسكري عبر العصور

التاريػػخ

تاريخ افريقيا جنوب الصحراء المعاصر
عمـ األرشيف

إدارة أنظمة المعمومات
المسانيات والتوثيق
السكاف والصحة

الفكر الفمسفي العربي اإلسالمي
منطق وفمسفة العموـ

فمسفة غربية ومعاصرة

العموـ العصبية والمعرفية
أمراض المغة واالتصاؿ

SSH
عمـ المكتبات
عموـ السكاف
الفمسفة
األرطوفونيا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جػػامػػعػػػة الػػجػػػزائػػػػػر3

Responsable

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes

CHALABI
Mohamed

16

H

BOUZARA Laid

15

H

BEN LOUKIL
Ramdane

09

H

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03

SHS

Spécialité/Options

Filière

Grand
Domaine
Domaine

عالقات دولية

دراسات إفريقية
دراسات إقميمية

دراسات استراتيجية وأمنية
إدارة الموارد البشرية

Sciences
Politiques

DSP

سياسات عامة

إدارة الجماعات المحمية
دراسات سياسية مقارنة

SSH

اقتصاد كمي

تحميل اقتصادي واستشراؼ
اقتصاد وتسيير المؤسسة
اقتصاد نقدي وبنكي

Sciences
Économiques
SEGC

اقتصاد التنمية

تسويق الخدمات
تسويق مصرفي

مالية وتجارة دولية

Sciences
Commerciales

النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-
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Sciences de
Gestion

SEGC

SHS

Sciences
Financières et
comptabilité
Sciences Humaines
: Sciences de
l'Information et de
Communication

SSH
Entrainement
Sportif

STAPS

Activité Physique
Sportive Educative

إدارة الميزانية

03

إدارة مالية

03

إدارة الموارد البشرية

03

االستعالـ االقتصادي ونظـ المعمومات

03

إدارة أعماؿ

03

مالية المؤسسة

06

محاسبة وتدقيق

06

مالية وبنوؾ

03

الصحافة المطبوعة واإللكترونية

02
02

االتصاؿ التنظيمي
السمعي البصري

02

االتصاؿ الجماىيري والوسائط الجديدة

02

االتصاؿ والعالقات العامة

02

التدريب الرياضي

03

التحضير البدني الرياضي

03

التحضير النفسي الرياضي

03

النشاط البدني الرياضي المدرسي

03

النشاط البدني الرياضي الترويحي

03

Administration
تسيير المنشئات الرياضية والموارد البشرية
et Gestion Sportive

03

H

15

MEZAACH Ali

H

15

KEDDI
Abdelmadjid

H

10

LAAGAB
Mohamed

H

09

BEN MESBAH
Kamel

H

06

BOUKHERRAZ
Redouane

H

03

BOUTALBI
Yahia

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جػػامػػعػػػة تيزي وزو

Grand
Domaine
Domaine
MI

SPI

SSH

Filière

03

Recherche Opérationnelle

03

Probabilités et Statistiques

00

Physique

Nanophysique

05

Chimie Physique

03

Chimie

Chimie de l'Environnement

03

Mathématiques

ST

Automatique

LCA

Langue et
Civilisation
Langue et
Littérature

LLA
SHS
SEGC

323
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MERAKEB
Abdelkader

H

05

MITICHE Moh
Djerdjer

H

09

CHAOUCHI
Ahcène

H

09

HAMMOUCHE
Kamal

03

04

H

04

SALHI Karim

Littérature Amazighe

04

H

04

SALHI Mohand
Akli

H

09

IMARAZENE
Moussa

H

09

YASSINE
Souryana

H

09

TERAHA Zahia

Etudes Littéraires

Sciences
Economiques

20

03

Littérature et Civilisation
أدب عربي حديث ومعاصر
أدب جزائري

Etudes
Linguistiques
Etudes critiques

H

Chimie Pharmaceutique

Langue Anglaise

Linguistique
et Didactique

Responsable

Automatique et systèmes
Automatique et informatique
industrielle
Automatique et robotique
Anthropologie du Patrimoine
et de la Culture Amazighs

Etudes Linguistiques
Amazighes
Langue, Variation
et Aménagement
Didactique de la Langue
Amazighe
Didactique des Langues
Etrangères
Sciences du Langage

SSH
LLE

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes

Analyse Math et Application

SM

LCA

Spécialité/Options

03
03

03
03
03
03
03
03
03
03

أدب شعبي

03

لسانيات تطبيقية

03

H

00

النقد الحديث والمعاصر
Economie de Développement
Economie Monétaire et
Bancaires
Economie de la Santé
Economie et Finance Locale

03
03

H

03

MOUDER El
Djouher
ZOUICHE Nabila

H

12

AKNINE Rosa

03
03
03

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

Sciences
Commerciales

SEGC

Sciences
de Gestion

Sciences Sociales:
Sociologie

SHS

Sciences Sociales:
Sciences de
l'Education
Sciences Sociales:
Philosophie

Marketing des Services
Management Marketing
Finance et Commerce
International
Management Stratégique

03
03

Management Public
Gestion des Ressources
Humaine
عمـ االجتماع التربية

03

03

Sciences Sociales:
Psychologie

Ecologie
et Environnement

SV

SNV
Sciences
Biologiques

09

LEGHIMAAISSAT Amina

H

09

MATMARMOHELLEBI
Dalila

H

15

RAHOUIBELHOUCINE
Abassia

H

09

MAROUF Louisa

H

09

CHAFAI Said

H

12

MIZAB Nacer

H

09

SADOUDI-ALI
AHMED Djamila

H

15

DAOUDIZERROUKI
Nacira

03
03
03

عمـ االجتماع العمل والتنظيـ

03

عمـ االجتماع االتصاؿ

03

 تنمية الموارد البشرية:عمـ االجتماع

03

 أنثروبولوجيا عامة:عمـ االجتماع
عمـ النفس التربوي

03
03

التربية الخاصة والتعميـ المكيف
توجيو وارشاد تربوي

03
03

فمسفة عامة

03

فمسفة تطبيقية

03

فمسفة غربية حديثة ومعاصرة

03

عمـ النفس العيادي

SHS

H

03

عمـ نفس العمل والتنظيـ

03

عمـ النفس المدرسي

03

عمـ نفس الصحة

03

Biodiversité et Environnement

03

Ecologie Animale

03

Protection des Ecosystèmes
Biologie et Physiologie
de la Reproduction
Biologie de la Conservation
Biologie et Contrôle des
Populations d'Insectes
Parasitologie

03

Biochimie Appliquée

03

03
03
03
03

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Grand
Domaine
Domaine

جػػامػػعػػػة بػػػجايػػػػػة

Filière

Informatique

MI

Mathématiques
Appliquées
Mathématiques

Chimie
SPI

SM
Physique

Electrotechnique

ST
Génie des Procédés

Génie Mécanique
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Spécialité/Options
Réseaux et Systèmes
Distribués
Intelligence Artificielle
et Génie Logiciel
Data Science
Recherche Opérationnelle
et Aide à la Décision
Analyse
Probabilités et Statistique
Analyse Fonctionnelle
et Equations Différentielles
Chimie Analytique
Chimie des Matériaux
Chimie de l’Environnement
Physique des Matériaux
Physique Théorique
Dynamique des Fluides
et Energétiques
Electrotechnique Industrielle
Commande Electrique
Réseaux Electriques
Machines Electriques
Génie Chimique
Génie des Polymères
Génie Alimentaire
Génie Pharmaceutique
Construction Mécanique
Énergétique
Génie des Matériaux

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes

Responsable

03
03

H

09

TARI
Abdelkamel

R

09

RADJEF
Mohammed Said

R

09

BOULAHIA ép.
TALBI Fatiha

H

09

BARKABOUAIFEL Fatiha

R

09

CHELOUCHE
Azedine

H

12

TAIB Nabil

H

18

DJIDJELLI
Hocine

R

09

SAD-EDDINE
Abdelhamid

03
09
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
06
06
03
03
03
03
03

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

DSP

LLE
SSH

SHS

SHS

SSH
SEGC

Génie Hydraulique
et Environnement
Hydraulique
Ouvrage et Aménagement
Hydraulique
القانىن العام
Droit
القانىن الخاص
قانىن األعمال
Langues de Spécialité,
Culture et Entreprise
Langue Anglaise
Langue et Communication
Didactique et Langues
Appliquées
Sociologie de l’Organisation
et du Travail
Sciences SocialeSociologie du Travail et des
Sociologie
Ressources Humaines
Sociologie de la Santé
et du Travail
Psychologie Clinique
Sciences Sociales - Psychologie Du Travail Et De
Psychologie
L'organisation
Psychologie Scolaire
Marketing
Sciences
Finance Et Commerce
Commerciales
International
Logistique Et Commerce
International
Entreprenariat
Management
Sciences de Gestion
Gestion Des Ressources
Humaines
Économie Quantitative
Sciences
Économie Monétaire
Économiques
Et Bancaire
Économie du Développement
Sciences
Biologiques
Biotechnologie

SV

SNV

EcologieEnvironnement

Sciences
Alimentaires

03
03
03
03
03

SPI

03

H

09

BERRI Nordine

H

10

MAOUCHE
Salima

H

09

BOUZID
Nadjoua

09

HATEM wahiba

03
03
03
03
03

R

03

H

03
03

H

03

CHETTI Mohand

H

09

R

09

KHERBACHI
Hamid

R

09

NEMIRI YAICI
Farida

H

10

AMIR Nadir

H

09

KHETTAL Bachra

H

09

RAMDANE
Zouhir

H

12

BOULEKBACHEMAKHLOUF Lila

03
03
03
03
03
03
03

Biochimie Appliquée
Microbiologie
Biologie et Physiologie Animale
Biotechnologie Microbienne
Biotechnologie et Santé
Biotechnologie Alimentaire
Ecologie
Biodiversité et Sécurité
Alimentaire
Toxicologie Industrielle
et Environnementale
Production et Transformation
Laitière
Qualité des Produits et Sécurité
Alimentaire
Sciences des Corps Gras

03
04
03
03
03
03
03
03
03
03
06
03

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes

Filière

Spécialité/Options

Mathématiques

Analyse Mathématique

03

Chimie des Matériaux

05

Chimie Analytique

05

Chimie Inorganique
Dynamique des Fluides
et Energétique
Physique de la Matière
Condensée
Physique Appliquée
Electronique des Systèmes
Embarqués
Instrumentation

03

Microélectronique
Energie Renouvelables
en Mécanique
Energie Renouvelables
en Electronique

03

SM
Physique

Electronique
ST
Energie
Renouvelables
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MERABET
Smail

جػػامػػعػػػة بػومػػػرداس

Chimie

SPI

06

04

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Grand
Domaine
Domaine
MI

R

2018-الثالثي الرابع-النشرة الرسمية

Responsable

R

03

SEBA Djamila

H

13

DJELALI
Nacer-Eddine

H

09

ABAIDIA
Saddik El Hak

H

09

BENTARZI
Hamid

H

06

HACHEMI Madjid

03
03
03
03
03
03
03

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

Mécatronique

02

Maintenance Industrielle

02

Commande Automatique

06

Electricité Industrielle

06

Forage des Puits

06

Génie Biomédical

Instrumentation Biomédicale

Génie Mécanique

Electromécanique

Hydrocarbures

Droit

BENAZZOUZ
Djamel

H

18

HADJADJ
Ahmed

06

H

06

AMMAR
Mohammed

Energétique
Ingénierie Mécanique
Construction Mécanique

04
04
04

H

12

BELAIDI Idir

القانوف الخاص المعمق

03
H

09

YOUSFI Amel

H

09

BENSGHIR
Abdeladim

H

06

حدادة دمحم

H

09

تفيرولت بالؿ

H

09

بف عياد خميدة

H

09

شفيري فتيحة

القانوف العاـ المعمق

03
03

تنظيـ سياسي واداري

00

Science Politique

إدارة محمية

Activité Physique
et Sportive
Educative

النشاط البدني الرياضي المدرسي

00

النشاط البدني الرياضي الترويحي

00

Entrainement
Sportif

التحضير النفسي الرياضي

00

التدريب الرياضي النخبوي

SSH

Etudes
Linguistiques
LLA

00

تعاوف دولي

00

00

التحضير البدني

00

المسانيات التطبيقية

03

الصوتيات

03

المسانيات التداولية

03

أدب عربي قديـ

Etudes Littéraires
SHS

03

أدب جزائري

03

أدب حديث ومعاصر

SEGC

SV

04

قانوف األعماؿ

DSP

STAPS

H

SNV

Sciences de Gestion
Sciences
Commerciales
Sciences
Financières et
Comptabilité

Biologie

03

تسير عمومي

03

H

03

شعباني مجيد

مالية وتجارة دولية

03

H

03

دروازي ياسميف

محاسبة وتدقيق

03

H

00

خنفري خيضر

Biochimie Appliquée
Biologie des Populations
et Organismes
physiologie Cellulaire
et Physiopathologie

03
H

09

FAZOUANE
Fethia

03
03

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جػػامػػعػػػة الػبػويػػرة

Grand
Domaine
Domaine

MI

Filière

LCA

LLA
SSH

SEGC

326

Nombre de postes Type Nombre
par option
(H/R) de postes

Réseaux et Sécurité
Système Informatique
et Technologie de l'Information
et de la Communication
Intelligence Artificielle
et Evaluation des
Performances
Commande Electrique

03

Réseaux Electriques

03

Energies Renouvelables

03

Langue et
Littérature

Littérature Amazighe

Etudes Linguistique

Informatiques

03

Responsable

H

09

AMAD Mourad

H

09

SAOUDI Kamel

03

R

03

عموـ المغة وتحميل الخطاب

00

R

03

Etudes Littéraires

األدب العربي الحديث والمعاصر

03

R

03

Etudes Critique

األدب والمناىج النقدية

03

R

03

إدارة األعماؿ

00
R

09

SPI

ST

Spécialité/Options

Electrotechnique

عموم التسيير

2018-الثالثي الرابع-النشرة الرسمية

إدارة مالية

إدارة الموارد البشرية

03
03

00

DJELAOUI
Mohamed
TAHRAOUI
Boalem
MELOUK Rabah
HIDOUCHE
Ahmed
شاللي عبد القادر

00

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

عموم مالية
ومحاسبة

عموم تجارية

عموم اقتصادية

STAPS

Entrainement
Sportif
Activité physique
et sportive
éducative
Administration
et gestion de Sport
Sciences
Biologiques

SV

SNV

EcologieEnvironnement
Sciences
Agronomiques

مالية ومحاسبة

00

R

مالية وبنوؾ

00

H

محاسبة ومراجعة

00

H

تسويػػق

00

تسويق الخدمات

00

مالية وتجارة دولية

00

اقتصاد كمي

00

09

ايت عكاش سمير

R

09

حميدي عبد الرزاؽ

R

09

بختي فريد

اقتصاد نقدي وبنكي

00

اقتصاد واحصاء تطبيقي

00

التدريب الرياضي

00

H

00

MAZARI Fateh

النشاط البدني الرياضي المدرسي

00

R

00

CHERIFI
Messaoud

Administration
et Gestion de Sport

03

R

03

LAOUCINE
Souleyman

Biochimie Appliquée

00

R

Microbiologie Appliquée
physiologie Cellulaire
et Physiopathologie
Biodiversité et Environnement
Eau et Environnement
Agro-Ecologie
Protection des Végétaux
Phytopathologie
Production et Nutrition Animale

00

H

09

00

H

DAHMOUNE
Farid

H

09

ZOUGGAGHE
Fateh

H

09

MOUHOUB
SAYAH Chafika

00
00
00
00
00
00

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Grand
Domaine
Domaine

AUMV

MI

1جػػامػػعػػػة الػبػمػيػػدة

Filière

Architecture

Informatique

SPI
Aéronautique
ST

SPI

ST

Energies
Renouvelables
Automatique
Télécommunication
Génie Biomédical

SNV
Biotechnologie

327

Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager
Architecture Urbaine
et Environnement
Architecture et Technologie
Ingénierie du Logiciel
Systèmes Informatiques
et Réseaux
Sécurité des Systèmes
d’Information
Propulsion Avion et Structures
Aéronautiques
Avionique et CNS Management
du Trafic Aérien
Exploitation Aéronautique
et Opérations Aériennes

2018-الثالثي الرابع-النشرة الرسمية

Nombre de postes Type Nombre
par option
(H/R) de postes

08
04

H

15

ABDESSEMEDFoufa Aicha
Amina

H

09

BENBLIDIA Nadjia

R

09

BOUKRAA Salah

03
03
03

Responsable

03
03
03
03

Energies Renouvelables

04

R

04

SEMMAR Djaffar

Automatique
Télécommunication
Instrumentation Biomédicale

06
06
04

R
R
R

06
06
04

KARA Kamel
DJEBARI Mustafa
CHERFA Yazid

H

12

HADJ-ZIANEZAFOUR Amel

R

09

DJENDI
Mohamed

R

12

SNOUSSI Sid
Ahmed

H

09

ALLAL BENFEKIH
Leila

Génie des matériaux
Génie Chimique
Génie des procédés
Génie Des Procédés Organique
Génie pharmaceutique
Microélectronique
Électronique
Instrumentation
Systèmes embarqués

Sciences
Agronomiques
SV

Spécialité/Options

Phytopharmacie et Protection
des Végétaux
Systèmes de Production Agroécologique
Eau Environnement et
Foresterie
Biotechnologie et Valorisation
des Plantes
Biotechnologie Végétale
Biotechnologie Microbienne

03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
03
03
03

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

SAIDI Fairouz

09

H

MEGATLI Smain

09

R

Parasitologie
Microbiologie
Biodiversité et Physiologie
Végétale
Agro-alimentaires et Contrôle
de Qualité
Sécurité Agro-alimentaires
et Assurance Qualité
Nutrition et Pathologie

03
03
03
03
03
03

Sciences
Biologiques

Sciences
Alimentaires

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جػػامػػعػػػة الػبػمػيػدة2

Responsable
تومي سعيد

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes
03

H

03

بوزيدي نعيمة

03

H

03

تقابجي صالح

09

H

أكموف ىدى

09

H

شعباف عمي دمحم

09

H

بوشامة مصطفى

18

R

لموشي دمحم

09

فكارشة سفياف

00

ساطور رشيد

12

معزازي يونس

12

H

شرادي نادية

03

R

03

R

03

الصادؽ دىاش

09

H

03

R

03

شيخي رشيد

نقد حديث ومعاصر

أدب حديث ومعاصر
لسانيات عر ّبية
ّ
تعميمية الّمغات
ّ

03
03
03

لسانيات الخطاب
Didactique des Langues
et des Cultures
Sciences du Langage

03

Sciences Littéraires

03

Littérature et Civilisation
Littérature Générale
et Comparée
Didactique des Langues
Etrangères
التحميل االقتصادي واالستشراؼ

03
03

03
03
03

اقتصاد كمي ومالية دولية

03

اقتصاد التأمينات

03

تسيير عمومي

03

R
H
R

03

R

03

R

03

H

03

R

03

تسيير الموارد البشرية
إدارة األعماؿ

إدارة تسويقية

محاسبة وتدقيق

جباية ومالية المؤسسة

المالية العامة والتشريع
المالي الضريبي

لغة فرنسية
LLE
المغة اإلنجميزية

العموـ االقتصادية

عموـ التسيير

SEGC
SSH

العموـ التجارية

العموـ المالية والمحاسبية

المحاسبة والجباية
جريمة وانحراؼ

03

عمـ اجتماع العائمة
عمـ اجتماع التربوي

03
03

عمـ النفس العيادي

العالقات المغاربية األوربية في العصر

عمـ االجتماع

SHS

عمـ النفس

الحديث والمعاصر05:

المياجروف المغاربة بفرنسا ودورىـ الوطني
والقومي 1962-1871

تاريػػخ

العمـ والمجتمع واالقتصاد في المغرب
األوسط في العصر الوسيط
أنثروبولوجيا عامة

03

R

03

03

H

03

تمي عبد الرحماف

03

R

03

أمراض المغة والتواصل
عمـ النفس التربوي

03
بميوؿ نسيـ

عالقات دولية وقانوف دولي

09

H

حسيف حميدة

00+1MDN

H

إدارة الموارد البشرية

03

إدارة الجماعات المحمية

03

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

الدراسات المغوية

عالقات عامة واتصاؿ

03

صاـ نادية

LLA

الصيرفة اإلسالمية

03

03

الدراسات األدبية

اقتصاد كمي

03

03

الدراسات النقدية

مالية وبنوؾ

03

R

Spécialité/Options

Filière

Grand
Domaine
Domaine

00+1MDN

قانوف البيئة والتنمية المستدامة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

SHS
األنتروبولوجيا
االرطوفونيا

عموـ التربية
عموـ سياسية

DSP

SHS

الحقوؽ

النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-

328

Grand
Domaine
Domaine
SPI

ST

جػػامػػعػػػة الػػمػػديػػػػة
Filière
Sciences et Génie
de l'Environnement
Electrotechnique

Spécialité/Options
Génie des Procédés
de l’Environnement
Génie de l’Environnement
Electrotechnique
Commande Electrique

Nombre de postes Type Nombre
par option
(H/R) de postes

05
03
05
04

القانوف الدولي العاـ

DSP

Droit

دولة ومؤسسات
القانوف العقاري

03

عقود ومسؤولية

03

لسانيات الخطاب

03

H

09

BENHEDJAR
Mohamed

03

R

03

Etudes Critiques

نقد و مناىج

03

R

03

Sciences
Commerciales

مالية المؤسسة

03

محاسبة وتدقيق

H

09

MEKID Ali

Sciences
Economique

اقتصاد كمي

R

09

KHALIL
Abdelkader

R

09

IRKI Houcine

R

12

ATCHI Adel

H

09

HADJALLAH
Mustapha

09

GHERBI
EL KALI

13

OUMOUNA
Mustapha

03

تسويق

Sciences SocialesSociologie

Histoire

Sciences
Biologiques

BENMERZOUGA
Mohamed
ZOUAGAIE
Mohamed

03

نقود وبنوؾ

03
03

اقتصاد دولي

03
03

إدارة مالية

03
03
03

عموـ التربية

03

التربية الخاصة

03
03

 التنظيـ والعمل:عمـ االجتماع

03

 الجريمة واالنحراؼ:عمـ االجتماع

03

 عمـ االجتماع الثقافي:عمـ االجتماع

03

الدولة العثمانية

03

R

03

R

تاريخ المغرب العربي الحديث

03

R

Cancérologie
Maladies Métaboliques
Virologie et Maladies
auto-immune
Génies des Procédés
Pharmaceutique
Immunopathologies
Inflammation

02
03

H
H

02

H

02

H

02
02

H
H

تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر
03:الوسيط

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جػػامػػعػػػة غػػػػػردايػػػػػة

Filière

Spécialité/Options
لسانيات الخطاب

دراسات لغوية
LLA

329

CHEMICHEM
Rachid

الخطاب السردي العربي المعاصر

التربية والتعميـ

لسانيات عربية
تعميمية المغات
لسانيات عامة

دراسات أدبية

SEGC

18

Etudes Littéraire

Sciences de
l’Education

SSH

H

03

تعميمية المغات

التوجيو واإلرشاد

Grand
Domaine
Domaine

KABECHE Nadir

03

تسيير عمومي

SNV

09

03

Sciences de Gestion

SV

R

03

إدارة األعماؿ

SHS

KREA Mohammed

لسانيات عربية

LLA

SEGC

08

03

قانوف األعماؿ

SSH

H

03

القانوف الجنائي والعموـ الجنائية

Etudes
Linguistiques

Responsable

عموـ مالية ومحاسبة

2018-الثالثي الرابع-النشرة الرسمية

أدب عربي حديث ومعاصر
أدب عربي قديـ

تدقيق ومراقبة التسيير
مالية المؤسسة
محاسبة

Nombre de postes Type Nombre
par option
(H/R) de postes

Responsable

00
00
00

R

12

مدور دمحم

H

00

الشامخة خديجة

H

09

شرع مريـ

00
00
03
03
03
03

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

عموـ التسيير
عموـ تجارية
عموـ اقتصادية
 شريعة- عموـ إسالمية

SHS

عمـ النفس
عمـ االجتماع
تاريػػخ

SPI

DSP

حقوؽ

MI

Mathématiques

إدارة وتسيير منظمات األعماؿ

03

تسويق صناعي

03

تسويق الخدمات

03

اقتصاد نقدي وبنكي

03

الفقو وأصولو

03

الشريعة والقانوف

03

عمـ النفس المدرسي

R

03

لعمور رميمة

R

06

تيماوي عبد المجيد

H

03

طويطي مصطفى

R

06

رفيس باحمد

R

09

حجاج عمر

H

06

بولعراس نور الديف

03

عمـ النفس العيادي

03

عمـ النفس العمل والتنظيـ

03

عمـ اجتماع التنظيـ والعمل

03

عمـ اجتماع التربية

03

تاريخ العصر الوسيط

R

00

03

H

00

شوؿ بف شيرة

EDO-EDP

09

R

09

HAMMOUCHE
Hadda

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Grand
Domaine
Domaine

جػػامػػعػػػة الجػػمػػفػػة

Filière

SM

Physique

ST

Génie Mécanique

SPI

Spécialité/Options
Physique de la Matière
Condensée
Physique Energétique
Physique Fondamentale
Energétique
Construction Mécanique
Génie des Matériaux

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes
03
03
03
03
03
03

قانوف األعماؿ

DSP

Droit

الدراسات النقدية

Sciences de Gestion

Finance
et Comptabilité
SSH

SEGC
Sciences
Economiques

Sciences
Commerciale

STAPS

Activité Physique
et Sportive Adaptée
Activité Physique
Sportive et
Educative

Grand
Domaine
Domaine
SPI

330

SM

Responsable

H

09

BOURAIOU
Aissa

H

09

RAHMANI
Kouider

H

12

داود منصور

R

06

قراش دمحم

H

09

DJOUEL
Mohammed
Said

09

RABHI
Mokhtar

H

09

KACHAM
SMAIL

H

09

SEDDIKI
NAAS

H

06

HAROUECH
Lamini

H

06

BRAHIMI
Tarek

03

االحواؿ الشخصية

03

الدولة والمؤسسات العمومية

03

القانوف العقاري

LLA

بحاز إبراىيـ

03

قانوف األعماؿ

03

النقد العربي القديـ

03

النقد الحديث والمعاصر
Mangement
Gestion des Ressources
Humaines
Management Public
 بنوؾ وتأمينات،مالية

03
03
03

محاسبة ومالية

محاسبة وجباية
Economie Monétaire
et Bancaire
Economie Quantitative
Analyse Economique
et Prospective
Marketing des Services
Finance et Commerce
International
Marketing de Tourisme
et d'Hôtellerie
النشاط البدني الرياضي

03
03

R

03

H

03

H

03
03
03
03
03
03
03

المكيف التنافسي

النشاط البدني الرياضي

03

المكيف والصحة

نشاط بدني رياضي تربوي

03

نشاط بدني رياضي مدرسي

03

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جػػامػػعػػػة خػمػيػس مػميانػػػػػة

Filière

Spécialité/Options

Physique

Physique du Globe
Physique Théorique
et Astrophysique
Physique des Matériaux

2018-الثالثي الرابع-النشرة الرسمية

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes
00

R

00

R

00

H

09

Responsable
OUERDANE
Abdellah

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

قانوف األسرة

00
YAKER Tahar

12

H

NACEUR
Elhamdi

09

H

BENAOULA
Hakim

09

H

CHICHA
Nawel

09

BAZZIRIA
Mohamed

09

GUELAMINE
Sabah

09

H

NEMROUD
Bachir

09

R

BENHADJ
DJILALI Smail

06

H

MEHADANE
Leila

09

H

LAZALI
Mohamed

09

R
R
H

الدولة والمؤسسات العمومية

00

قانوف دولي عاـ

00

قانوف األعماؿ

00

اقتصاد نقدي وبنكي

00
00

00

مالية وتجارة دولية

00
R

00

H

00

R

00

H

00

H

00

تسويق فندقي وسياحي

Sciences
Commerciales

تسويق الخدمات

00

H

اقتصاد وتسيير المؤسسة

Sciences
Economiques

اقتصاديات التأميف

00

00

Droit

مقاوالتية

إدارة أعماؿ

تسيير عمومي
محاسبة

المحاسبة والجباية المعمقة

مالية وتأمينات
Philosophie des Sciences
Humaines
Philosophie Appliquée
Philosophie Générale
التدريب الرياضي النخبوي

00
00
00
00

تحضير بدني رياضي

00

تحضير نفسي رياضي

00

SEGC
Sciences de
Gestion

SHS-Philosophie

Entrainement
Sportif

00

النشاط البدني الرياضي المدرسي

00

النشاط البدني الرياضي الترويحي

00

أدب عربي حديث ومعاصر

Activité Physique
et Sportive
Educative

أدب جزائري

Etudes Littéraires

00
00

نقد عربي حديث ومعاصر

03
03
03

Amélioration des Plantes
Production Végétale
Aménagement Hydro-agricol

Sciences
Agronomiques

HALIT
Mohamed

03

CHETTIH
Saliha

09

R

09

R

جعيرف مييوب

09

H

دمحم قريبيز

09

H

عامر بف شتوح

09

H

مدوخ ماجدة

09

H

أبو القاسـ حمدي

09

H

عبد المالؾ
الػدح

STAPS

LLA

SNV

Spécialité/Options

00

Physique des Matériaux

Physique

SM

03
03

Réseaux Electriques
Commande Electriques
Compatibilité
Electromagnétiques

Electrotechnique

ST

03

القانوف العاـ

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

SV

Grand
Domaine
Domaine

Filière

03

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

SHS

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Type Nombre
Nombre de
postes par option (H/R) de postes
R

SSH

Sciences
Financières et
Comptabilité

جػػامػػعػػػة األغػػػػػواط

Responsable

DSP

العقود المدنية والتجارية
الحقوؽ والحريات

أدب عربي حديث ومعاصر

أدب جزائري حديث ومعاصر
خطاب أدبي قديـ وحديث
أدب عربي قديـ
نقد قديـ

أدب أندلسي ودراسات شرقية
المسانيات العربية

تعميمية المغة العربية وآدابيا
البالغة بيف القديـ والحديث
اقتصاد إسالمي

اقتصاد نقدي وبنكي

اقتصاد وتسيير المؤسسات
إدارة األعماؿ

تسيير الموارد البشرية
تسيير عمومي

الحقوؽ

DSP

SPI

SSH

دراسات أدبية

دراسات نقدية

LLA

دراسات لغوية

SSH

عموـ اقتصادية
SEGC
عموـ التسيير

النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-
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عموـ مالية ومحاسبة
فمسفة
SHS

SV

SNV

Science Sociale Psychologie

Ecologie
et Environnement

مالية وبنوؾ

03

محاسبة وجباية

03

محاسبة ومراجعة

03

فمسفة الحضارة

03

عمـ النفس العيادي

03

إرشاد وتوجيو

03

صعوبات التعمـ

03

Parasitologie et Interaction
Négative
Ecologie Végétale
et Environnement
Microbiologie de
l’Environnement

H

09

عالؿ بف ثابت

R

03

قويدري لخضر

R

09

عمومف رمضاف

H

09

CHAIBI
Rachid

03
03
03

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الػمػركػػػز جػػامػػعػػػي تػمػنػراسػت

Grand
Domaine
Domaine
LLA
SSH

DSP

Filière

Spécialité/Options

دراسػات نقديػػة

نقػد عربػي حديػث ومعاصػر

حقوؽ

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes
03

القانوف الخاص المعمق

Responsable

H

03

رضػواف الجنيػدي

H

09

مرسمي عبد الحق

03

القانوف الخاص

03

القانوف الجنائي

03

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الػمػركػػػز جػػامػػعػػػي تػػيػػبػازة

Grand
Domaine
Domaine

Filière

DSP

Droit

SHS

Sciences Sociales
-Sociologie
Science de Gestion

SSH

SEGC

Sciences
Economiques

Sciences
Commerciales

Spécialité/Options

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes

قانوف األعماؿ

03

الدولة والمؤسسات

03

القانوف العقاري

03

عمـ اجتماع التربية

03

Management Public
Gestion des Ressources
Humaines
Management
Économie Monétaire
et Financière
Analyse Economique
et Perspective
Économie Publique
Macroéconomie et Finance
Internationale

03

إدارة التسويق والتجارة الدولية

03

R

تسويق الخدمات

03

H

االتصاؿ التسويقي

03

H

03

Responsable

H

09

حػداد العيػد

H

03

ايت عيسي حسيف

H

09

KACHI
Khaled

03
03

R

03

H

03

H

03

H

12

09

بوعػافية
رشػػيد

بمحيمػر
إبراىيػـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مدرسة الدراسات العميا التجارية

Grand
Domaine
Domaine

Filière
Sciences de Gestion

SSH

SEGC

Finance
et Comptabilité

Sciences
Commerciales

Spécialité/Options
Gouvernance
Affaires Internationales
Entrepreneuriat
Normalisation Comptable
et Audit d’Entreprise
Ingénierie Financière
Audit d’Entrepris
Marketing Digital
Design et Marketing
de l’Innovation
Marketing Territorial

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes
03
03
03

H

09

DJEMA
Hassiba

H

09

LAKHELEF
Othmane

H

09

GUIDOUCHE
Faouzi

03
03
03
03
03

Responsable

03

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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Grand
Domaine
Domaine

SPI

ST

المتعددة التقنيػات بالجزائر
المدرسػة الوطنية
ّ
Filière

Spécialité/Options

Génie Minier

Exploitation Minière
& Géotechnique
Environnement Minier
et Géologie Minière
valorisation des Ressources
Minérales

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes

Responsable

03
03

R

09

OULD HAMOU
Malek

03

Génie des Procédés

Génie Chimique

05

R

05

Génie des Matériaux

Métallurgie

03

H

03

Automatique

Automatique

06

H

06

Electrotechnique

Electrotechnique

05

H

06

Electronique
Electronique des Systèmes
Embarqués
Instrumentation

03

Electronique

H

09

03

AHMED ZAID
Toudert
LARIBI Merzak
BERKOUK El
Madjid
HELLAL
Abdelhafid
SADOUN
Rabah

03

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المدرسػة الوطنيػة العميػا لمفالحػػة
Grand
Domaine
Domaine

SV

SNV

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes

Filière

Spécialité/Options

Agronomie

Amélioration des Productions
Végétales et Agriculture Durable
Zootechnie
Protection des Végétaux :
Bioagresseurs
Sciences de l’Hydraulique
Agroéquipement

Responsable

06
04
H

04

OUNANE Sidi
Mohamed

20

03
03

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المدرسػة العميػا لمتجػػارة
Grand
Domaine
Domaine

Filière

Finance d'Entreprises
Comptabilité
Finance des Banques
et des Assurances
Contrôle de Gestion
Management des Organisations
Management Public
Management de la Production
et des Approvisionnements
Marketing des Services
Management Marketing
Commerce International
et Logistique

Sciences
Financières
et Comptabilité

SSH

SEGC

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes

Spécialité/Options

Sciences
de Gestion

Sciences
Commerciales

03
03
03
03
03
03

R

12

DAHIA
Abdelhafid

H

09

DERGHOUM
Mahfoud

H

09

LALAOUI
Omar

03
03
03

Responsable

03

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المدرسػة المتعػددة العمػوـ لميندسػة المعماريػة والعمػػراف
Grand
Domaine
Domaine
SPI
AUMV

Filière

Spécialité/Options

Nombre de postes
par option

Architecture

Architecture

06

Type Nombre
(H/R) de postes
H
06

Responsable
BOUSSOUALIM Aicha

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المدرسػة الوطنيػة العميػا لإلعػالـ اآللػي
Grand
Domaine
Domaine
SPI

MI

Filière
Informatique

Spécialité/Options

Nombre de postes Type Nombre
par option
(H/R) de postes

Systèmes Informatiques (SIQ)

10

Systèmes d’Information (SI)

04

H

14

Responsable
BENBOUZID SI
TAYEB Fatima

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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Grand
Domaine
Domaine
SPI

ST

المدرسػة الوطنيػة العميػا لألشغػاؿ العموميػػة
Filière

Spécialité/Options

Travaux Publics

Voies et Ouvrages d'Arts

Nombre de postes Type Nombre
par option
(H/R) de postes

03

H

03

Responsable
BADAOUI Azhar

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Grand
Domaine
Domaine
SSH

DSP

المدرسػة الوطنيػة العميػا لمعمػوـ السياسيػػة

Filière

Spécialité/Options

Sciences Politiques

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes

Etudes Africaines

03

R

Etudes Magrébines
Politiques Publiques
Comparées

03

R

03

H

09

Responsable

REBIDJE Ali

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Grand
Domaine
Domaine

SPI

ST

المدرسػػة الوطنيػػة العميػػا لمػػّري

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes

Filière

Spécialité/Options
Irrigation et Drainage

03

Hydraulique

Aménagement et Ouvrages
Hydrotechniques

03

Hydraulique Urbaine

03

R

09

Responsable

MEDDI
Mohamed

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Grand
Domaine
Domaine
SSH

SEGC

المدرسػة الوطنيػة العميػػا لإلحصػاء واالقتصػاد التطبيقػي

Filière

Spécialité/Options

Sciences
Economiques

Finance et Actuariat
Statistique Appliquée
et Econométrie
Economie Quantitative
Appliquée au Développement

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes
03
03

H

09

03

Responsable
KHERCHI
MEDJDEN
Hanya

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

1جػػامػػعػػػة قسنطينػػة

Grand
Domaine
Domaine

Filière
Chimie

SM
Physique
Aéronautique
Automatique

SPI

Electronique
ST
Electrotechnique

Génie Biomédical
Génie Climatique
Génie Mécanique
SPI

ST

Hygiène et Sécurité
Industrielle
Télécommunications

334
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Spécialité/Options
Analytique et
Environnement
Pharmaceutique
Energies Renouvelables
Physique Mathématique
et Quantique, Particules
Elémentaires et Gravitation
Physique Théorique
Structures des Avions
Automatique et Systèmes
Automatique et
Informatique Industrielle
Micro-électronique
Instrumentation
Electronique Embarquée
Electrotechnique
Industrielle
Réseaux Electriques
Commandes Electriques
Machines Electriques
Instrumentation
Biomédicale

Nombre de
postes par
option

Type Nombre
Responsable
(H/R) de postes

03

R

03
03

R
R

03

R

09

AISSAOUI
Habib

03
03
03

R
R
H

03

NECIB Brahim

03

H

06

MANSOURI
Noura

04
03
03

H
H
H

10

REBIAÏ ép.
BENAHMED
Saïda

04

R

04
04
04

R
R
R

16

MEHASNI
Rabia

03

H

03

KIHEL
Mouloud

Génie Climatique

03

R

03

Énergétique
Construction Mécanique
Hygiène et Sécurité
Industrielle
Signaux et Systèmes
de Télécommunications
Dispositifs et Systèmes
de Télécommunications

03
03

R
R

06

03

R

03

CHAIB Rachid

06

R

04

R

10

LAROUSSI
Toufik

06

SEHILI Tahar

BELHAMRI
Azeddine
BENISSAAD
Smail

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

SSH

SV

DSP

SNV

Droit

Sciences
Biologiques

Droit Pénal et Politique
Criminelle
قانىن األسرة
Droit de la Concurrence
et des Banques
قانىن العقىد والمسؤوليت المذنيت
Droit Economique
Administration Publique
Droit de l’Urbanisme
et Droit Notarial
Droit International Public
Génétique Moléculaire
Biochimie et Nutrition
Immunologie Moléculaire
et Cellulaire
Biodiversité des
Arthropodes
Biodiversité et Amélioration
des Plantes
Microbiologie Générale
et Appliquée
Biologie et Santé
Biotechnologie Microbienne
et Bioprocédés

03

R

03

R

03

R

03
03
03

H
R
H

03

R

03

R

03
03

R
R

03

R

03

R

03

R

03

R

03

R

03

R

24

TACHOUR
Abdelhafid

24

SATTA
Dalila

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

2جػػامػػعػػػة قسنطينػػة

Grand
Domaine
Domaine

SPI

MI

SEGC

Filière

Spécialité/Options

Informatique

Génie Logiciel Avancé
et Applications
Systèmes d'Information
Avancés
Sciences et Technologies
de l’Information et de la
Communication
Réseaux et Systèmes
Répartis

عموـ التسيير

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes

– عمـ اآلثار

عموـ اجتماعية
SSH
SHS

فمسفة-

عموـ اجتماعية

– عمـ االجتماع

Psychologie

عموـ التربية
STAPS

335

Entrainement
Sportif

2018-الثالثي الرابع-النشرة الرسمية

H

04

H

04

H

04

H

إدارة األعماؿ

03

R

إدارة الموارد البشرية

03

H

اإلدارة المالية

03

H

03

R

Les Services d’Information
Electroniques dans les
Sciences
Institutions Documentaires
Humaines المؤسسات الوثائقية في ظل
Bibliothéconomie
التكنولوجيات الجديدة
عموـ إنسانية

04

03

R

آثار ما قبل التاريخ

03

H

آثار قديمة

03

H

آثار إسػالميػة

03

H

القراءات المعاصرة لمفمسفة اإلسالمية

03

R

الفمسفة التطبيقية

03

H

الفمسفة الغربية الحديثة والمعاصرة

03

H

عمـ االجتماع تنظيـ وتسيير المدف

03

R

عمـ اجتماع التنظيـ والعمل

03

R

عمـ اجتماع التربية

03

R

Psychologie Scolaire

03

R

03

R

03

H

Psychologie du Travail et
des Organisations
Psychologie Clinique
البيداغوجيا الفارقية

03

R

المعالجة البيداغوجية

03

H

تربية خاصة

03

H

Analyse et Expertise de la
Performance Sportive

03

R

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Responsable

16

BELALA
Faiza

90

دىاف دمحم

06

GHANEM
Nadir

90

90

90

90

90

03

شعباني

بدر الديف
فاطمي
فتيحة

بوودف

عبد العزيز

ROUAG
Abla

حسيني دمحم
أوبمقاسـ

BENKARA
Yassine

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

جػػامػػعػػػة قسنطينػػة3

Responsable

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes

CHADI
Mohamed

90

OUTILI
Nawel

10

بوريش رياض

09

بوزياف نصر الديف

09

Grand
Domaine
Domaine

Spécialité/Options

Filière

H

03

Gestion des Risques
Naturels en Milieu Urbain

Gestion des
Techniques
Urbaines

AUMV

R

04

Génie Chimique

R

03

Génie Pharmaceutique

R

03

Génie de l’Environnement

Génie des
Procédés

ST

H

03

تنظيـ سياسي واداري

H

03

عالقات دولية

H

03

أنظمة سياسية مقارنة والحكـ الراشد

H

03

اتصاؿ وعالقات عامة

H

03

سمعي -بصري

H

03

صحافة مطبوعة والكترونية

العموـ السياسية

SPI

DSP
SSH

عموـ انسانية

-عموـ اإلعالـ واالتصاؿ

SHS

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جػػامػػعػػػة األمير عبد القادر لمعمػوـ اإلسالميػة بقسنطينػة

Responsable

Nombre de postes Type Nombre
par option
(H/R) de postes

Spécialité/Options

Filière

أماؿ لواتي

90

R

03

أدب عربي حديث ومعاصر

دراسات أدبية

زيف الديف بف موسى

03

H

03

عقبة سحنوف

لسانيات عامة

دراسات لغوية

90

H

03

اقتصاد إسالمي

عموـ اقتصادية

عبد الناصر براني

03

H

03

مالية وبنوؾ إسالمية

عموـ مالية ومحاسبة

ابراىيـ بف ميية

03

H

03

تاريخ المغرب السياسي

والحضاري في العصر الوسيط

عموـ انسانية

ليمى فياللي

03

H

03

عموـ اإلعالـ واالتصاؿ

حاتـ باي

04

دراسات معاصرة في الفقو المقارف وأصولو

حساف موىوبي

06

رابح دوب

03

R

02

R

02

الشريعة والقانوف

H

02

العقيدة اإلسالمية

H

02

التفسير وعموـ القرآف

H

02

الدعوة واإلعالـ

R

03

المغة العربية والدراسات القرآنية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Responsable

Type Nombre
Nombre de
postes par option (H/R) de postes

GHOUALMIZINE Nassira

16

SEDDIK
AMEUR Nacira

15

BERREDJEM
Malika

09

ZAHZOUH
Moussa

09

OMEIRI
Amar

09

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

R

05

R

04

R

03

H
R
R
R
R

04
03
03
03
03

R

03

H
H
R
R

03
03
03
03

H

03

H
R
R
R

03
03
03
03

Réseaux et Sécurité
Informatique
Intelligence Artificielle
et Traitement d’Image
Gestion et Analyse de
Données Massives
Informatique Embarquée
Actuariat
Probabilités et Statistique
Contrôle Optimal
Mathématiques Appliquées
Equations Différentielles
et Applications
Chimie Pharmaceutique
Chimie Physique
Chimie Organique
Technologie de Fonderie
Mise en Forme des Métaux
et Alliages
Génie des Surfaces
Commande Electrique
Réseaux Electrique
Electrotechnique Industriel

LLA
SEGC

– تاريخ

عموـ إنسانية

– عموـ اإلعالـ واالتصاؿ
عموـ إسالمية -شريعة

SSH
SHS

عموـ إسالمية

– أصوؿ الديف

عموـ إسالمية  -لغة عربية
وحضارة إسالمية

جػػامػػعػػػة عػػػػنابػػػػػػة

Spécialité/Options

Grand
Domaine
Domaine

Filière

Grand
Domaine
Domaine

Informatique

MI
SPI
Mathématiques
Appliquées

Chimie

SM

Métallurgie
ST

SPI

Electrotechnique

النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-
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Sécurité Industrielle
Sécurité Industrielle Maintenance Industrielle
Electromécanique

03
03
03

H
H
H

03

R

Télécommunications
Optiques et Microondes

06

H

Génie des Procédés

Génie des Procédés

05

R

Géographie
et Aménagement
du Territoire

Aménagement Urbain
Aménagement
du Territoire
Géomatique

03

H

03

H

03

H

السرديات وتحميل الخطاب

90

H

02

H

لسانيات عامة

90

H

Didactique
Sciences du Langage
محاسبة وتدقيق

90
06
03
03

H
R
R
H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

Télécommunications

STU

دراسات أدبية

أدب حديث ومعاصر

LLA
دراسات لغوية
LLE

Français

SEGC

عموـ مالية ومحاسبة

SSH

المسانيات والمغة العربية

مالية المؤسسة
مالية وبنوؾ
عمـ اإلجراـ

عموـ االجتماع

SHS

أنتربوليجيا الجريمة

عمـ اجتماع االنحراؼ والجريمة
االتصاؿ في التنظيمات
االتصاؿ الجماىيري

عموـ اإلعالـ واالتصاؿ

االتصاؿ والعالقات العامة
عمـ النفس العيادي

عمـ النفس

عمـ النفس العمل والتنظيـ
عمـ النفس التربوي

عموـ التربية

03

H

التربية الخاصة

03

H

Ecologie et Environnement

03
92
03
03
04
06

R
H
H
H
R
R

04

R

06

R

06

R

04
06
04
04

R
R
H
H

Biodiversité et Environnement

Ecologie Environnement

SV

Multimédia et
Communication Numérique

Ecologie des Sols
Eco-Ethologie
Immunotoxicologie
Physiopathologie
Microbiologie
Environnementale
et Sanitaire
Ecophysiologie Animale
Toxicologie
Environnementale
Neurobiologie Animale

SNV
Sciences
Biologiques

Physiologie et Environnement
Comportement et Adaptation
Xénobiotiques et Biotyhérapie

09

HAMAIDI
Brahim

09

DOGHMANE
Noureddine

05

HAMDAOUI
Oualid

09

Djamel
TELAIDJIA

90

عمر بممقنعي

90

يوسف منصر

09

KADI-KSOURI
Latifa

90

سماش كماؿ

90

شوية سيف اإلسالـ

90

أوىايبية فتيحة

92

عباسي ماعة

92

منى عتيق

51

BENYACOUB
Slim

46

MESSARAH
Mahfoud

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Grand
Domaine
Domaine
AUMV

1جػػامػػعػػػة بػػاتػػنػػػػػة

Filière

Architecture
et Environnement de l’Enfant

Architecture

SPI
SM

SSH

DSP

Spécialité/Options

Physique

03

R

Habitat et Société
Architecture
et Projet Urbain
Physique Energétique
Appliquée
Physique Théorique
Physique des Rayonnements
et Astrophysique

03

H

03

H

03

R

03

H

03

R

تنظيـ سياسي واداري

03

H

03

H

03

H

03

H

العموـ السياسية
الحقوؽ

337

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes

2018-الثالثي الرابع-النشرة الرسمية

العالقات الدولية
االدارة المحمية

قانوف الممكية الصناعية

Responsable

09

DIB
Belkacem

09

AKSSAS
Monir

09
90

عبد الكريـ
ىشاـ

سالمي ميمود

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

BENZEROUAL

Djemaa

09

فورار دمحم

09

ذياب زغدودة

09

زرماف دمحم

09

الطاىػر ىػاروف

09

سيدىـ خالدة ىناء

09

بف أحمد الطاىر

09

زغيش وردة

09

شراد فوزيػة

09

حواس خضرة

09

يوسفي حدة

51

بشتمة مختار

09

بف خميس سرحاف

09

H
H

03
03

H

03

H

03

Patrimoine
Histoire de Langue
Histoire de la Société
Amazighe
النقد العربي القديـ

H

03

النقد العربي الحديث والمعاصر

H

03

النقد والبالغة

H

03

لسانيات عامػة

H

03

المسانيات التطبيقية

H

03

المسانيات العربية

H

03

األدب الجزائري

H

03

األدب العربي القديـ

H

03

األدب العربي الحديث والمعاصر

H

03

السياسات التجارية والمالية الدولية

H

03

نقود ومؤسسات مالية

H

03

العولمة والتكتالت اإلقميمية

H

03

H

03

تكنولوجيا وىندسة المعمومات

H

03

تسيير ومعالجة المعمومات

H

03

اتصاؿ وعالقات عامو

H

03

سمعي بصري

Langue et
Civilisation

دراسات نقديػة

دراسات لغوية

في المكتبات ومراكز التوثيق

H

03

صحافو مطبوعة والكترونيو

H

03

H

03

إعاقة سمعية

H

03

اضطرابات المغة والتواصل

H

03

فمسفة غربية حديثة ومعاصرة

H

03

فمسفة تطبيقية

H

03

فمسفة عربية إسالمية

H

03

توجيو وارشاد نفسي وتربوي

H

03

مناىج دراسية وتقويـ تربوي

H

03

تكنولوجيا التربية

H

03

عمـ النفس االكمينيكي

H

03

عمـ نفس الصحة

H

03

عمـ النفس المدرسي

H

03

عمـ النفس العمل والتنظيـ

H

03

عمـ النفس المخاطرة واألرغونوميا

H

03

عمـ اجتماع التنظيـ

H

03

عمـ االجتماع الحضري

H

03

عمـ االجتماع العائمي
الدراسات القرآنية
الّمغة العربية و ّ

H

03

H

03

الحضارة اإلسالمية

دراسات أدبية

العموـ االقتصادية

SEGC

عمـ المكتبات

إعالـ واتصاؿ

أرطوفونيا

فمسفة

SHS

عموـ التربية

عمـ النفس

عمـ االجتماع

عموـ إسالمية -المغة
العربية والحضارة اإلسالمية

H

03

إعجاز القرآف والدراسات البيانية

دمحم صالح حمدي

03

H

90

شريعة وقانوف وأقميات مسممة

عموـ إسالمية -الشريعة

سامية دردوري

03

H

90

الدعوة والثقافة اإلسالمية

عموـ إسالمية أصوؿ الديف

ليمى تػػػػػيتػػػػػػة

90

H

03

تاريخ الجزائر المعاصر

تاريخ

ABDESSELAM
Salah

09

H

03
03
03
03

ABDESSEMED
Dalila

09

H

Science du Sol
Foresterie
Protection des Végétaux
Sciences des Aliments
Sécurité Agroalimentaire
et Contrôle de Qualité
Nutrition et Sciences
des Aliments

03

LLA

تطبيقات تكنولوجيا المعمومات

عمـ األعصاب المغوي العيادي

03

LCA

SHS

SSH

Sciences
Agronomiques
SNV

SV

Sciences
Alimentaires

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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Grand
Domaine
Domaine
MI

ST

2جػػامػػعػػػة بػػاتػػنػػػػػة
Filière

Spécialité/Options
Théorie du Contrôle
Théorie des Opérateurs
Analyse
Energétique
Construction Mécanique
Génie des Matériaux
Géotechnique Appliquée

Mathématiques
Génie Mécanique
Génie Civil

SPI

STU

SV

LLE

SNV

03
05
06
05
05
05
03
03
04

Géomatériaux en Génie Civil

Structures

Géographie
et Aménagement
du Territoire

AUMV

SPI

ST

SSH

DSP

SSH

Projet Urbain
Patrimoine Urbain
et Architectural au Sahara
Intelligence Artificielle
et Génie Logiciel
Image et Vie Artificielle

Génie Civil

Chimie des Matériaux
Chimie Computationnelle
et pharmaceutique
Chimie Inorganique
Physique Photonique
Physique des Couches Minces
Physique des Energies
Renouvelables
Automatique et Informatique
Industrielle
Automatique et Systèmes
Biométrie et Télésurveillance
Micro-électronique
et Microsystèmes Embarqués
Analyse Multidimensionnelle
et Machine Learning pour
l'Imagerie
Ouvrages Hydrauliques
Hydraulique Urbaine
Science de l’eau
et de l’environnement
Matériaux de construction

العموـ السياسية

دراسات إقميمية في العالقات الدولية

LLA
دراسات لغوية

339
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DRIAS Tarek

SENATOR
Abderrahmane

Spécialité/Options

دراسات أدبية

10

12

Réseaux et Systèmes Distribués

Hydraulique

DRIDI Hadda

H

Analyse et Méthodes Numériques

SPI

05

MANNA
Gaouaou

Statistique non Paramétrique
Probabilité et Equations
Mathématiques
Différentielles Stochastiques

Electronique

MAALEM
Toufik

09

جػػامػػعػػػة بػسػكػرة

Automatique

10

R

Sciences
Biologiques

Physique

H

R

03

SM

MADANI
Salah

05

Biochimie
Biologie Moléculaire
et Cellulaire
Microbiologie
Physiologie Animale

Chimie

15

R

Architecture et Environnement

MI

H

05

03
03
03

Informatique

MELKEMI
Khaled

Hydrogéologie

Linguistique
Littérature
Didactique

Architecture

14

R

Français

Filière

H

05

03

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Grand
Domaine
Domaine

Responsable

Géomatique pour la
Maitrise des Territoires
Géodynamique des Bassins
Sédimentaires et Ressources
Minérales

Geologie

SSH

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes

استراتيجية وعالقات دولية
سياسة عامة

أدب عربي قديـ

أدب عربي حديث ومعاصر
نقد حديث ومعاصر
المسانيات العربية
لسانيات تطبيقية

03
03

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes
03

R

03

R

Responsable

90

BOUZAHER
Soumia

90

BENNOUI
Hammadi

90

NECIR
Abdelhakim

90

OMARI
Mahmoud

90

SOLTANI
Mohamed
Toufik

07

MECHGOUG
Raihane

09

BAARIR
Zine-Eddine

R

09

OUAMANE
AHMED

03

R

03

TAALLAH Bachir

03

H

03

H

90

فوزي نور الديف

03

H

03

H

03

H

90

عبد القادر رحيـ

03

H

03

H

03

H

92

كعواش عزيز

03

R

03

H

03
03
03

H
H
R

03

R

03
03

R
R

03

R

03
03
03

H
R
R

03

R

04

R

03
03

R
R

03

R

03

H

03
03
03

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

LLE

Applied Linguistics
Cultural Studies
تاريخ وحضارة المغرب اإلسالمي

Anglais
عموـ إنسانية

تاريخ المغرب العربي الحديث

 تاريخ-

90

صحافة مكتوبة

03

عمـ النفس المدرسي

03

عمـ النفس المدرسي

03

تسويق الخدمات

إدارة الموارد البشرية

SPI
SM

ST

DSP

SHS

LLA

SEGC
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H

90

يوسف جوادي

H

90

رابحي سماعيل

H

90

حساني رقية

R

90

أقطي جوىرة

H

90

دردوري لحسف

H

09

TOUMI
MILOUD

H

12

DAGHNOUCHE
Kahramen

03

إدارة استراتيجية وتنظيمات

03

مقاوالتية وتسيير المؤسسة

03

اقتصاد وتسيير المؤسسات

03

اقتصاد نقدي وبنكي

03

اقتصاد دولي
Comptabilité
Audit Comptable
Comptabilité Et Audit

03
03
03
03

Production Animale
Production Végétale
Hydro-Pédologie
Protection des Végétaux

03
03
03
03

جػػامػػعػػػة بػرج بوعريريػج

Filière

Spécialité/Options
Technologies de l’Information
et de la Communication

Réseaux et Multimédia
Ingénierie de l’Informatique
Décisionnelle
Mathématiques Appliquées
Mathématiques
Systèmes Dynamiques
Recherche Opérationnelle
Chimie des Matériaux
Chimie
Chimie Analytique
Chimie Macromoléculaire
Commande Electrique
Machines Electrique
Electrotechnique
Electrotechnique
Industrielle
Informatique

MI

داود جفافمة

03

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Grand
Domaine
Domaine

90

03

تسويق فندقي

Sciences
Agronomiques

H

03

تسويق سياحي

Sciences
Financières
et Comptabilité

زرفة بولقواس

03

عمـ النفس التربوي

العموـ اقتصادية

90

03

اإلرشاد والتوجيو المدرسي

عموـ التسيير

R

03

عمـ النفس العيادي

العموـ التجارية

بنادي دمحم الطاىر

90

عمـ النفس العمل والتنظيـ

عموـ التربية-

90

H

90

إذاعة وتمفزيوف

عموـ اجتماعية

CHELLI Saliha

90

االتصاؿ والعالقات العامة

عمـ النفس-

SNV

90

عمـ اجتماع إدارة وعمل

عموـ إنسانية

12

90

عمـ اجتماع التربية

SHS

H
H

90

تنظيـ وعمل

عموـ االعالـ واالتصاؿ

SV

90

التاريخ المعاصر

عمـ االجتماع

SEGC

08
04
90

حقػػوؽ

الدراسات المغوية

Sciences
Financières
et Comptabilité

2018-الثالثي الرابع-النشرة الرسمية

قانوف عاـ

قانوف خاص

قانوف جنائي لألعماؿ

الدراسات المسانية العربية
المسانيات العامة

المسانيات التطبيقية
Comptabilité et Fiscalité
Approfondi
Finance d’Entreprise
Finance et Banques
Islamiques

Nombre de postes Type Nombre
par option
(H/R) de postes

03

R

03

R

03

R

03
03
03
03
03
03
03
03

R
R
R
H
H
H
H
H

03

H

03

R

03

R

03

R

03

H

03

H

03

H

03

R

03

R

03

R

Responsable

09

NOUIOUA
Farid

09

RAHMOUNE
Azedine

09

ABDERRAZAK
Bouzid

09

KESSAL
Abdelhalim

09

فرشة كماؿ

09

09

رحماني

زىر الديف

AGGOUN
Abdeslem

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

قايدي خميسي

09

بف منصور موسى

09

مسعوداف أحمد

09

BOUBELLOUTA
Tahar

03

H

03

إدارة مالية

H

03

إدارة أعماؿ

H

03

ادارة بنكية

R

03

اقتصاد ومالية محمية

H

03

اقتصاد نقدي وبنكي

H

03

اقتصاد دولي

H

03

عمـ اجتماع االتصاؿ

H

03

عمـ اجتماع التنظيـ والعمل

H

03

عمـ اجتماع التربية

H

03

Sciences et Technologie
Alimentaires

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

عموـ التسيير

عموـ اقتصادية

عموـ اجتماعية :عمـ
االجتماع

Sciences
Alimentaires

SHS

SNV

SV

جػػامػػعػػػة الػػػوادي

Responsable

MANSOUR
Abdelouahab
DIFFALAH
Mosbah

Nombre de postes Type Nombre
par option
(H/R) de postes

Grand
Domaine
Domaine

Spécialité/Options

Filière

05

R

05

Mathématiques
Appliquées

Mathématiques

MI

03

H

03

Physique Appliquée

Physique

SM

H
H
H
R
R
R
R

03
03
03
03
03
03
03

R

03

R

03

H

03

H

04

H

03

ZELLOUMA Laid

09

OUAHRANI
Mohammed
Ridha

09

BEN HAOUA
Boubaker

09

AJGOU Riadh

07

بوبكر خمػف

09

المكي دراجي

09

يوسف العايب

09

لزىر كرشو

09

نبيل مزوار

09

عقبة عبدالالوي

09

بف عمي عبد الرزاؽ

09

ىشاـ لبزة

09

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

Réseaux Electriques
Commande Electrique
Machines Electriques
Génie des Procédés
Génie des Procédés
Génie Chimique
Génie d’Environnement
Energétique
Installations Energétiques
Génie mécanique
et Turbomachines
Energies Renouvelables
en Mécanique
Systèmes de
Télécommunications
Télécommunications
Réseaux
et Télécommunications
Electrotechnique

القانوف االقتصادي

قانوف الدولة والمؤسسات

H

03

H

03

قانوف الجماعات المحمية

H

03

السياسات العامة والخدمة العمومية

H

03

استراتيجية وعالقات دولية

H

03

إدارة وجماعات محمية

H

03

النقد والدراسات األدبية

H

03

نقد ومناىج

H

03

نقد مسرحي

H

03

لسانيات عامة

H

03

لسانيات تطبيقية

H

03

لسانيات عربية

H

03

أدب جزائري

H

03

أدب عربي

H

03

أدب عالمي ومقارف

H

03

تسويق وتجارة دولية

H

03

تسويق ونظـ المعمومات

H

03

دراسات كمية في التجارة الدولية

H

03

إدارة األعماؿ

H

03

إدارة مالية

H

03

تسيير الموارد البشرية

H

03

اقتصاد وتسيير المؤسسات

H

03

اقتصاد تطبيقي

H

03

اقتصاد نقدي وبنكي

SPI
ST

الحقػػوؽ
DSP
العموـ السياسية

الدراسات النقدية

الدراسات المغوية

LLA
SSH

الدراسات االدبية

عموـ تجارية

عموـ التسيير

SEGC

عموـ اقتصادية
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عموـ مالية ومحاسبة

عمـ النفس

الشريعة

SHS

أصوؿ الديف

عموـ إنسانية
 تاريػػخ-

عموـ اجتماعية

 عمـ االجتماع-

تدقيق ومراقبة التسيير

03

H

محاسبة وجباية

03

H

محاسبة ومالية

03

H

عمـ النفس المدرسي

03

H

)عمـ النفس العيادي (اإلكمينيكي

03

H

عمـ النفس العمل والتنظيـ

03

H

الفقو وأصولو

03

H

شريعة وقانوف

03

H

معامالت مالية معاصرة

03

H

دراسات حديثية معاصرة

03

H

التفسير وعموـ القرآف

03

H

العقيدة

03

H

تاريخ بالد المغرب القديـ

03

H

تاريخ بالد المغرب الحديث

03

H

تاريخ بالد المغرب المعاصر

03

H

تاريخ المغرب الوسيط

03

H

عمـ االجتماع التربية

03

H

عمـ اجتماع التنظيـ والعمل

03

H

عمـ االجتماع االتصاؿ

03

H

09

لعبيدي مياوات

09

دمحم السعيد قيسي

09

حيػاة عبيػد

09

مصطفى
حميداتو

50

رضواف شافو

09

بالؿ بوترعو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جػػامػػعػػػة الػػػػػػطػارؼ

Grand
Domaine
Domaine
SPI

SSH

SM

LLA

Spécialité/Options

Physique

Matériaux
Rayonnement
Energétique et Energie
Renouvelable

03
03

لسانيات عربية

03

المسانيات الخطاب

03

لسانيات تطبيقية

03

دراسات لغوية

Hydrobiologie
Marine
et Continentale
SV

Nombre de postes Type Nombre
par option
(H/R) de postes

Filière

SNV

Sciences
Biologiques

Ecosystèmes Aquatiques
«Biosurveillance et Gestion
Intégrée»
Environnement Littoral
«Biosurveillance et Gestion
Intégrée»
Bioressources Marines
«Gestion et Exploitation»
Biodiversité et Valorisation
des Ressources Naturelles
Bio-surveillance
et Valorisation des Milieux
Adaptation, Développement
et Amélioration des Plantes

Responsable

H

03

TEBBIB
Wassila

H

09

لعبيدي فريدة

H

09

DJEBBARI
Naouele

H

09

DJELLOUL
Radia

03

03
03
03
03
03
03

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Grand
Domaine
Domaine

AUMV

SPI

SM

ST

342

جػػامػػعػػػة قػػالػمػػػة

Filière

Architecture

Chimie

Electronique

2018-الثالثي الرابع-النشرة الرسمية

Spécialité/Options
Architecture Durable
et Projet Urbain
Architecture Ecologique
et Durabilité
habitat et Savoirs
Constructifs
Chimie Appliquée
Chimie Physique
Chimie Théorique
et Computationnelle
cryptographie et Protection
du Contenu
Sécurité et Biométrie
biométrie par Signaux
Physiologiques

Type Nombre
Nombre de
postes par option (H/R) de postes Responsable
03

R

03

R

03

R

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

09

ALKAMA
Djamel

09

MERDES
Rachid

09

BOUKROUCHE
Abdelhani

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

Réseaux Electriques
Commande Electrique
Construction Mécanique

04
03
03

H
H
H

Génie Mécanique

Génie des Matériaux

03

H

Energétique

03

H

Télécommunications

Télécommunications

04

H

عالقات دولية وتعاوف

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

04

H

03

H

03

H

Electrotechnique

DSP

LLA

عموـ سياسية

سياسات دولية
سياسة عامة
أدب جزائري

الدراسات األدبية

أدب معاصر
أدب قديـ

مالية وتجارة دولية

العموـ التجارية

تسويق سياحي
تسويق بنكي

SEGC

اقتصاد وتسيير المؤسسات

عموـ اقتصادية

SSH

اقتصاد التنمية

اقتصاد نقدي وينكي

عمـ النفس- عموـ اجتماعية

الصحة المدرسية
ّ عمـ النفس
عمـ النفس العيادي
عمـ النفس التربوي

األوضاع االقتصادية في المشرؽ اإلسالمي
 ىػ7-1 خالؿ القرف

SHS

العالقات الدولية في عصر الحروب

عموـ إنسانية تاريخ

الصميبية
المجتمع الجزائري والسمطة السياسية خالؿ
 ـ20و19 القرنيف

SV

SNV

Protection des
Ecosystèmes
Eco-éthologie

ÉcologieEnvironnement

Agro Ecologie

07

KACHI Miloud

09

BEZAZI
Abderrezak

04

HAMDI Rachid

00

منصر جماؿ

00

بوميرة عبد العزيز

00

خروؼ منير

00

صاولي مراد

00

َبيتاف عبد القادر

00

بف مارس كماؿ

10

SAMRAOUI
CHENAFI
Farrah

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جػػامػػعػػػة جػيػجػل

Grand
Domaine
Domaine

Filière

Spécialité/Options
Système d’Information
et Aide à la Décision
Réseaux et Sécurités

03

H

03

H

Intelligence Artificielle
Mathématiques
Fondamentales et Discrètes
EDP et Applications
Contrôle Optimal et Calcul
des Variations
Analyse Fonctionnelle

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

Physique Théorique
Physique des Matériaux
et Nanostructures

03

H

03

H

Physique de la Matière
condensée et ses Applications

03

H

Machines Electriques

03

R

Réseaux Electriques

03

R

Commandes Electriques

03

H

Génie des Procédés

04

R

03

H

03

H

03

H

Informatique

MI
Mathématiques

SPI

SM

Physique

Electrotechnique
ST
Génie des
Procédés

STU

343

Nombre de postes Type Nombre
par option
(H/R) de postes

Géologie

2018-الثالثي الرابع-النشرة الرسمية

Géologie de l’Ingénieur
et Géotechnique
Hydrogéologie
Ressources Minérales,
Géomatériaux et
Environnement

Responsable

09

ALI
LEMOUARI

12

Abderrahmane
BOUCHAIR

09

Salah
HAOUAT

09

Bachir
NEKHOUL

04

Ali ZAZOUA

09

Riad
BENZAID

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

فريدة حموـ

09

عبد الحميـ بوشكيوه

94

مسعودة خالؼ

09

الطاىر بومزبر

00

رتػيػػبػػة
بوىالي

09

رقية بوحيضر

09

سامي زعباط

09

ىنػد عزوز

09

فضيمة
سيساوي

09

H

03

النزاعات واألمف في إفريقيا

H

03

التعاوف الدولي وبناء السالـ

H

03

التنمية والجماعات المحمية

H

02

حقوؽ الطفل

H

02

القانوف البنكي والمالي

R

03

المعجمية العربية

R

03

المسانيات التطبيقية

R

03

المسانيات العامة

R

00

النقد العربي المعاصر

R

00

تحميل الخطاب

H

03

إدارة مالية

H

03

إدارة الموارد البشرية

H

03

إدارة األعماؿ

H

03

اقتصاد نقدي وبنكي

H

03

اقتصاد دولي

H

03

تحميل اقتصادي واستشراؼ

H

03

إدارة التسويق

H

03

تسويق الخدمات

H

03

تجارة دولية

R

03

وسائل االعالـ والمجتمع

R

03

اتصاؿ وعالقات عامة

R

03

اتصاؿ وتسويق

H

03

عمـ االجتماع التربوي

H

03

عمـ االجتماع التنظيـ والعمل

H

03

عمـ االجتماع العالقات العامة

العموـ السياسية
DSP
حقوؽ

الدراسات المغوية
LLA
الدراسات النقدية

عموـ التسيير
SSH
عموـ اقتصادية

SEGC

العموـ التجارية

عموـ اإلعالـ واالتصاؿ
SHS
عمـ االجتماع

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جػػامػػعػػػة خػػنػػشػػمػػة

Responsable

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes

HEMAM
Sofiane
Mounine

09

SAOUDI
Khaled

09

MESSAI Amel

09

KADI Kenza

09

BAGHZOU
Sabrina

09

Spécialité/Options

H

03

H

03

H

03

R

03

H

03

H

03

R

03

R

03

R

03

Intelligence Artificielle
Sécurité et technologies
Web
Génie Logiciels
et Systèmes distribués
Mathématiques Appliquées
Analyse Mathématiques
et Applications
Modélisation, Contrôles
et Optimisation
Chimie des Solide
Chimie et Physique
de la Matière Condensée
Chimie de Surface
et Corrosion

H

03

Biotechnologie Végétale

H

03

Biochimie

H

03

Génétique

H

03

H

03

H

03

Didactique des Langues
et Cultures étrangères
Didactique des Textes
Littéraires
Didactique de la Langue
Anglaise

Filière

Grand
Domaine
Domaine

Informatique
MI
Mathématiques
Appliquées

Chimie

Sciences
Biologiques

Langue Anglaise

SPI

SM

SNV

LLE

SV

SSH

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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جػػامػػعػػػة الػمػسػيػمػة
Grand
Domaine
Domaine
MI
SPI
ST

Filière

Spécialité/Options

Type Nombre
Nombre de
postes par option (H/R) de postes

Analyse Fonctionnelle
Analyse Numérique,
Mathématiques
EDPs et Applications
Algèbre et Mathématiques
Discrètes
Automatique et Systèmes
Automatique
Automatique
et Informatique Industrielle

القانوف اإلداري

DSP

الحقوؽ

القانوف الدستوري
قانوف المدني

قانوف األعماؿ

عمـ النفس

SSH

عمـ نفس الصحة

عمـ النفس العمل والتنظيـ
عمـ النفس المدرسي
عمـ اجتماع التربية

SHS
عمـ اجتماع

عمـ اجتماع تنظيـ وعمل

عمـ اجتماع الجريمة واالنحراؼ

سوسيولوجيا المؤسسة التربوية

القياس النفسي والتقويـ التربوي
SSH

عموـ التربية
تاريػػخ

عمـ النفس التربوي
التربية الخاصة

اإلرشاد والتوجيو

إعادة قراءة التاريخ بصورة نقدية

04

H

04

H

03

H

03

R

03

R

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

Responsable

11

BENHAMIDOUCHE
Noureddine

06

ZEGHLACHE
Samir

21

بركات دمحم

00

اسماعيمي يامنة

21

حورية عمى شريف

50

رابح قدوري

03

رواجعية أحمد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جػػامػػعػػػة ورقػػػػػمػػة

Grand
Domaine
Domaine

MI

SM

SPI

ST

STU

345

Filière

Spécialité/Options

Intelligence Artificielle
Vision Artificielle
Informatique
Réseaux
et Télécommunications
Modélisation et Analyse
Numérique
Mathématiques
Analyse
Probabilités et Statistique
Chimie Analytique
Chimie des Produits
Naturels
Chimie
Chimie Appliquée
Chimie de l'Environnement
Rayonnement et Matière
Physique des Matériaux
Physique
Physique Energétique
Physique Théorique
Génie Chimique
Génie des Procédés
Génie des procédés
de l’Environnement
Génie des Procédés
des Matériaux
Hydraulique Urbaine
Traitement et Epuration
Hydraulique
des Eaux
Ressources en Eau
Systèmes de
Télécommunications
Télécommunications
Réseaux des
Télécommunications
Hydrogéologie
Géologie Pétrolière
Géologie
Géodynamique
et Valorisation des Bassins
Sédimentaires

2018-الثالثي الرابع-النشرة الرسمية

Type Nombre
Nombre de
postes par option (H/R) de postes
03
03

H
H

03

H

03

H

03
04
03

H
H
H

03

R

03
03
03
03
03
03
03

R
H
H
R
H
H
H

03

H

04

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03
03

H
H

03

H

Responsable

09

BENSAYAH
Abdallah

10

BAHEDDI
Aissa

12

ATIA Salem

12

BENMEBROUK
Lazhar

10

SELLOUM
Djamel

09

KATEB SAMIR

06

CHEBBARA
FOUAD

09

HADJ-SAID
Samia

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

بف دمحم دمحم
نورالديف حشود

90

خديجة عنيشل

09

كبير

09

HALIMI
Mohammed
Seghir

09

Abadi Dalila

04

قريشي دمحم الصغير

90

CHERBI
Mohamed
Amine

09

ZERGOUNE
Mohamed

09

رابح رياب

90

أحمد قندوز

90

أحمد زيغمي

90

خميس دمحم سميـ

90

خميفة
عبد القادر

00+01
**Etu étranger

القانوف الدولي الجنائي

H

90

الدراسات األمنية واالستراتيجية

H

90

دراسات سياسية مقارنة

H
05

أحمد التجاني سي

00

القانوف الجنائي

90

دمحم صالي

90

برقوؽ عبد القادر

92

BERKAL
Ismaiel

06

OULD EL
HADJ-KHELIL
Aminata

09

H

R

03

المسانيات العربية

R

03

المسانيات التطبيقية

R

03

تعميمية المغة العربية

R

03

أدب مسرحي ونقده

R

03

أدب عربي قديـ

R

03

أدب عربي حديث ومعاصر

H

03

H

03

H

03

R

04

Linguistic Analysis
General & Comparative
Literary Studies
Literary Translation
Didactique de la rédaction
scientifique en FLE

H

03

إدارة أعماؿ

H

03

إدارة الموارد البشرية

H

03

إدارة استراتيجية

R

03

H

03

H

03

H

03

Économie Quantitative
Économie Monétaire
et Bancaire
Économie du
Développement
Comptabilité et Fiscalité

H

03

Comptabilité et Audit

H

03

Comptabilité et Finance

R

03

عمـ االجتماع تنظيـ وعمل

R

03

عمـ االجتماع االتصاؿ

R

03

عمـ االجتماع التربوي

H

03

األنظمة التعميمية والمناىج المدرسية

H

03

عمـ النفس التربوي

H

03

القياسي النفسي والتقويـ التربوي

H

03

تاريخ الفمسفة

الحقوؽ
DSP
عموـ سياسية

دراسات لغوية
LLA
دراسات أدبية

Langue Anglaise
LLE

SSH

Langue Française

عموـ التسيير

Sciences
Economiques

SEGC

Sciences
Financières
et Comptabilité
عموـ اجتماعية:
عمـ االجتماع

عموـ التربية

فمسفة

H

03

فمسفة عامة

H

03

فمسفة غربية (حديثة ومعاصرة)

H

03

عمـ النفس العيادي

H

03

عمـ النفس العمل والتنظيـ

H

03

عمـ النفس االجتماعي

R

03

أنثروبولوجيا التنمية

R

03

أنثروبولوجيا اليجرة

R

03

أنثروبولوجيا الصحة والمرض

H

00

عمـ السكاف

عموـ اجتماعية

H

00

ديموغرافية اقتصادية واجتماعية

 -عمـ السكاف

H

03

النشاط البدني الرياضي التربوي

H

03

النشاط البدني الرياضي الترويحي

R
H
R
R

03
03
03
03

R

03

Sol et Eau
Gestion des Agrosystèmes
Analyse Biochimique
Microbiologie
Physiologie et
Biotechnologie Végétale

SHS
SSH

عموـ اجتماعية
عمـ النفسعموـ اجتماعية
أنثروبولوجيا

نشاط بدني رياضي تربوي

STAPS

Sciences
Agronomiques
Sciences
Biologiques

SNV

SV

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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جػػامػػعػػػة أـ الػبػواقػػػػي
Grand
Domaine
Domaine

Filière
Chimie

SM
Physique
Hydraulique

SPI
ST

Electronique

Electrotechnique
DSP

الحقوؽ
عموـ التسيير

SSH

SEGC

عموـ اقتصادية
عموـ مالية
ومحاسبة

LLA

LLE

دراسات أدبية

Français
عموـ اإلعالـ
واالتصاؿ

SSH

العموـ االجتماعية
SHS

عمـ النفس

العموـ االجتماعية
عمػـ االجتماع-

Spécialité/Options
Chimie Physique
Chimie Théorique
Chimie Inorganique
Physique des Matériaux
Physique Energétique
Physique Appliquée
Hydraulique Urbaine
Ouvrages Hydrauliques
Ressources Hydrauliques
Electronique et Systèmes
Embarqués
Microélectronique
Instrumentation
Commandes Electriques
Réseaux Electriques
Energies Renouvelables

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes

قانوف االستثمار
إدارة مالية

إدارة أعماؿ
مقاوالتية

اقتصاد نقدي وبنكي
اقتصاد كمي

اقتصاد وتسيير المؤسسة
محاسبة

محاسبة وتدقيق
مالية المؤسسة

أدب حديث ومعاصر
نقد حديث ومعاصر

أدب عربي قديـ
Littérature Francophone
Didactique du FLE
Sciences du Langage
إعالـ جديد وقضايا المجتمع
إعالـ إذاعي وتمفزيوني

العالقات العامة والتسويق
عمـ النفس العيادي

عمـ النفس العمل والتنظيـ
عمـ النفس المدرسي
عمـ اجتماع تنمية

وتسيير الموارد البشرية

عمـ اجتماع التنظيـ والعمل
عمـ االجتماع التربوي

03
03
03
03
03
03
04
03
03

H
H
H
H
H
H
R
R
R

03

R

03
03
03
03
03

R
R
H
H
H

Responsable

09

BOUHENGUEL
Mustapha

09

HADJERIS
Lazhar

10

MAROUF
Nadir

09

LAMAMRA
Kheireddine

09

Barra Kamel

90

عمارة نعيمة

03

R

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

90

شاكر لقماف

03
03
03
03
03

H
R
R
H
R

90

BOUBAKOUR
Samira

03

R

90

ضيف ليندة

03

R

03

H

03

H

90

زرزور أحمد

03

H

03

R

03

R

90

دنبري لطفي

03

R

90

90

90

دمحم الشريف
بف زواي
صرارمة

عبد الوحيد
عيساوي

نصر الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

1جػػامػػعػػػة سػػطػػيػػف

Grand
Domaine
Domaine

SPI

Filière

Spécialité/Options

Informatique

Sureté de Fonctionnement
dans les Réseaux Dynamiques
Systèmes Intelligents
et Apprentissage Automatique

MI

Mathématiques

347
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Type Nombre
Nombre de
Responsable
postes par option (H/R) de postes
03

H

03

R

03

R

03

H

03

H

Optimisation et Contrôle

03

H

Mathématiques Appliquées
aux Sciences Biologiques
et Médicales

03

H

Génie Logiciel et Interfaces
Homme-Machine
Data, Text et Web Mining
Analyse non linéaire
et Equations aux Dérivées
Partielles

12

ALTI Adel

09

MEROUANI
Boubakeur

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

Automatique et Systèmes
Automatique et informatique
industrielle
Microélectronique
Instrumentation
Electronique
Electrique
Electronique des Systèmes
Embarquée
Commande Electrique
Energie Renouvelable
Electrotechnique
Réseaux Electriques
Génie Electrochimique
Génie Chimique
Génie des Procédés
Génie des Polymères
Génie Pharmaceutique
Optique et Photonique
Appliquée
Optique
Matériaux et Engineering
et Mécanique
Matériaux pour l'optique
de Précision
et l'optoélectronique
Mécanique Appliquée
Réseaux
et Télécommunications
Télécommunications
Système de
Télécommunications
Géologie de l'Ingénieur
et Géotechnique
Hydrogéologie
Géologie
Ressources Minérales
et Géomatériaux

Automatique

ST

STU

العموـ التجارية

عموـ التسييػػػػر
SSH

SEGC
مالية ومحاسبة

العموـ االقتصادية

05

H

05

H

03

H

03

H

03

H

03
03
03
03
03
05
03

H
H
H
H
H
H
H

03

H

04

H

03

R

04

R

05

H

04

H

03

H

03

H

03

H

تسويق خدمي

03

H

التسويق المصرفي

03

H

مالية وتجارة دولية

03

H

إدارة األعماؿ

03

H

إدارة الموارد البشرية

03

H

إدارة مالية

03

H

اإلدارة االستراتيجية

03

H

مالية المؤسسة

03

H

محاسبة وجباية

03

H

محاسبة وتدقيق

03

H

اقتصاد دولي

03

H

اقتصاد كمي

03

H

اقتصاد نقدي وبنكي

03

H

10

KHABER
Farid

09

ZIET
Lahcene

09

NOURI
Hamou

14

Larbi
Zerroual

14

Ferria
Kouider

09

ZEBIRI
Chemseddine

09

HADJI
Riheb

09

بن يعقوب الطاىر

50

عمر بن سديرة

09

عبد الناصر روابحي

03

ذىبية لطرش

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Grand
Domaine
Domaine

DSP

2جػػامػػعػػػة سػػطػػيػػف

Filière

حقػػوؽ

دراسات أدبية
SSH

LLA

دراسات لغوية

دراسات نقدية

LLE

Langue
Française
Langue Anglaise

348
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Spécialité/Options

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes

القضاء الدستوري والمنازعات الدستورية

03

R

النشاط اإلداري والمسؤولية االدارية

03

R

القانوف الجنائي لألعماؿ

03

R

الحوكمة واإلدارة العمومية

03

H

أدب حديث ومعاصر

03

R

أدب مقارف وعالمي

03

R

أدب جزائري

03

R

معجمية وقضايا الداللة

03

R

لسانيات تطبيقية

03

R

لسانيات عامة

03

R

النظرية النقدية المعاصرة وتحميل الخطاب

00

R

نقد ومناىج

00

R

Littérature
Linguistique
Didactique
Didactique

03
03
03
05

R
R
R
R

50

Responsable

كوسػػػػة
عمار

09

HIDAYA
Merzek

09

خالد ىدنة

00

KAHLOUCHE
Fatiha

09

BOUDJADJA
Mohamed

05

KESKES Said

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

TIGHELIT
Salah -Eddine

12

بمقاسـ بمقيدوـ

09

أنور مقراني

12

عبد الرزاؽ
بمعقروز

سامية عواج
بوطالبي
بف جدو

09

09

06

R

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

R

03

R

03

R

03

R

03

H

03

R

03

H

03

H

03

R

03

H

03

H

03

H

03

H

03

عمـ النفس الصحة

عمـ النفس العيادي

عمـ النفس المدرسي

عمـ النفس االجتماعي

ىندسة التربية والتكويف
تربية وأنظمة تعميمية
تربية مختصة

عمـ اجتماع التنظيـ والعمل

عمـ اجتماع االتصاؿ والخدمة االجتماعية
عمـ اجتماع التربية

عمـ اجتماع الثقافي

فمسفة القيـ وابستمولوجية
فمسفة تطبيقية

فمسفة إسالمية

اإلشيار والعالقات العامة
االتصاؿ في المؤسسة
االتصاؿ العمومي

النشاط البدني الرياضي المدرسي

النشاط البدني الرياضي الترويحي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

عموـ اجتماعية
 -عمـ النفس

عموـ اجتماعية
-عموـ التربية

عموـ اجتماعية
-عمـ االجتماع

عموـ اجتماعية
-فمسفة

عموـ إنسانية

عموـ اإلعالـ واالتصاؿالنشاط البدني الرياضي
التربوي

جػػامػػعػػػة سػػكػػيػػكػػدة

Responsable

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes

HALLADJA
Sabrina

09

BOUDJEMA
Bouzid

09

BOUKADOUM
Ahcene

09

ZENNIR
Youcef

09

ZOUAOUI
Emna

09

دواس أحسف

09

بوصمصاؿ
نور الديف
مزياني

نور الديف
قيرة

اسماعيل
بوعطيط
سفياف

بف زروؽ
جماؿ

90

09

09

09

09

R
H
H
H
H

03
03
03
03
03

H

03

H
H

03
03

H

03

H

03

H

03

Spécialité/Options

SHS

Filière

Chimie des Matériaux
Chimie Physique
Chimie de l’Environnement
Physique des Matériaux
Physique du Rayonnement
Physique
Physique Energétique
et Energie Renouvelable
Electrotechnique Industriel
Réseaux Electriques
Electrotechnique
Commande Electriques
et Systèmes Industriels
Hygiène et Sécurité
Industrielle
Hygiène et
Sécurité des Procédés
Sécurité
Industriels et Maitrise
Industrielle
des Risques

STAPS

Grand
Domaine
Domaine

Chimie

SM

SPI

ST

Automatisation et Contrôle
en Industries Pétrochimiques

H

03

H
H
H

03
03
03

Génie Chimique
Génie des Polymères
Catalyse

H

03

أدب حديث ومعاصر

H

03

H

03

H

90

H

90

H

90

R

03

R

03

R

03

R

03

R

03

R

03

H

03

H

03

H

03

R

03

R

03

R

03

أدب جزائري
أدب شعبي

قانوف أعماؿ

مؤسسات دستورية وادارية
قانوف البيئة والعمراف
محاسبة وتدقيق
محاسبة

محاسبة وجباية معمقة
عمـ االجتماع التربية

عمـ االجتماع التنظيـ والعمل
عمـ اجتماع االتصاؿ
عمـ النفس العيادي

عمـ النفس المدرسي

عمـ النفس العمل والتنظيـ
اتصاؿ وعالقات عامة
اتصاؿ تنظيمي
سمعي بصري

Génie des
procédés

الدراسات األدبية

حقوؽ

عموـ مالية ومحاسبة

LLA

DSP

SEGC
SSH

عموـ اجتماعية

عمـ النفس

SHS

إعالـ واتصاؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-
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Grand
Domaine
Domaine
SPI

جػػامػػعػػػة سػػوؽ أىػػػراس
Filière

SM

Physique

DSP

حقػػوؽ

SSH
SEGC

SV

SNV

عموـ المالية
والمحاسبة

Sciences
Biologiques

Spécialité/Options

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes

Matière et Rayonnement

03

H

Matière Condensée

03

H

قانوف أعماؿ

03

H

03

H

03

H

03

R

03

R

03

R

06

R

06

H

03

H

قانوف العقود والمسؤولية
قانوف عقاري

مالية المؤسسة

محاسبة وتدقيق
محاسبة

Biologie et Physiologie
Végétale
Toxicologie Fondamentale
et Appliquée
Biochimie Appliquée

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Responsable

06

BOUGUERRA
Abdesselam

00

سوالـ سفياف

00

بيموؿ نور الديف

15

BELAHCENE
Nabiha

جػػامػػعػػػة تػػبػػػسػػػة

Grand
Domaine
Domaine

MI

SPI

SM

ST

STU

Filière

Spécialité/Options

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes

Analyse Fonctionnelle
Appliqué
Problèmes Stationnaires
Problèmes d'Evolution
Mathématiques
Systèmes Dynamique
et Applications
Mathématiques Appliquées
Chimie Organique
Chimie
Chimie des Produits
Naturels
Physique de la Matière
Condensée
Physique
Physique Théorique
Physique des Matériaux
Construction Mécanique
Génie Mécanique
Génie des Matériaux
Energétique
Hydrogéologie
Environnement Sédimentaire
Géologie
Géologie de l’Ingénieur

SSH

SHS

Bibliothéconomie

SV

SNV

Sciences
Biologiques

03

R

03
03

H
H

03

H

03
03

H
H

03

H

03

H

03
03
03
03
03
03
03
03

H
H
H
H
H
R
R
R

إدارة وتسيير المكتبات ومراكز التوثيق

03

R

Pharmaco-Toxicologie

03

H

Biochimie Appliquée

03

H

Microbiologie Appliquée

03

H

Responsable

15

ZARAI
Abderrahmane

06

GOUASMIA
Abdelkrim

90

BOUMALI
Abdelmalek

90

TORCHANE
Lazhar

09

SEGHIR
Karima

03

بوطورة أكرـ

09

ROUABHI
Rachid

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Grand
Domaine
Domaine

المركػػز الجػػامػػعػػػي بميػػػمػة

Filière

دراسات لغوية
LLA

دراسات أدبية

SSH

SEGC

عموـ التسيير

Spécialité/Options

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes

لسانيات تطبيقية

03

H

لسانيات عربية

03

H

تعميمية المغة العربية

03

H

أدب عربي قديـ

03

H

أدب عربي حديث ومعاصر

03

H

أدب جزائري

03

H

إدارة مالية

03

R

إدارة أعماؿ

03

H

تسيير الموارد البشرية

03

H

Responsable

09

وردة مسيمي

09

رضا عامر

09

حراؽ مصباح

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

المتعػددة الّتقنيػات بقسنطينػػة
المدرسػة الوطنيػة
ّ
Grand
Domaine
Domaine

SPI

ST

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes

Filière

Spécialité/Options

Automatique

Automatique
et Informatique Industrielle
Automatique et Systèmes

Electrotechnique

Machines électriques

03

Construction Mécanique

03

Energétique

03

Génie des Matériaux

03

Génie Mécanique

03
03

Responsable

H

06

LADACI Samir

H

03

LEBAROUD
Abdesselam

H

09

KHALFALLAH
Salah

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جػػامػػعػػػة أدرار

Grand
Domaine
Domaine
SPI

ST

DSP

LLA

SSH

SEGC
SEGC

Spécialité/Options
Génie Electrique

03

R

Electrotechnique

Commande Electrique

03

H

Machine Electrique

03

H

Droit et Libertés

03

R

Droit Pénale Administratif
Droit des Collectivités
Locales
Droit Privé Approfondi

03

R

03

H

03

H

Droit des Affaires

03

H

Droit Sociale

03

H

Droit Public Approfondi

03

H

Linguistique Générale

03

R

Linguistique Arabe

03

H

Didactique des Langues

03

H

Linguistique du Discours

03

H

Linguistique Appliquée

03

H

Sciences
Financières
et Comptabilité

Finance d'Entreprise
Audit et Contrôle
de Gestion
Finance et Comptabilité

03

R

03

R

03

R

Sciences de
Gestion

Management

03

R

Entreprenariat

03

R

Management Financier
Economie Monétaire
et Bancaire
Economie et Gestion
des Entreprises
Economie Quantitative

03

H

03

H

03

H

03

H

Fiqh et OUSSOUL

03

R

Charia et Droit
Transactions Financières
Contemporaines

03

R

03

H

Droit

Etudes
Linguistiques

Sciences
Economiques

SHS

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes

Filière

Sciences
Islamiques Charia

Responsable

09

HAMOUDA
Messaoud

21

YAMA
Brahim

15

TEKTEK
Ikram

09

BOUAZZA
Abdelkader

09

SAOUS
Cheikh

09

SEDDIKI
Ahmed

09

DJERRADI
Mohammed

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جػػامػػعػػػة بػػػػشػػار
Grand
Domaine
Domaine
MI

Filière

Spécialité/Options

Informatique

Informatique

Electronique
SPI
ST
Electrotechnique

351
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Electronique des
Systèmes Embarqués
Microélectronique
Electrotechnique
industrielle
Réseau électrique
Electronique de
puissance avancée

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes
03

R

05

H

04

H

03

H

03

H

03

R

Responsable

03

DENNAI
Abdeslem

09

BOUFELDJA
Kadri

09

TIDJINI
Hamza

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

Traitement de
l'Information
Systèmes des
Télécommunications
Télécommunication
Réseaux des
Télécommunication
Génie Pharmaceutique
Génie des Procédés
Génie de
l'Environnement
Construction Mécanique
Génie Mécanique
Energétique
Matériaux en Génie Civil
Génie Civil
Structures
Géotechnique
LLA

Etudes
Linguistiques

LLE

Langue Anglaise

SSH
SHS

Sciences
Humaines
-Histoire

03

H

03

H

03

R

04

H

05

H

03
03
04
03
03

R
R
H
H
H

لسانيات تطبيقية

03

H

Langue et Culture
Didactique de l'Anglais
Langage Etrangère
Littérature et Civilisation
تاريخ المغرب القديـ

03

H

03

H

03
03

H
H

03

H

03

H

تاريخ وحضارة بالد المغرب
في العصر الوسيط

تاريخ المغرب الحديث والمعاصر

09

KHELIFI
Mustapha

09

BENMAHDI
Houcine

06

ELMIR
Mohamed

10

MAKANI
Abdelkader

03

BENDAHANE
Cherif

09

BOUKHALKHAL
Abdeldjbar

09

HIMMI
Abdelhafid

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جػػامػػعػػػة الػػػشػػمػػف

Grand
Domaine
Domaine

SPI

ST

Spécialité/Options

Génie Civil

Géotechnique
Matériaux
Structures

03
03
03

H
H
H

09

GHRICI
Mohamed

Travaux publics

Voies et Ouvrages d'Arts

03

H

03

DJAAFER
HENNI Amed

Droit Public Approfondi
Droit Privé
Droit Comparé de la Famille
Politiques Générales
Administration Locale

03
03
03
03
03
03

H
H
R
H
H
H

09

AMMARI
Brahim

09

BOUDIAF
Malika

03

H

03

H

03

H

12

FELLAGUE
Mohammed

Management Financier
Economie et Gestion
d'Entreprises
Economie Monétaire
et Bancaire
Economie Quantitative
Finance et Commerce
International
Marketing des Services
Marketing Hôtelier
et Touristique
Comptabilité et Audit
Comptabilité et Fiscalité
Approfondie
Finance d'Entreprise
Finance et Assurances
Finance et Banques
Histoire de l'Occident
Musulman au Moyen Age
Histoire et Civilisation
de l'Orient Musulman

03

H

03

H

03

H

09

TAGREROUT
Mohamed

03

H

03

H

03

H

09

ENSAAD
Redouane

03

H

03

H

03

H

03
03
03

H
H
H

15

AZOUZE Ali

03

H

03

H

09

GHERBI
Baghdad

Histoire Moderne de l'Algérie

03
03

H
H

03

H

09

IKHLEF
Rafika

03

H

Droit
DSP
Sciences
Politiques

Sciences de
Gestion

Etude Euro-méditerranéenne

Gestion des Ressources
Humaines
Management
Management de la Production
et des Approvisionnements

Sciences
Economiques
SEGC
SSH

Sciences
Commerciales

Sciences
Financières et
Comptabilité

Sciences
Humaines
-Histoire
SHS

352

Nombre de postes Type Nombre de
par option
(H/R)
postes

Filière

Sociologie de l'Education
Sociologie de la Déviance
Sciences Sociales
et du Crime
-Sociologie
Sociologie de l'Organisation
et du Travail

2018-الثالثي الرابع-النشرة الرسمية

Responsable

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

Administration
et Gestion
du Sport
STAPS
Activité Physique
et sportive
Educative

Administration
et Gestion du Sport

03

R

03

AKKOUCHE
Kamel

Activité Physique et
Sportive Scolaire

03

R

03

YAHIAOUI
Mohamed

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جػػامػػعػػػة مػػعػػسػػكػػر

Grand
Domaine
Domaine

MI

SPI

SM

ST

STU

Filière

Spécialité/Options

Intelligence Artificielle
et ses Applications
Technologie des Informations
Informatique
et des Communications
Modélisation et Optimisation
des Systèmes
Analyse Mathématique
Géométrie Différentielle
Mathématiques
Analyse Harmonique
Matériaux Magnétiques
Matériaux et Energie
Physique
Photovoltaïque
Matériaux pour la Thermoélectricité
Matériaux
Chimie-Physique
Chimie
Chimie Macromoléculaire
et Matériaux
Génie de
Génie des Procédés
et Environnement
l'Environnement
Matériaux
Construction Mécanique
Génie Mécanique
Energétique
Réseaux et Télécommunications
Télécommunications
Système et Télécommunications
Ressources en Eau, Télédétection
et Systèmes d’Informations
Géologie
Géographiques

قانوف الشركات

DSP

Droit

قانوف العقد الخاص

LLA

Etudes
Linguistiques

LLE

Langue
Anglaise

Linguistique Arabe
Linguistique Appliquée
Teaching English as a Foreign
Language
Language Testing
and Assessment
Second Language Acquisition
Finance d'Entreprise
Comptabilité et Audit
Audit et Contrôle de Gestion
Management des
Ressources Humaines
Management Financier
Management de l'Innovation
Organisation et Mutation
Digitale
Stratégie Marketing
Comportement du
Consommateur
Marketing International
تاريخ وحضارة المغرب في العصر الوسيط

قانوف األسرة

Sciences
Financières
et Comptabilité

SSH

SEGC

Sciences
de Gestion

Sciences
Commerciales

Sciences Humaines
- Histoire

353

2018-الثالثي الرابع-النشرة الرسمية

H

03

H

03

H

03
03
03
03

H
H
H
H

03

H

02
03
03

H
H
H

03

H

06

H

03
03
03
05
04

H
H
H
H
H

06

H

03

H

03

H

03
03
03

H
H
H

03

R

03

R

03
03
03
03

R
R
R
R

03

H

03
03

H
H

03

H

03

H

03

H

03
03

H
H

تاريخ وحضارة األندلس في العصر الوسيط

03

H

03

H

1962-1830 التاريخ الثقافي والديني لمجزائر

03

H

03

H

عمـ النفس العيادي والمرضي

03

H

عمـ النفس العمل والتنظيـ

03

H

03

H

""تحوالت ومقاومات

Sciences Sociales
-Psychologie

04

1912-1492 المغاربة خالؿ العيد العثماني
1945-1870 االستعمار الفرنسي في الجزائر

SHS

Nombre de
Type Nombre
postes par
Responsable
(H/R) de postes
option

عمـ النفس المدرسي

10

SALEM
Mohammed

09

Mohammed
Cherif Ahmed

08

BALTACH
Hadj

09

BOUHADDA
Youcef

06

BELLIL Ali

09

HABIBI
Samir

09

MERABET
Boualem

06

HAMIMED
Abderrahmane

09

MESSAOUDI
Rachid

06

BENFETTA
Abdelkader

09

YAHIAOUI
Habib

09

GHRISSI
Larbi

12

TABETI
Habib

09

HACHEMAOUI
Kamel

15

BELBACHIR
Omar

09

BELHADJ
Abdelkader

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

Sciences Sociales
-Philosophie

Sciences Sociales
-Sociologie

Biotechnologie

SV

SNV
Sciences
Agronomiques

Sciences
Alimentaires

فمسفة الفف والجماؿ

03

H

فمسفة الديف والتصوؼ

03

H

فمسفة المغة بيف المعرفتيف الدينية واألدبية

03

H

عمـ االجتماع المدرسي

03

H

عمـ اجتماع العمل والتنظيـ

03

H

عمـ اجتماع االتصاؿ

03

H

03

H

03

H

03

H

03

R

03

R

03

R

03

R

03

H

Meta-omiques, MicroOrganismes et Santé
Socio microbiologie
et Biofilm Microbiens
Banques Méta-génomique
et Clones Bioactifs
Protection des Végétaux:
Option Phytopathologie
Production Végétale
Protection des Végétaux:
Option Entomologie Appliquée
Nutrition et Pathologies
Qualité des Produits
et Sécurité Industrielle

09

KERD
Mohammed

09

KOBIBI
Djilani

09

MELIANI
Amina

09

BELABID
Lakhdar

06

BENARBA
Bachir

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جػػامػػعػػػة مػػسػػتػػغػػانػػـ
Grand
Domaine
Domaine

SPI

ST

Filière

Energie Renouvelable
en Electrotechnique
Electrotechnique
Electrotechnique
Industrielle
Matériaux en
Electrotechnique
Electronique des Systèmes
Embarqués
Electronique
Electronique Médical
Electronique des Systèmes
de Télécommunications
Génie Parasismique

R

03

R

03

R

03

R

03

R

03

R

03
03

R
R

Matériaux Innovants pour
la Construction Durable

03

R

Arts Visuels

نقد الفنوف التشكيمية

03

Arts Spectacle

نقد العرض المسرحي

Droit

Droit International Pénal
Droit Public International
de l'Environnement
Droit Judiciaire Privé
Droit de l'Entreprise
et Développement Durable
Droit des Affaires
Droit Médical

DSP
SSH
Sciences
Politiques

LLE

Langue
Anglaise

2018-الثالثي الرابع-النشرة الرسمية

Responsable

09

BEKKOUCHE
Benaissa

09

MIMI Malika

09

BENANANE
Abdelkader

R

03

GUEDJAL
Nadia

03

H

03

AISSI Ahmed

03

R

03

R

03

R

18

03

R

ABBASA
Tahar

03
03

R
H

السياسات العامة

03

H
15

BELGHIT
Abdellah

09

SARNOU
Hanane

Optimisation des Structures

إدارة محمية

03

H

تعاوف دولي

03

H

حكومات مقارنة

03

H

دراسات أمنية واستراتيجية

03

H

03

R

03

R

03

R

Linguistique Appliquée
et Nouvelles Technologies
Didactique et Langues
Appliquées
Linguistique

354

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes
03

Génie Civil

ARTS

Spécialité/Options

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

SEGC

Sciences
Commerciales
Sciences
Financières
et Comptabilité
Sciences de
Gestion
Sciences
Economiques
Sciences Sociales
-Philosophie

SSH
SHS

Finance et Commerce
International

03

H

03

BENZIDANE
El hadj

Comptabilité, Audit
et Contrôle

03

H

03

DOUAH
Belkacem

03

H

03

03

H

03

03
03

H
H

03

R

Gestion des Ressources
Humaines
Analyse économique
et Prospective
Logique
Philosophie de Langue
Philosophie
et Communication

HAMADI
Sayah

Psychologie Scolaire

03

H

03

GUIDOUM
Ahmed

Sciences Humaines
– Sciences
de l'Information
et de la
Communication

Audiovisuel et Nouvelles
Technologies

03

R

03

BOUAMAMA
Laarbi

Activité Physique
et Sportive Scolaire

03

H

03

ATALLAH
Ahmed

Préparation Physique
Sportive

03

H

03

BENGOUA Ali

05
04
04
04
06

H
H
H
H
R

17

BENAKRICHE
Ben Mehel

06

R

18

HOMRANI
Abdelkader

06

R

03
03
03

H
H
H

09

GHOMARI Sidi
Mohamed

Pharmacologie Expérimentale

Sciences
Biologiques

Microbiologie
Sciences Alimentaires
Biologie et Physiologie Animale

SNV

09

Sciences Sociales
-Psychologie

Activité Physique
et Sportive
Educative
STAPS
Entrainement
Sportif

SV

YOUCEFI
Rachid
GUEDDAL
Zinedine

Sciences
Agronomiques
Hydrobiologie
Marine
et Continentale

Protection des Végétaux
Production
et Biotechnologie Animales
Nutrition et Sciences
des Aliments
Ressources Halieutiques
Bioressources Marines
Ecosystèmes Aquatiques

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

1جػػامػػعػػػة وىػػػػػػػػػػػ ارف
Grand
Domaine
Domaine

Filière

Informatique
MI

SPI
Chimie

SM
Physique

355

LLE

Systèmes Informatiques
et Réseaux
Ingénierie des Systèmes
Embarqués et Parallélisme
Technologies
de l’Information
Informatique Décisionnelle
et Systèmes à Grande Echelle

Mathématiques

SSH

Spécialité/Options

Traduction

2018-الثالثي الرابع-النشرة الرسمية

Mathématiques
et Applications
Analyses Mathématiques
et Applications
Chimie des Matériaux
Chimie Organique
et Environnement
Chimie Physique
Chimie Verte
Nanomatériaux, Nanoobjets et Energétique
Nanophysique des Lasers
et Opto-électronique
Physique de la Matière
Condensée : Théorie,
Elaboration et Modélisation
Traduction et Terminologie
Traduction Spécialisée
Traduction et Interprétariat
Traduction Economique
Didactique de la Traduction

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes
06

R

05

R

03

R

06

R

03

H

03

H

03

R

03

R

03
03

R
R

03

H

03

H

03

R

03
03
03
03
03

R
R
R
R
R

Responsable

20

BOUAMRANE
Karim

06

BELGHABA
kacem

12

HAMADOUCHE
Mohamed

09

DRISS
KHODJA
Kouider

15

TOUHAMI
Ouissam

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

Sciences
Islamiques
-Oussoul Eddine
Sciences
Islamiques
-Charia

SHS

Sciences
Humaines Bibliothéconomie

Sciences Humaines
-Histoire
Sciences Humaines
- Sciences de
l'information et de
la Communication
ARTS

Arts du spectacle
Etudes
Linguistiques

LLA

Etudes
Littéraires

Etudes
Critiques
Hydrobiologie
Marine et
Continentale
Sciences
Alimentaires
SV

SNV

Biotechnologie

الحديػث وعمومػو

03

H

مقارنػة األديػاف

03

H

عقيدة

03

H

فقػو مالكي وأصولو

03

R

فقػو مقارف

03

R

أصوؿ الفقػو المقارف

03

R

فقو األحواؿ الشخصية

03

R

عمـ المكتبات والمعمومات

03

H

تكنولوجيا المعمومات والتوثيق

03

H

تقنيات أرشيفية

03

H

مكتبات ومراكز المعمومات

03

H

تاريػخ قديػـ

03

R

تاريػخ وسيػط

03

R

تاريػخ حديػث

03

R

تاريػخ معاصػر

03

R

Informations

03

H

09

SLIMANI
Abdelkader

12

YOUSSI El
Houari

12

SAHBI
Mohamed

12

EL AGGOUN
Oumelkheir

06

BENGHERBIA
Fella

Communications

03

H

إخراج مسرحي وفف أداء الممثل

05

R

05

MANSOURI
Lakhdar

المسانيات العامة

03

المسانيات التطبيقية

03

H

09

لسانيات الخطاب

03

BENAISSA
Abdelhalim

H

09

BENSAID
Mohamed

R

09

BEROUNA
Mohamed

12

BOUDERBALA
Mohamed

11

BOUALGA
Ahmed

09

FORTAS
Zohra

األدب الجزائري

03

األدب العربي القديـ

03

األدب العربي الحديث والمعاصر

03

نقد ودراسات أدبية

03

نقد ومناىج

03

نقد معاصر

03

Bio Géosciences Marines

06

H

Aquaculture et Biotechnologie

06
06

H
R

05

R

03

H

03

H

03

H

Nutrition et Pathologies
Physiologie de la Nutrition
et Santé
Biotechnologie Microbienne
Biotechnologie des
Champignons
Biotechnologie
des Interactions
Microorganismes-Plantes

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

2جػػامػػعػػػة وىػػػػػػػػػػػراف

Grand
Domaine
Domaine
ST
SPI
STU

SSH

356

Filière

Spécialité/Options

Hygiène et
Sécurité
Industrielle

Sécurité
Prévention/Intervention
Sécurité Industrielle
et Environnement

Géographie
et Aménagement
du Territoire
Géologie

R
08

LOUNIS
Zoubida

R

Aménagement du Territoire

10

H

10

SOUIAH SidAhmed

Stratigraphie Intégrée,
Chronologie et Dynamique
des Paléo-environnements

04

R

04

BESSEDIK
Mostefa

القانوف الجنائي

03

R

03

R

03

R

03

R

03

R

القانوف االقتصادي العاـ

Sciences
Politiques

اإلدارة العامة والتنمية المحمية

القانوف الطبي

2018-الثالثي الرابع-النشرة الرسمية

05
03

Droit
DSP

Nombre de postes Type Nombre
Responsable
par option
(H/R) de postes

حقوؽ اإلنساف واألمف اإلنساني

09

06

فاصمة

عبد المطيف
صافو دمحم

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

Langue
Française

LLE

Langue
Allemande

Langue
Anglaise

Langue
Espagnole

SSH

Sciences
Commerciales

Sciences
Economiques

SEGC

Sciences de
Gestion

Sciences
Financières et
Comptabilité

SHS

SHS

Sciences
Sociales
-Psychologie
Sciences Sociales
- Sciences des
Populations

Littérature Féminine
et Etudes des Genres
Analyse Discursif
et Sémiotique du Texte
et de l'Image
Didactique de la Littérature
et de la Langue Française
Civilisation des Pays de
Langue Allemande
Civilisation Allemande
et sa Didactique
Littérature Allemande
et sa Didactique
Les Discours Economique
et Commercial
Le Discours Scientifique
et Technique
Le Discours Juridique
et Politique
Langue, Culture
et Communication
Sciences du Langage
et Didactique
Marketing Industriel
Finances et Commerce
International
Marketing des Services
Marketing Hôtellerie
et Tourisme
Politiques Economiques
et Prospective
Economie Monétaire
et Bancaire
Economie Internationale
Management Stratégique
Entrepreneuriat et
Management des PNE
Management des Ressources
Humaines
Management Internationale
Gestion Financières
des Entreprises
Finance et Système
Comptable
Gouvernance et Stratégies
Financières des Entreprises
Audit et Contrôle de Gestion
Finance et Assurances
Comptabilité et Gestion
des Organisations
Psychologie du
Développement Clinique
Infanto-Juvénile
Moyens d'Investigations
et Techniques Thérapeutiques
des Troubles du
Comportement
Sciences de la Population

03

R

03

R

03

R

04

R

04

R

04

R

03

R

03

R

03

R

04

R

04

R

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03
03

H
H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03
03

H
H

03

H

03

R

03

R

03

H

09

MEDJAD
Fatima

12

EL KORSO
Kamal

09

ZITOUNI
Mimouna

08

DERRAR
Abdelkhalek

12

KOURBALI
Baghdad

09

MEBARKI
Naceur

12

BENBAYEUR
Habib

18

BEKKAR
Bachir

06

Badra
MoutassemMimouni

03

DELENDA
Aissa

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جػػامػػعػػػة سػػػعػػػيػػػدة

Grand
Domaine
Domaine
MI
SPI
SM

SPI

357

ST

Filière

Spécialité/Options

Probabilités et Statistique
Géométrie Différentielle
Systèmes Dynamiques
Physique des Matériaux
Physique
Physique de Rayonnement
Physique Computationnelle
Hydraulique Urbaine
Hydraulique
Ressources Hydrauliques
Ouvrages Hydrauliques
Instrumentation
Génie Biomédical
Médicale
Mathématiques

2018-الثالثي الرابع-النشرة الرسمية

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes
03
03
03
03
03
03
03
03
03

H
H
H
H
H
H
H
H
H

06

H

Responsable

09

GUENDOUZI
Toufik

09

ELKEURTI
Mohamed

09

06

HAZZAB
Abdelkrim
BENALLOU
Yacine

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

Sciences
Politiques

سياسات عامة وتنمية

03

H

دراسات مغاربية

03

H

إدارة وتسيير الجماعات

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03
03

H
H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

محاسبة وتدقيػق

03

H

مالية المؤسسة

03

H

قانوف األعماؿ

DSP

القانوف الدولي والعالقات الدولية
Droit

القانوف الجنائي والعموـ الجنائية
قانوف العمل والمؤسسة
القانوف اإلداري

SSH

Sciences
Commerciales

SEGC

Sciences
Economiques

Sciences
Financières et
Comptabilité

Marketing des Services
Finance et Commerce
International
Marketing Tourisme
et Hôtellerie
Economie et Gestion
des Entreprises
Economie Quantitative
Analyse Economique
et Prospective
ماليػة وبنػوؾ

09

ZIDANE
Djamel

15

BENAHMED
Elhadj

09

OMARBELKHIR
Djaoued

09

BOURICHE
Lahcene

09

JABOURI
Mohamed

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Grand
Domaine
Domaine

جػػامػػعػػػة سػػػيػػػدي بػػمػػعػػبػػاس

Filière

Spécialité/Options

Chimie des Matériaux
Chimie Macro Moléculaire
Chimie Analytique
Physique de la Matière
Condensée
Physique Appliquée
Physique
Energie Renouvelable
et Sciences des Matériaux
Physique des Matériaux
Réseaux Electriques
Electrotechnique
Commande Electrique
Machine Electrique
Réseaux
et Télécommunications
Télécommunications
Systèmes de
Télécommunications
Chimie

SM

SPI

ST
Travaux Publics

Voies et Ouvrages
d'Arts

Génie Mécanique

Fabrication Mécanique
et Productique
Construction Mécanique
Energétique
Génie des Matériaux
الدراسات السنيمائية

ARTS

Arts Spectacle

الفنوف الدرامية

الدراسات الموسيقية
قانوف عاـ معمق
قانوف قضائي

DSP

حقـــىق

قانوف إداري متخصص
قانوف خاص أساسي

SSH

قانوف عقاري

Etudes Critiques

نقد ومناىج

نقد ودراسات أدبية
أدب عربي

LLA
Etudes Littéraires

دراسات جزائرية

أدب مقارف وعالمي

358
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Nombre de postes Type Nombre
par option
(H/R) de postes

03
03
03

H
H
H

03

H

03

H

03

H

03
06
03
03

H
H
H
H

04

H

05

H

06

R

06

H

05
04
06

H
H
H

05

H

05

H

05

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

Responsable

09

MIMANNE
Goussem

12

ZAOUI Ali

12

BRAHAMI
Mostéfa

09

BOUZIANI
Merahi

06

BACHIR
BOUIADJRA
Mohamed

21

ELAJRAMI
Mohamed

15

BOUKHAMOUCHA
Ilyes

15

KACEM LAID
Abdelkader

06

GHEROUSSI
Kada

09

OKACHA
Said

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

المسانيات العامة

03

H

المسانيات التطبيقية

03

H

Management
Gestion Financière
Gestion des Ressources
Humaines
Finance et Commerce
International
Marketing des Services
Marketing Bancaire
Comptabilité et Audit
Finances d'Entreprise
Finance et Banque
نصوص ووثائق تاريخ الجزائر المعاصر

03
03

H
H

03

H

03

H

03
03
03
03
03

H
H
H
H
H

03

H

03

H

03

H

عمـ اجتماع تنظيـ وعمل

03

H

عمـ اجتماع التربية

03

H

عمـ اجتماع االتصاؿ

03

H

05

H

Biotechnologie

Biotechnologie Microbienne
Biotechnologie et Valorisation
des Plantes
Biotechnologie Végétale

06

H

04
06

H
H

Sciences
Biologiques

Biochimie-Immuunologie
Biologie et Pathologie
Cellulaire
Biologie et Physiologie
de la Reproduction
Biochimie Appliquée

06

H

06

H

06
04

H
H

Ecologie
et Environnement

Ecologie des Milieux Naturels
Ecologie Végétales
et Environnement
Biodiversités et Ecologie
Végétales

04

H

04

H

Etudes
Linguistiques
Sciences
de Gestion

SEGC

Sciences
Commerciales
Sciences
Financières
et Comptabilité

SSH

لمجزائر وبالد المغارب مف الوجود
العثماني إلى االحتالؿ األوروبي
تاريخ وحضارة الغرب اإلسالمي

SHS

في العصر الوسيط

Sciences Sociales
-Sociologie

SNV

MEBAREK
Abdelkader

09

SAHRAOUI
BENCHIHA

09

SALAH Elyas

09

BACHOUNDA
Rafik

09

OULD NEBIA
Karim

09

LABAIR
Belabbes

15

MEGHERBIBENALI Aicha

24

HARIR Noria

12

AYACHE
Abbassia

التواصل الديني والثقافي واالجتماعي

Sciences
Humaines
-Histoire

SV

06

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جػػامػػعػػػة تػػػػػػػػػيػػػػػارت

Grand
Domaine
Domaine

Filière
Etudes
Littéraires

LLA
Etudes
Critiques

SSH

SHS

Sciences
Humaines
-Histoire

Spécialité/Options
Littérature Populaire
Littérature Moderne
et Contemporaine
Littérature Comparée
Critique Ancienne
Critique Moderne
et Contemporaine
Critique et Etude Littéraires
Histoire du Maghreb
Moderne et Contemporain
Histoire et Civilisation
du Maghreb Islamique
Histoire des Civilisations
Anciennes
Droit de l'Environnement
et Développement Durable
Droit des Affaires
Droit Comparé de la Famille

SSH

DSP

Droit

Droit Pénal et Sciences
Criminelles
Droit Privé International
Droit Immobilier
Droit Privé

359
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Nombre de postes Type
Nombre
par option
(H/R) de postes

03

H

03

H

03
03

H
H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03
03

H
H

03

H

03

H

03
03

H
H

Responsable

09

MAAZIZ
Boubakeur

09

KHARROUBI
Belkacem

09

BELLIL
Mohamed

21

FETTAK Ali

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

Electrotechnique
SPI

ST

Réseaux Electriques

03

H

Commande Electrique

03

H

Energies Renouvelables

03

H

Construction Mécanique

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

03

H

Energétique
Génie Mécanique
Installations Energétiques
et Turbomachines

Sciences
Biologiques
SV

SNV
Sciences
Agronomiques

Biologie Moléculaire
et Cellulaire
Microbiologie Appliquée
Génétique Moléculaire
et Amélioration des Plantes
Développement Agricole
et Agroalimentaire
Production Animale
Sciences du Sol

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Grand
Domaine
Domaine
AUMV

جػػامػػعػػػة تػػػمػػػػمػػػسػػاف

Filière

Spécialité/Options

Architecture

Architecture

Informatique
MI
Mathématiques
Appliquées
Physique

SPI

SM
Chimie

Ingénierie des Systèmes
d’Information
et de Connaissances
et Aide à la Décision
Informatique Distribuée
et Réseaux
Génie Logiciel
Analyse
Probabilités Statistiques
Energies Renouvelables
Physique des Gaz et des
Plasmas
Physique Théoriques
Chimie des Produits
Naturels, Analyse
et Applications (CPNAA)
Chimie des Matériaux
Innovants (CMI)
Chimie Analytique
et Environnement (CAE)
Chimie Appliquée (CA)
Matériaux Polymères
et Environnement (MPE)

ST

SPI

ST

360

HADOUCHE
Kamel

09

TAIBI Khaled

09

HASSANI
Abdelkrim

Type Nombre
Nombre de
postes par option (H/R) de postes
04

R

03

R

Responsable

04

DJEDID
Abdelkader

10

CHIKH
Azeddine

03
03
03
03

R
H
H
H

06

DALI YOUCEF
Malika

03

H

09

MERAD
Abdelkarim

03

H

03

H

03

H

03

H

15

NEGADI
Latifa

03

H

03

H

Imagerie Médicale

03
03

H
H

Télémédecine et Informatique
Biomédicale

03

H

03
03

H
H

03

R

03

H

03
03

R
R

04

H

05

H

04
06

H
H

03

R

03

R

04

R

Géotechnique
Structure
Construction Métallique
et Mixte
Maintenance en
Instrumentation
Génie Industriel
Génie Industriel
Productique
Communications
et Réseaux Sans Fil
Télécommunications
Signaux et Systèmes de
Télécommunication
Energétique
Génie Mécanique
Construction mécanique
Sciences et technologie
hydraulique
hydraulique
Management des systèmes
des ressources en eau

2018-الثالثي الرابع-النشرة الرسمية

09

R

Génie Civil

Automatique

SEBAA Morsli

04

Instrumentation Biomédicale

Génie Biomédical

09

Automatique

09

HADJ Slimane
Zine Eddine

09

GHOUMARI
Fouad

09

GHOMRI Latéfa

09

BOUACHA
Abdelhafid

10

KORTI Abdel
Illeh Nabil

06

MEGNOUNIF
Abdesselam

04

HADJ Abdelkader
Mohammed
Amine

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

ARTS

Arts Visuels

Droit
DSP

H

03

R

القانوف الخاص

03

R

القانوف العاـ االقتصادي

03

R

قانوف العقود

03

R

القانوف القضائي

03

R

القانوف البحري والنقل

03

R

الدبموماسية والتعاوف الدولي

03

H

21

BENOSMANE
Djamel

12

BENSAYEM
Bounouar

09

BOUALI
Abdelnacer

09

MAHCER
Ouarda

15

BENMOUSSAT
Ismail

H
H

تسيير الموارد البشرية

03

H

البالغة واألسموبية

03

H

نحو وصرؼ

03

H

الصوتيات العربية ومستويات الدرس المغوي

03

H

أدب عربي قديـ

03

H

أدب حديث ومعاصر

03

H

أدب جزائري حديث ومعاصر

03

H

Language Sciences
Literature
Civilization
Didactics and
Assessment in FLE
Littérature
Didactique
Sciences du Langage
Communication
interculturelle et littérature
hispanique
Economie Monétaire
et Bancaire
Analyse Economique
et Prospective
Economie et Gestion
d’Entreprise
Economie Industrielle
Management Marketing
Finance et Commerce
International
Comptabilité et Fiscalité
Approfondie
Comptabilité et Audit
Finance et Banque
Finance d’Entreprise
Gestion des Ressources
Humaines
Gestion Publique
Entrepreneuriat
عمـ اجتماع التربوي

03
04
04

H
H
H

04

R

04
04
04

R
R
R

12

BRAHMI
Fatima

03

R

03

ZERROUKI
Saliha

03

H

03

H

12

BOUTELDJA
Abdelnacer

03

H

03
03

H
R

03

R

06

DJENNAS
Mustapha

03

R

03
03
03

R
R
R

12

BENLADGHEM
Fethi

03

H

03
03

H
H

09

MALIKI Samir
Baha-Eddine

03

H

عمـ اجتماع االتصاؿ

03

H

09

BAY Boualam

عمـ اجتماع التنظيمات والمدينة

03

R

Sciences Sociales
-Anthropologie

أنتروبولوجيا اجتماعية وثقافية

03

R

03

Sciences Islamiques
- Charia

الفقو المقارف وأصولو

ABDELLAOUI
Linda

03

H

الفقو المالكي وأصولو

03

H

09

BELHADJI
Abdessamad

09

CHEBOUT
Souad Yamina

Langue
Anglaise

Langue
Française
Langue
Espagnole

Sciences
Economiques

Sciences
Commerciales
Sciences
Financières
et Comptabilité

Sciences
de Gestion

Sciences Sociales
-Sociologie

Sciences Humaines
- Histoire

361

03

القانوف العاـ

KHALDI
Mohammed

03

Etudes
Littéraires

SHS

قانوف البنوؾ والتأمينات

03

03

LLA

SEGC

R

دراسات استراتيجية وأمنية

Etudes
Linguistiques

SSH

03

إدارة عمومية وتنمية سياسية

Sciences
Politiques

LLE

دراسات في الفنوف التشكيمية

2018-الثالثي الرابع-النشرة الرسمية

الشريعة والقانوف

03

H

تاريخ الجزائر الحديث

03

H

تاريخ المغرب العربي الحديث

03

H

تاريخ الجزائر المعاصر

03

R

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

Nutrition et Santé
Sciences
Alimentaires

SV

SNV

Transformation et Valorisation
en Agroalimentaire
Nutrition et Sciences
des Aliments

03

H

03

H

04

H

10

MOUKHTARI
SOULIMNE
Nassima

Hydrobiologie
Marine
et Continentale

Sciences de la Mer

03

H

03

BENDIMERAD
Mohammed
El Amine

Sciences
Biologiques

Biochimie
Microbiologie
Biologie Moléculaire
Génétique Appliquée

04
03
04
04

H
H
R
R

15

BOUCHERITOTMANE Zahia

Ecologie
et Environnement

Ecologie
et environnement

03

H

03

STAMBOULIMEZIANE
Hassiba

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جػػامػػعػػػة العمػػوـ والتكنولوجيػا بوىػػراف

Grand
Domaine
Domaine

SM

SPI
ST

SSH

SV

Filière

Spécialité/Options

Physique et Technologie
des Rayonnements
Physique
Physique Energétique
Physique de la Matière
Condensée
Sécurité dans les Réseaux
Technologies de
l’Information et de la
Télécommunications
Communication (TIC)
Cryptographie et Sécurité
des Données
Automatique et
Informatique Industrielle
Automatique
Automatique
des Systèmes
Mécatronique
Impact des Défaillances
des Onduleurs sur
le Fonctionnement des
Entrainements Electrique
Identification des
Défaillances Mécaniques
Electrotechnique
des Entrainements
Electriques pour la
Nouvelle Technique
Technique Electrique
Appliquées au Diagnostic
de Machines Spéciales

Nombre de
postes par
option

Type Nombre
(H/R) de postes

03

H

03

H

03

H

03

H

04

H

03

H

05

H

05

H

05

H

03

H

03

H

03

H

STAPS

Activité Physique
et Sportive
Educative

النشاط البدني الرياضي المدرسي

03

R

SNV

Sciences
Biologiques

Génétique
Biologie Moléculaire
Biologie Cellulaire
et Moléculaire

03
03

H
H

03

H

Responsable

09

BELBACHIR
Ahmed Hafid

10

ALI PACHA
Adda

15

HADIBY GHOUL
Rachida

09

BENDIABDELLAH
Azeddine

03

MEHIDI
Mohamed

09

ZEMANI
Faouzia

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Grand
Domaine
Domaine
SM
SPI

المركػز الجػػامػػعػػي بعيػف تموشنػت

Chimie

Chimie Organique
et Macromoléculaire

03

R

03

Génie Civil

Structures

05

H

05

Mécanique

06

R

Energétique

03

R

Etudes Littéraires

Littérature Arabe

03

Etudes
Linguistiques

Linguistique Générale

03

Génie Mécanique

362

LLA

Nombre
de postes

Spécialité/Options

ST

SSH

Nombre de postes Type
par option
(H/R)

Filière

2018-الثالثي الرابع-النشرة الرسمية

Responsable
BELARBI
Lahcen
HOUMADI
Youcef

09

AMIRAT
Mohamed

R

03

HATRI Soumia

R

03

KHATIR Aissa

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

المركػز الجػػامػػعػػي الػبػيػض
Responsable
BENALLAL
Belkacem

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes
03

H

03

Spécialité/Options

Filière

Economie Monétaire
et Bancaire

Sciences
Economiques

Grand
Domaine
Domaine
SEGC

SSH

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المركػز الجػػامػػعػػي غػػمػػيػػزاف

Responsable

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes

MIR Ali

09

زقاي بغشاـ

09

ابراىيمي بوداود

09

بف عمي دمحم

09

ربعي دمحم

09

Spécialité/Options

H

03

Physique des Matériaux

H

03

H

03

Nano-physique
Physique Energétique
& Energie Renouvelable

H

03

قانوف إداري

H

03

قانوف جنائي

H

03

قانوف خاص

H

03

لسانيات عامة

H

03

لسانيات تطبيقية

H

03

لسانيات الخطاب

H

03

فمسفة غربية معاصرة

H

03

فمسفة تطبيقية

H

03

فمسفة عربية إسالمية

H

03

H

03

عمـ النفس الصحة

H

03

عمـ النفس العيادي

عمـ النفس العمل والتنظيـ
وتسيير الموارد البشرية

Filière

Physique

Droit

Etudes
Linguistiques

Grand
Domaine
Domaine
SM

SPI

DSP

LLA
SSH

Sciences
Sociales
-Philosophie
SHS
Sciences
Sociales
-Psychologie

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المركػز الجػػامػػعػػي تسمسيمت

Responsable

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes

عالؽ عبد القادر

09

دردار البشير

09

بوعرعارة دمحم

09

طعاـ شامخة

06

محمودي أحمد

09

العيداني الياس

09

ضويفي حمزة

09

واضح أحمد األميف

06

H

03

Spécialité/Options

Filière

قانوف عاـ معمق

قانوف خاص معمق

H

03

H

03

قانوف دولي عاـ

H

03

األدب العربي القديـ

H

03

األدب المغربي واألندلسي القديـ

H

03

األدب الجزائري القديـ

H

03

لسانيات تطبيقية

H

03

تعميمية الّمغة

H

03

لسانيات عربية

H

03

نقد مغاربي معاصر

H

03

نقد جزائري معاصر

H

03

تسويق الخدمات

H

03

تسويق سياحي وفندقي

H

03

تسويق دولي

H

03

إدارة األعماؿ

H

03

إدارة الموارد البشرية

H

03

إدارة وتسيير المؤسسة

H

03

محاسبة ومراجعة

H

03

مالية المؤسسة

H

03

محاسبة وجباية

H

03

تحضير بدني رياضي

H

03

التدريب الرياضي النخبوي

Droit

Grand
Domaine
Domaine
DSP

Etudes
Littéraires

Etudes
Linguistiques

LLA

Etudes
Critiques

SSH

Sciences
Commerciales

Sciences
de Gestion

SEGC

Sciences
Financières
et Comptabilité
Entrainement
Sportif

STAPS

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-

363

المركػز الجػػامػػعػػي الػػنػػعػامػػػػػة
Grand
Domaine
Domaine
SPI

MI

DSP

Nombre de postes Type Nombre
par option
(H/R) de postes

Filière

Spécialité/Options

Mathématiques

Mathématiques :
Probabilités et statistiques

03

H

قانوف األسرة

03

R

03

R

03

R

03

H

03

H

03

H

Droit

قانوف األعماؿ

Langue
Française

Didactique des Langues
Etrangères
Sciences du Langage
Sciences des Textes
Littéraires

القانوف المدني
SSH
LLE

Responsable

03

BELGHUERNA
Abderrahmane

09

SAHRAOUI
Khalouati

09

BRAIK
Saadane

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المركػز الجػػامػػعػػي مػػػغػػػػنػػػيػػػػة
Grand
Domaine
Domaine
DSP

Filière

Spécialité/Options
القانوف العاـ

Etudes Littéraires
SSH

LLA
Etudes
Linguistiques

SEGC

03

H

03

H

القانوف الدولي العاـ

03

H

األدب العربي القديـ

03

H

األدب العربي الحديث والمعاصر

03

H

القانوف الخاص

Droit

األدب الجزائري

03

H

المسانيات العربية

03

H

المسانيات التطبيقية

03

H

لسانيات النص وتحميل الخطاب

03

H

03

H

03

H

03

H

Economie et Gestion
des Entreprises
Economie Monétaire
et Bancaire
Economie Quantitative

Sciences
Economiques

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Responsable

09

HAMLI
Mohammed

09

BENMALEK
Sidi Mohamed

09

LACHERIS
Abbes

09

MEKIDICHE
Mohammed

المدرسػػة المتعددة التقنيػػات بوىػػراف

Grand
Domaine
Domaine

Filière

Spécialité/Options

Génie Civil
SPI

ST

Automatique

Durabilité des Matériaux
de Construction
Matériaux Innovants pour
l'Eco-construction et pour
les Travaux Publics
Nouvelles Formulation pour
de Nouvelles Fonctionnalités
Commande des Machines
Electriques
Commande des Robots
Manipulateurs
Commande des Eoliennes

Nombre
Nombre de postes Type
par option
(H/R) de postes

Responsable

03
03

H

09

EZZIANE
Mohammed

H

09

MANSOURI
Abdellah

03
03
03
03

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػ
ػ
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مقرر رقـ  178مؤرخ في  21أكتوبر  ،2018يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات
لإللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف ،رتبة متصرؼ لمدرسة الدراسات العميا التجارية

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األم ـ ــر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتض ــمنالقانون األساسي العـام لموظــيفة العمـومـية.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  04-08المؤرخ في  11محرم عام  1429الموافق  19جانفي سنة ،2008المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
المعدل والمتمم.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  03جمادى الثانية عام  1433الموافق  25أفريل سنة 2012المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسـات واإلدارات العمومية واجرائيا.

 وبمقتضى المقرر رقم  04المؤرخ في  03جوان  ،2018المتضمن فتح مسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاقبسمك المتصرفين ،رتبة متصرف.
يقػػػػػػػّرر

المادة األولى :عمال بأحكام المادة  17من المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاق بسمك المتصرفين ،رتبة
متصرف ،لمدة شير واحد ( ،)1إبتداء من تاريخ  14أكتوبر .2018
المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  21أكتوبر 2018
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األميف العاـ

صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مقرر رقـ  179مؤرخ في  21أكتوبر  ،2018يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات
لإللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف ،رتبة متصرؼ محمل لمدرسة الدراسات العميا التجارية

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ـ ــر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتض ــمنالقانون األساسي العـام لموظــيفة العمـومـية.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  04-08المؤرخ في  11محرم عام  1429الموافق  19جانفي سنة ،2008المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،

المعدل والمتمم.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  03جمادى الثانية عام  1433الموافق  25أفريل سنة 2012المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسـات واإلدارات العمومية واجرائيا.
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 وبمقتضى المقرر رقم  03المؤرخ في  03جوان  ،2018المتضمن فتح مسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاقبسمك المتصرفين ،رتبة متصرف محمل.

يقػػػػػػػّرر

المادة األولى :عمال بأحكام المادة  17من المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاق بسمك المتصرفين ،رتبة
متصرف محمل ،لمدة شير واحد ( )1إبتداء من تاريخ  14أكتوبر .2018

المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  21أكتوبر 2018
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األميف العاـ

صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مقرر رقـ  180مؤرخ في  21أكتوبر  ،2018يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽ

بسمؾ الميندسيف في اإلعالـ اآللي ،رتبة ميندس دولة في اإلعالـ اآللي لمدرسة الدراسات العميا التجارية
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ـ ــر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة ،2006المتض ــمن القانون األساسي العـام لموظــيفة العمـومـية.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  04-08المؤرخ في  11محرم عام  1429الموافق  19جانفي سنة ،2008المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،

المعدل والمتمم.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  03جمادى الثانية عام  1433الموافق  25أفريل سنة 2012المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسـات واإلدارات العمومية واجرائيا.

 وبمقتضى المقرر رقم  02المؤرخ في  03جوان  ،2018المتضمن فتح مسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاقبسمك الميندسين في اإلعالم اآللي ،رتبة ميندس دولة في اإلعالم اآللي.
يقػػػػػػػّرر
المادة األولى :عمال بأحكام المادة  17من المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاق بسمك الميندسين في اإلعالم

اآللي ،رتبة ميندس دولة في اإلعالم اآللي لمدة شير واحد ( ،)1إبتداء من تاريخ  14أكتوبر .2018

المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  21أكتوبر 2018

ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األميف العاـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

صديقي أدمحم دمحم صالح الديف
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مقرر رقـ  184مؤرخ في  22أكتوبر ،2018يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس
االختبار لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف ،رتبة متصرؼ لجامعة الجزائر3

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضـمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمـومـية.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  04-08المؤرخ في  11محرم عام  1429الموافق  19جانفي سنة ،2008المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،

المعدل والمتمم.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  03جمادى الثانية عام  1433الموافق  25أفريل سنة 2012المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسـات واإلدارات العمومية واجرائيا.

 وبمقتضى المقرر رقم  21المؤرخ في  27ماي  ،2018المتضمن فتح مسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاقبسمك المتصرفين ،رتبة متصرف.
يقػػػػػػػّرر

المادة األولى :عمال بأحكام المادة  17من المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء مسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق بسمك المتصرفين ،رتبة
ابتداء من تاريخ  15أكتوبر .2018
متصرف ،لمدة شير واحد (،)1
ً
المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  22أكتوبر 2018
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية بالنيابة
بوزيد فريد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مقرر رقـ  999مؤرخ في  12نوفمبر  ،2018يمدد أجل إجراء االمتحاف الميني
لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة ،رتبة ممحق اإلدارة لجامعة بسكرة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضـمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمـومـية.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  04-08المؤرخ في  11محرم عام  1429الموافق  19جانفي سنة ،2008المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،

المعدل والمتمم.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  03جمادى الثانية عام  1433الموافق  25أفريل سنة 2012المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسـات واإلدارات العمومية واجرائيا.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-

368

 وبمقتضى المقرر رقم  008المؤرخ في  01جويمية  ،2018المتضمن فتح امتحان ميني لاللتحاق بسمك ممحقياإلدارة رتبة ممحق اإلدارة.

يقػػػػػػػّرر

المادة األولى :عمال بأحكام المادة  17من المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة ،رتبة ممحق اإلدارة،

ابتداء من تاريخ  11نوفمبر .2018
لمدة شير واحد (،)1
ً
المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  12نوفمبر 2018
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية بالنيابة
بوزيد فريد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مقرر رقـ  1000مؤرخ في  12نوفمبر  ،2018يمدد أجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ
بسمؾ ميندسي المخابر الجامعية ،رتبة ميندس رئيسي لممخابر الجامعية لجامعة بسكرة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ـ ــر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتض ــمنالقانون األساسي العـام لموظــيفة العمـومـية.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  133-10المؤرخ في  20جمادى األولى عام  1431الموافق  5مايو سنة ،2010المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بالتعميم العالي.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  194-12مؤرخ في  03جمادى الثانية عام  1433الموافق  25أفريل سنة 2012المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسـات واإلدارات العمومية واجرائيا.

 وبمقتضى المقرر رقم  002المؤرخ في  01جويمية  ،2018المتضمن فتح امتحان ميني لاللتحاق بسمك ميندسيالمخابر الجامعية ،رتبة ميندس رئيسي لممخابر الجامعية.
يقػػػػػػػّرر
المادة األولى :عمال بأحكام المادة  17من المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك ميندسي المخابر الجامعية ،رتبة
ميندس رئيسي لممخابر الجامعية لمدة شير واحد ( ،)1ابتداء من تاريخ  11نوفمبر .2018
المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  12نوفمبر 2018
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية بالنيابة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

بوزيد فريد
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مقرر رقـ  1001مؤرخ في  12نوفمبر  ،2018يمدد أجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ
بسمؾ ميندسي السكف والعمراف ،رتبة ميندس رئيسي في السكف والعمراف لجامعة بسكرة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األم ـ ــر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتض ــمنالقانون األساسي العـام لموظــيفة العمـومـية.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  241-09المؤرخ في  29رجب عام  1430الموافق  22يوليو سنة ،2009المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك التقنية الخاصة باإلدارة المكمفة بالسكن والعمران.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  194-12مؤرخ في  03جمادى الثانية عام  1433الموافق  25أفريل سنة 2012المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسـات واإلدارات العمومية واجرائيا.

 وبمقتضى المقرر رقم  004المؤرخ في  01جويمية  ،2018المتضمن فتح امتحان ميني لاللتحاق بسمك ميندسيالسكن والعمران ،رتبة ميندس رئيسي في السكن والعمران.

يقػػػػػػػّرر
المادة األولى :عمال بأحكام المادة  17من المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك ميندسي السكن والعمران ،رتبة

ابتداء من تاريخ  11نوفمبر .2018
ميندس رئيسي في السكن والعمران لمدة شير واحد (،)1
ً
المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  12نوفمبر 2018
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية بالنيابة
بوزيد فريد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مقرر رقـ  1002مؤرخ في  12نوفمبر  ،2018يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس
االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف ،رتبة متصرؼ رئيسي لجامعة الجزائر3

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضـمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمـومـية.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  04-08المؤرخ في  11محرم عام  1429الموافق  19جانفي سنة ،2008المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،

المعدل والمتمم.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  03جمادى الثانية عام  1433الموافق  25أفريل سنة 2012المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسـات واإلدارات العمومية

واجرائيا.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المقرر رقم  26المؤرخ في  03جويمية  ،2018المتضمن فتح مسابقة عمى أساس االمتحان المينيلاللتحاق بسمك المتصرفين ،رتبة متصرف رئيسي.

يقػػػػػػػّرر

المادة األولى :عمال بأحكام المادة  17من المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء مسابقة عمى أساس االمتحان الميني لاللتحاق بسمك المتصرفين،

ابتداء من تاريخ  12نوفمبر .2018
رتبة متصرف رئيسي ،لمدة شير واحد (،)1
ً
المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  12نوفمبر 2018
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية بالنيابة
بوزيد فريد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مقرر رقـ  1003مؤرخ في  12نوفمبر  ،2018يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس
االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف ،رتبة متصرؼ لجامعة الجزائر3

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضـمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمـومـية.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  04-08المؤرخ في  11محرم عام  1429الموافق  19جانفي سنة ،2008المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،

المعدل والمتمم.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  03جمادى الثانية عام  1433الموافق  25أفريل سنة 2012المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسـات واإلدارات العمومية واجرائيا.

 وبمقتضى المقرر رقم  27المؤرخ في  03جويمية  ،2018المتضمن فتح مسابقة عمى أساس االمتحان المينيلاللتحاق بسمك المتصرفين ،رتبة متصرف.

يقػػػػػػػّرر

المادة األولى :عمال بأحكام المادة  17من المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء مسابقة عمى أساس االمتحان الميني لاللتحاق بسمك المتصرفين،

ابتداء من تاريخ  12نوفمبر .2018
رتبة متصرف ،لمدة شير واحد (،)1
ً
المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  12نوفمبر 2018
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية بالنيابة
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

بوزيد فريد
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مقػػرر رقـ  365مؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يتضمف وضع جزء مف ىياكل مدرسة الدراسات العميا
التجارية سابقاَ ببف عكنوف تحت تصرؼ وحدة البحث في التحاليل والتطوير التكنولوجي في البيئة
لدى مركز البحث العممي في التحاليل الفيزيائية والكيميائية

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ّ 243-17والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.
المؤرخ في  20ذي القعدة عام  ،1412الموافق  23مايو سنة ،1992
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ّ 214-92المتضمن إحداث مركز البحث العممي في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،المعدل والمتمم.
المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
الذي ّ

الموافق  30يناير سنة ،2013
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  78-13المؤرخ في  18ربيع األول عام ُ 1433
 ُالمتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي وسيرىا ،المعدل.
الموافق  30يناير سنة ،2013
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  81-13المؤرخ في  18ربيع األول عام ُ 1433
 ُحدد ميام المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.
الذي ُي ّ
يقػػػػػػػّرر
المادة األولى :ييدف ىذا المقرر إلى وضع جزء من ىياكل مدرسة الدراسات العميا التجارية سابقاَ ببن عكنون،
المذكورة في ُممحق ىذا المقرر تحت تصرف مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية
والكيميائية.

المادة  :2تشغل وحدة البحث في التحاليل والتطوير التكنولوجي في البيئة لدى مركز البحث العممي والتقني في
التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،اليياكل المذكورة في المادة األولى أعاله.
المادة  :3يتكفل مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،بكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذه
اليياكل.

ومراقبة
المادة ُ :4يكّمف كل من المدير العام لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ،ومدير الميزانية والوسائل ُ
التسيير ،ومدير التنمية واالستشراف ،باإلدارة المركزية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي ،ومدير مركز
البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر
في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  27نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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بالمقرر رقـ  365المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018المتضمف وضع جزء مف ىياكل مدرسة الدراسات العميا
ُمػمػػػحق ُ
التجارية سابقاَ ببف عكنوف تحت تصرؼ وحدة البحث في التحاليل والتطوير التكنولوجي
في البيئة لدى مركز البحث العممي في التحاليل الفيزيائية والكيميائية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اليياكل الموضوعة تحت تصرف وحدة البحث في التحاليل والتطوير التكنولوجي في البيئة التابعة لمركز البحث

العممي في التحاليل الفيزيائية والكيميائية تيبازة ،والتي تقع بمدرسة الدراسات العميا التجارية سابقاَ ببن عكنون،
وتحوي الطابق األرضي لمجناح " "Dبمساحة تقدر حوالي  320م.2
 الطابق األرضي لمجناح ":"D

 13 غرفة بمساحة تقدر  15,75ـ 2لكل منيا.
 03 دورات لممياه.


2

رواق مساحتو حوالي  45ـ .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مقػػرر رقـ  366مؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يتضمف وضع جزء مف ىياكل مدرسة الدراسات
العميا التجارية سابقاَ ببف عكنوف تحت تصرؼ مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ّ 243-17والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.
المؤرخ في  07جمادى الثانية عام  1412الموافق  14ديسمبر سنة
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 477-91ّ
 ،1991والمتضمن إنشاء مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية ،المعدل والمتمم.
المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
الذي ّ

الموافق  30يناير سنة ،2013
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  78-13المؤرخ في  18ربيع األول عام ُ 1433
 ُالمتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي وسيرىا ،المعدل.
الموافق  30يناير سنة ،2013
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  81-13المؤرخ في  18ربيع األول عام ُ 1433
 ُحدد ميام المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.
الذي ُي ّ
يقػػػػػػػّرر

المادة األولى :ييدف ىذا المقرر إلى وضع جزء من ىياكل مدرسة الدراسات العميا التجارية سابقاَ ببن عكنون تحت
تصرف مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية ،المذكورة في ُممحق ىذا المقرر.
المادة  :2يتكفل مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية ،بكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذه اليياكل.
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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ومراقبة
المادة ُ :3يكّمف كل من المدير العام لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ،ومدير الميزانية والوسائل ُ
التسيير ،ومدير التنمية واالستشراف ،باإلدارة المركزية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي ،ومدير مركز
البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة
الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  27نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤرخ في 27نوفمبر  2018المتضمف وضع ىياكل إيواء بمدرسة الدراسات العميا التجارية
بالمقرر رقـ 366
ّ
ُمػمػػػحق ُ
سابقاَ ببف عكنوف تحت تصرؼ مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
اليياكل الموضوعة تحت تصرف مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية ،تقع بمدرسة الدراسات
العميا التجارية سابقاَ ببن عكنون ،وىي عبارة عن جناح لإليواء ( )Eمساحتو اإلجمالية تقدر بحوالي  960ـ

2

( 41غرفة و 09غرف خاصة بدورات لممياه) ،يتكون من طابق أرضي وطابقين عمويين ( )R+2بمساحة
تقدر بحوالي  320ـ 2لكل طابق.
 الطابق األرضي:
 13 غرفة بمساحة تقدر  15,75ـ 2لكل منيا.
 03 دورات لممياه.
 رواق مساحتو حوالي  45ـ30( 2ـ1,5xـ).
 الطابق األوؿ:
 14 غرفة بمساحة تقدر  15,75ـ 2لكل منيا.
 03 دورات لممياه.
 رواق مساحتو حوالي  45ـ30( 2ـ1,5xـ).
 الطابق الثاني:
 14 غرفة بمساحة تقدر  15,75ـ 2لكل منيا.
 03 دورات لممياه.
 رواق مساحتو حوالي  45ـ30( 2ـ1,5xـ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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مقرر رقـ  367مؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يتضمف وضع جزء مف ىياكل مدرسة الدراسات العميا
التجارية سابقاَ ببف عكنوف تحت تصرؼ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ّ 243-17والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.
المؤرخ في  15صفر عام  1433الموافق  09يناير سنة ،2012
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-12ّ
والمتضمن تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي ،إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا.
المؤرخ في  18ربيع األول عام  1434الموافق  30يناير سنة ،2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
الذي ّ

الموافق  30يناير سنة ،2013
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  78-13المؤرخ في  18ربيع األول عام ُ 1433
 ُالمتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي وسيرىا ،المعدل.
الموافق  30يناير سنة ،2013
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 81-13
ّ
المؤرخ في  18ربيع األول عام ُ 1433
 ُالذي ُيحدد ميام المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.
يقػػػػػػػّرر
المادة األولى :ييدف ىذا المقرر إلى وضع جزء من ىياكل مدرسة الدراسات العميا التجارية سابقاَ ببن عكنون،
والمذكورة في ممحق ىذا المقرر ،تحت تصرف الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا.

المادة  :2تتكفل الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا ،بكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذه اليياكل.

ومراقبة
المادة ُ :3يكّمف كل من المدير العام لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ،ومدير الميزانية والوسائل ُ
التسيير ،ومدير التنمية واالستشراف باإلدارة المركزية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي ،والمدير العام
لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في

النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  27نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طػاىر حجػار

بالمقرر رقـ  367المؤرخ في  27نوفمبر  2018المتضمف وضع جزء مف ىياكل مدرسة الدراسات
ُمػمػػػحق ُ
العميا التجارية سابقاَ ببف عكنوف تحت تصرؼ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اليياكل الموضوعة تحت تصرف الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا ،تقع بمدرسة

الدراسات العميا التجارية سابقاَ ببن عكنون ،وىي عبارة عن طابقين األول والثاني لمجناح » «Dبمساحة
تقدر حوالي  320ـ 2لكل طابق.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 الطابق األوؿ لمجناح (:)D
 14 غرفة بمساحة تقدر 15,75م 2لكل منيا.
 03 دورات لممياه.

 رواق مساحتو حوالي 45م.2
 الطابق الثاني لمجناح (:)D
 14 غرفة بمساحة تقدر 15,75م 2لكل منيا.
 03 دورات لممياه.

 رواق مساحتو حوالي 45م.2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مقػػرر رقـ  368مؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يتضمف وضع ىياكل بجامعة بسكرة ،تحت تصرؼ
مركز البحث العممي في التحاليل الفيزيائية الكيميائية بتيبازة لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة
''األرضية التقنية في التحاليل الفيزيائية الكيميائية''

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 243-17ّ
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،المعدل.
المؤرخ في  20ذي القعدة عام  ،1412الموافق  23مايو سنة ،1992
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 214-92ّ
المتضمن إحداث مركز البحث العممي في التحاليل الفيزيائية الكيميائية.،
المؤرخ في  13ربيع األول عام  ،1419الموافق  07يوليو سنة ،1998
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ّ 219-98والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة ،المعدل والمتمم.
المؤرخ في  2رمضان عام  ،1433الموافق  21يوليو سنة ،2012
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 293-12ّ
ِ
المحدد لميام المصالح المشتركة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا وسيرىا،
ّ
المؤرخ في  18ربيع األول عام  ،1434الموافق  30يناير سنة ،2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
الذي ّ

الموافق  30يناير سنة ،2013
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  78-13المؤرخ في  18ربيع األول عام ُ ،1433
 ُالمتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي وسيرىا ،المعدل،
الموافق  30يناير سنة ،2013
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  81-13المؤرخ في  18ربيع األول عام ُ 1433
 ُالذي ُيحدد ميام المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.
يقػػػػػػػّرر

المادة األولى :ييدف ىذا المقرر إلى وضع ىياكل تقع بالقطب الجامعي "الحاجب" بجامعة بسكرة ،تحت تصرف
المسماة
مركز البحث العممي في التحاليل الفيزيائية الكيميائية بتيبازة ،لتوطين المصمحة المشتركة
ّ

''األرضية التقنية في التحاليل الفيزيائية الكيميائية" ،المذكورة في ُممحق ىذا المقرر.
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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المادة  :2يتكفل مركز البحث العممي في التحاليل الفيزيائية الكيميائية ،بكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذه اليياكل.

ومراقبة التسيير،
المادة ُ :3يكّمف كل من المدير العام لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ومدير الميزانية والوسائل ُ
ومدير التنمية واالستشراف ،باإلدارة المركزية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي ،ومدير جامعة بسكرة،
ومدير مركز البحث العممي في التحاليل الفيزيائية الكيميائية بتيبازة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا المقرر

الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  27نوفمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالمقرر  368المؤرخ في  27نوفمبر  2018المتضمف وضع ىياكل بجامعة بسكرة ،تحت تصرؼ
ُمػمػػػحق ُ
المسماة
مركز البحث العممي في التحاليل الفيزيائية الكيميائية بتيبازة لتوطيف المصمحة المشتركة
ّ
''األرضية التقنية في التحاليل الفيزيائية الكيميائية ''

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اليياكل الموضوعة تحت تصرف مركز البحث العممي في التحاليل الفيزيائية الكيميائية بتيبازة لتوطين

المصمحة المشتركة المسماة ''األرضية التقنية في التحاليل الفيزيائية الكيميائية" ،تقع بالقطب الجامعي

"الحاجب" بجامعة بسكرة ،عبارة عن بناية تتكون من طابقين ،تبمغ مساحتيا االجمالية  950ـ ،2موزعة
عمى النحو التالي:

 الطابق األرضي:




 03مخابر بمساحة تقدر 53,50ـ 2لكل منو.
 01دورة لممياه بمساحة تقدر 34ـ.2

 01بيو المدخل مساحتو 16,30ـ.2



 01فناء ،مساحتو  22ـ.2



 01قاعة االجتماعات بمساحة تقدر 41ـ.2

 الطابق األوؿ:








وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 01قاعة خاصة بالضيوف بمساحة تقدر 34ـ.2

 02مخبرين صنف  1بمساحة تقدر 66ـ 2لكل منو.
 02مخبرين صنف  2بمساحة تقدر 35ـ 2لكل منو.

 02قاعتين مخبرتين بمساحة تقدر 16,30ـ 2لكل منيا.
 02قاعتين لمغسل بمساحة تقدر 25,50ـ.2

 02قاعتين لمميكروبيولوجيا بمساحة تقدر 12,50ـ 2لكل منيا.
 01بيو مساحتو 166,20ـ.2

 01دورة لممياه بمساحة تقدر 34ـ.2
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 02مكتبين صنف  1بمساحة تقدر 18ـ 2لكل منو.

 02مكتبين صنف  2بمساحة تقدر 12,50ـ 2لكل منو.
 01مكتب المدير بمساحة تقدر 50,74ـ.2

 01أمانة المدير بمساحة تقدر 17,60ـ.2

 01قاعة االنتظار بمساحة تقدر  22,66ـ.2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مقرر رقـ  1474مؤرخ في  05ديسمبر  ،2018يمدد أجل إجراء إمتحاف ميني لإللتحاؽ
بسمؾ المتصرفيف ،رتبة متصرؼ رئيسي لممدرسة العميا لإلقتصاد وىراف

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  2006المتضـمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمـومـية.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  04-08المؤرخ في  11محرم عام  1429الموافق  19جانفي سنة ،2008المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
المعدل والمتمم.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  03جمادى الثانية عام  1433الموافق  25أفريل سنة 2012المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات و اإلمتحانات و الفحوص المينية في المؤسسـات واإلدارات العمومية

واجرائيا.

 وبمقتضى المقرر رقم  95المؤرخ في  01جويمية  2018المتضمن فتح إمتحان ميني لإللتحاق بسمك المتصرفين،رتبة متصرف رئيسي.

يقػػػػػػػّرر

المادة األولى :عمال بأحكام المادة  17من المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله ،يمدد آجال إجراء مسابقة عمى أساس اإلمتحان الميني لإللتحاق بسمك المتصرفين،

رتبة متصرف رئيسي ،لمدة شير واحد ( ،)1إبتداء من تاريخ  25نوفمبر.2018

المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  05ديسمبر 2018
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية بالنيابة
بوزيد فريد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مقرر رقـ  1475مؤرخ في  05ديسمبر  ،2018يمدد أجل إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ
بسمؾ ممحقي اإلدارة ،رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لممدرسة العميا لإلقتصاد وىراف

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  2006المتضـمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمـومـية.
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  2006المتض ــمنالقانون األساسي العـام لموظــيفة العمـومـية.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  04-08المؤرخ في  11محرم عام  1429الموافق  19جانفي سنة ،2008المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،

المعدل والمتمم.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  03جمادى الثانية عام  1433الموافق  25أفريل سنة 2012المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسـات واإلدارات العمومية

واجرائيا.

 وبمقتضى المقرر رقم  97المؤرخ في  01جويمية  ،2018المتضمن فتح إمتحان ميني لإللتحاق بسمك ممحقىاإلدارة ،رتبة ممحق رئيسي لإلدارة.

يقػػػػػػػّرر

المادة األولى :عمال بأحكام المادة  17من المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة ،رتبة ممحق رئيسي

إبتداء من تاريخ  25نوفمبر .2018
لإلدارة ،لمدة شير واحد (،)1
ً
المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  05ديسمبر 2018
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية بالنيابة
بوزيد فريد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مقرر رقـ  1476مؤرخ في  05ديسمبر  ،2018يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات
لإللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف ،رتبة عوف إدارة رئيسي لجامعة الجزائر3

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضـمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمـومـية.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  04-08المؤرخ في  11محرم عام  1429الموافق  19جانفي سنة ،2008المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،

المعدل والمتمم.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  03جمادى الثانية عام  1433الموافق  25أفريل سنة 2012المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسـات واإلدارات العمومية

واجرائيا.

 وبمقتضى المقرر رقم  39المؤرخ في 15جويمية  ،2018المتضمن فتح مسابقة عمى أساس عمى أساس الشياداتلإللتحاق بسمك األعوان اإلداريين ،رتبة عون إدارة رئيسي.

يقػػػػػػػّرر
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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المادة األولى :عمال بأحكام المادة  17من المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله يمدد آجال إجراء مسابقة عمى أساس عمى أساس الشيادات لإللتحاق بسمك األعوان
اإلداريين ،رتبة عون إدارة رئيسي ،لمدة شير واحد ( ،)1إبتداء من تاريخ  20نوفمبر .2018
المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  05ديسمبر 2018
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية بالنيابة
بوزيد فريد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مقرر رقـ  1546مؤرخ في  17ديسمبر  ،2018يمدد أجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ
بسمؾ المتصرفيف ،رتبة متصرؼ مستشار لممركز الجامعي بتمنراست

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  2006المتضـمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمـومـية.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  04-08المؤرخ في  11محرم عام  1429الموافق  19جانفي سنة ،2008المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
المعدل والمتمم.
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  03جمادى الثانية عام  1433الموافق  25أفريل سنة ،2012المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسـات واإلدارات العمومية
واجرائيا.
 وبمقتضى المقرر رقم  861المؤرخ في  14أوت  ،2018المتضمن فتح امتحان ميني لاللتحاق بسمك المتصرفين،رتبة متصرف مستشار.
يقػػػػػػػّرر
المادة األولى :عمال بأحكام المادة  17من المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله ،يمدد آجال إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك المتصرفين ،رتبة متصرف
مستشار ،لمدة شير واحد ( ،)1ابتداء من تاريخ  17ديسمبر .2018
المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  17ديسمبر 2018
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية بالنيابة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

بوزيد فريد
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مقرر رقـ  1547مؤرخ في  17ديسمبر  ،2018يمدد أجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ
بسمؾ المتصرفيف ،رتبة متصرؼ رئيسي لممركز الجامعي بتمنراست

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضـمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمـومـية.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  04-08المؤرخ في  11محرم عام  1429الموافق  19جانفي سنة ،2008المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،

المعدل والمتمم.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  03جمادى الثانية عام  1433الموافق  25أفريل سنة ،2012المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسـات واإلدارات العمومية

واجرائيا.

 وبمقتضى المقرر رقم  862المؤرخ في  14أوت  ،2018المتضمن فتح امتحان ميني لاللتحاق بسمك المتصرفين،رتبة متصرف رئيسي.

يقػػػػػػػّرر

المادة األولى :عمال بأحكام المادة  17من المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله ،يمدد آجال إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك المتصرفين ،رتبة متصرف رئيسي،

لمدة شير واحد ( ،)1ابتداء من تاريخ  17ديسمبر .2018

المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي و البحث العممي.

حػرر بالجزائر في  17ديسمبر 2018

ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية بالنيابة
بوزيد فريد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مقرر رقـ  1548مؤرخ في  17ديسمبر  ،2018يمدد أجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ
بسمؾ المتصرفيف ،رتبة متصرؼ لممركز الجامعي بتمنراست

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضـمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمـومـية.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  04-08المؤرخ في  11محرم عام  1429الموافق  19جانفي سنة ،2008المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،

المعدل والمتمم،

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  03جمادى الثانية عام  1433الموافق  25أفريل سنة ،2012المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات و االمتحانات والفحوص المينية في المؤسسـات واإلدارات العمومية

واجرائيا.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 وبمقتضى المقرر رقم  863المؤرخ في  14أوت  ،2018المتضمن فتح امتحان ميني لاللتحاق بسمك المتصرفين،رتبة متصرف.

يقػػػػػػػّرر

المادة األولى :عمال بأحكام المادة  17من المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله ،يمدد آجال إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك المتصرفين ،رتبة متصرف ،لمدة

شير واحد ( ،)1ابتداء من تاريخ  17ديسمبر .2018

المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  17ديسمبر 2018

ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية بالنيابة
بوزيد فريد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مقرر رقـ  1549مؤرخ في  17ديسمبر  ،2018يمدد أجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ
بسمؾ محافظي المكتبات الجامعية ،رتبة محافع المكتبات الجامعية لممركز الجامعي بتمنراست

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضـمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمـومـية.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  133-10مؤرخ في  20جمادى األولى عام  1431المواف ـ ـق  5ماي سنة ،2010المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بالتعميم العالي.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  03جمادى الثانية عام  1433الموافـ ـق  25أفريل سنة ،2012المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات واالمتحانات والفحوص الميـنية في المؤسسـات واإلدارات العمومية

واجرائيا.

 وبمقتضى المقرر رقم  864المؤرخ في  14أوت  ،2018المتضمن فتح امتحان ميني لاللتحاق بسمك محافظيالمكتبات الجامعية ،رتبة محافع المكتبات الجامعية.

يقػػػػػػػّرر
المادة األولى :عمال بأحكام المادة  17من المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله ،يمدد آجال إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك محافظي المكتبات الجامعية ،رتبة

محافع المكتبات الجامعية ،لمدة شير واحد ( ،)1ابتداء من تاريخ  17ديسمبر .2018

المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  17ديسمبر 2018

ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية بالنيابة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

بوزيد فريد
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مقرر رقـ  1550مؤرخ في  17ديسمبر  ،2018يمدد أجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ
بسمؾ الميندسيف المعمارييف ،رتبة ميندس معماري رئيسي لممركز الجامعي بتمنراست
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضـمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمـومـية.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  241-09المؤرخ في  29رجب عام  1430الموافق  22يوليو سنة ،2009المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك التقنية الخاصة باإلدارة المكمفة بالسكن والعمران.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  194-12مؤرخ في  03جمادى الثانية عام  1433الموافق  25أفريل سنة ،2012المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات و االمتحانات والفحوص المينية في المؤسسـات واإلدارات العمومية

واجرائيا.

 وبمقتضى المقرر رقم  869المؤرخ في  14أوت  ،2018المتضمن فتح امتحان ميني لاللتحاق بسمك الميندسينالمعماريين ،رتبة ميندس معماري رئيسي.

يقػػػػػػػّرر

المادة األولى :عمال بأحكام المادة  17من المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله ،يمدد آجال إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك الميندسين المعماريين رتبة ميندس

معماري رئيسي ،لمدة شير واحد ( ،)1ابتداء من تاريخ  17ديسمبر .2018

المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  17ديسمبر 2018

ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية بالنيابة
بوزيد فريد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مقرر رقـ  1551مؤرخ في  17ديسمبر  ،2018يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ
بسمؾ ميندسي المخابر الجامعية ،رتبة ميندس دولة في المخابر الجامعية لممركز الجامعي بتمنراست

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضـمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمـومـية.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  133-10المؤرخ في  20جمادى األولى عام  1431الموافق  5مايو سنة ،2010المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بالتعميم العالي.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  194-12مؤرخ في  03جمادى الثانية عام  1433الموافق  25أفريل سنة ،2012المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسـات واإلدارات العمومية

واجرائيا.

 وبمقتضى المقرر رقم  853المؤرخ في  14أوت  ،2018المتضمن فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاقبسمك ميندسي المخابر الجامعية ،رتبة ميندس دولة في المخابر الجامعية.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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يقػػػػػػػّرر
المادة األولى :عمال بأحكام المادة  17من المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله ،يمدد آجال إجراء مسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق بسمك ميندسي المخابر

الجامعية ،رتبة ميندس دولة في المخابر الجامعية ،لمدة شير واحد ( ،)1ابتداء من تاريخ  17ديسمبر
.2018

المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  17ديسمبر 2018

ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية بالنيابة
بوزيد فريد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مقرر رقـ  1552مؤرخ في  17ديسمبر  ،2018يمدد أجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ
بسمؾ التقنييف في اإلعالـ اآللي ،رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي لممركز الجامعي بتمنراست

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقم  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عام  1427الموافق  15يوليو سنة  ،2006المتضـمنالقانون األساسي العام لموظيفة العمـومـية.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  04-08المؤرخ في  11محرم عام  1429الموافق  19جانفي سنة ،2008المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،

المعدل والمتمم.

 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  03جمادى الثانية عام  1433الموافق  25أفريل سنة ، 2012المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسـات واإلدارات العمومية

واجرائيا.

 وبمقتضى المقرر رقم  868المؤرخ في  14أوت  ،2018المتضمن فتح امتحان ميني لاللتحاق بسمك التقنيين فياإلعالم اآللي ،رتبة تقني سام في اإلعالم اآللي.
يقػػػػػػػّرر
المادة األولى :عمال بأحكام المادة  17من المرسوم التنفيذي رقم  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله ،يمدد آجال إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك التقنيين في اإلعالم اآللي رتبة

تقني سام في اإلعالم اآللي ،لمدة شير واحد ( ،)1ابتداء من تاريخ  17ديسمبر .2018

المادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  17ديسمبر 2018
ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية بالنيابة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مؤرخ في  30ديسمبر  ،2018يتضمف وضع جزء مف ىياكل مركز
مقرر رقـ ّ 427
البحث في تكنولوجيا التغذية الزراعية بالقطب الجامعي تارقة أوزمور ببجاية،
تحت تصرؼ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الطبيعة والحياة ببجاية
إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25ذي القعدة عام  1438الموافق  17غشت سنة ،2017
 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 243-17ّ
المعدل.
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  13ربيع األول  1419الموافق  7ديسمبر ،1998
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 218-98ّ
والمتضمن إنشاء جامعة بجاية ،المعدل والمتم.
المؤرخ في  08ربيع الثاني عام  1433الموافق أول مارس سنة ،2012
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ّ 97-12
 ُوالمتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الطبيعة والحياة ببجاية.
المؤرخ في  18ربيع األول عام  1433الموافق  30يناير سنة ،2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 77-13ّ
يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
الذي ّ
المؤرخ في  18ربيع األول عام  1433الموافق  30يناير سنة ،2013
 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 78-13ّ
والمتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي وسيرىا ،المعدل.
الموافق  30يناير سنة ،2013
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  81-13المؤرخ في  18ربيع األول عام ُ 1433
 ُالذي ُيحدد ميام المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.
المتضمن وضع جزء من ىياكل مخابر البحث بالقطب
وبمقتضى المقرر رقم  207المؤرخ في  02أبريل  2016و ُ
 ُالجامعي تارقة أوزمور ببجاية ،تحت تصرف الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الطبيعة والحياة ببجاية ،الذي
تم إلغاؤه في المادة .2
يقػػػػػػػّرر
المادة األولى :ييدف ىذا المقرر إلى وضع جزء من ىياكل مركز البحث في تكنولوجيا التغذية الزراعية بالقطب
المرفق ،تحت تصرف الوكالة الموضوعاتية لمبحث
الممحق ُ
الم ّبين في ُ
الجامعي تارقة أوزمور ببجايةُ ،
في عموم الطبيعة والحياة ببجاية.
المتضمن وضع جزء من ىياكل مخابر البحث
المادة ُ :2يمغى المقرر رقم 207
ّ
المؤرخ في  02أبريل  ،2016و ُ
بالقطب الجامعي تارقة أوزمور ببجاية ،تحت تصرف الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الطبيعة
والحياة ببجاية.
المادة  :3تتكفل الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الطبيعة والحياة ببجاية ،بكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذه
اليياكل.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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المادة ُ :4يكّمف كل من المدير العام لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ،ومدير التنمية واالستشراف ،ومدير
ومراقبة التسيير ،باإلدارة المركزية لو ازرة التعميم العالي والبحث العممي ،ومدير جامعة
الميزانية والوسائل ُ
بجاية ،ومدير مركز البحث في تكنولوجيا التغذية الزراعية ،ومدير الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم

الطبيعة والحياة ببجاية ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي
والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  30ديسمبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤرخ في  30ديسمبر  ،2018يتضمف وضع جزء مف ىياكل مركز البحث في تكنولوجيا التغذية
المقرر رقـ  427ال ّ
ُمػمػػػحق ُ
الزراعية بالقطب الجامعي تارقة أوزمور ببجاية ،تحت تصرؼ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الطبيعة والحياة ببجاية
ــــــــــــــــــ

اليياكل الموضوعة تحت تصرف الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الطبيعة والحياة ببجاية ،تقع بمركز

البحث في تكنولوجيا التغذية الزراعية بالقطب الجامعي تارقة أوزمور بجامعة بجاية ،وتحوي الطابق األرضي
والطابق السادس بمساحة إجمالية تقدر حوالي  755م. 2

الجناح (ب):

األجزاء المشتركة:

 -فضاء االستقبال.

2

 -مكتب  1بمساحة تقدر 57.00م .

 -مكتب  2بمساحة تقدر 11.70ـ.2

 -قفص الساللم.

2

 -البيو الرئيسي لممدخل.

 -مكتب  3بمساحة تقدر 10.40ـ .

.Monte-charge -

 -فرع مكتبي  1بمساحة تقدر 10.6م.2

2

 -بيو المعارض.

 -مكتب  4بمساحة تقدر 21.60م .

الطابق األرضي (الجزء األيسر مف العمارة ):

 مكتب  1بمساحة تقدر  15.50م.2 مكتب  2بمساحة تقدر 17.00م.2 -قاعة بمساحة تقدر 76.50م.2

  01دورة لممياه بمساحة تقدر10.10م.2 -رواق.

الطابق السادس:
 يحوي الطابق السادس عمى ثالثة أجنحة ( أ ،ب ،ج)ورواق رئيسي بمساحة تقدر بـ 145.6م.2

الجناح (أ):

2

2

 -فرع مكتبي  2بمساحة تقدر 10.1م .

 فرع مكتبي  3بمساحة تقدر 10.00م.2 -فرع مكتبي  4بمساحة تقدر 8.5م.2

2

  01دورة لممياه بمساحة تقدر 10.1مالجناح (ج):

 مكتب  1بمساحة تقدر  57.00م.22

 -مكتب  2بمساحة تقدر  11.70م .

2

 فرع مكتبي  1بمساحة تقدر  08.5م . -فرع مكتبي  2بمساحة تقدر  10م.2

2

 -مكتب  1مساحتو تقدر بـ 53.00م .

 -فرع مكتبي  3بمساحة تقدر  10.6م .

 -مكتب بمساحة تقدر 16.00م.2

 -فرع مكتبي  5بمساحة تقدر 10.1م.2

 -مكتب بمساحة تقدر 17.80م.2

 قاعة االجتماعات بمساحة تقدر 55.40م.2 -قاعة المحاضرات بمساحة تقدر 55.40م.2

 فرع مكتبي  4بمساحة تقدر  10.4م.2 فرع مكتبي  6بمساحة تقدر  10.6م.22

 01 -دورة لممياه بمساحة تقدر 10.1م

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػ
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المؤرخة في  11أكتوبر  2018المتعمقة باالتصاؿ المؤسساتي
تعميمة السيد الوزير رقـ 677
ّ
األىمية
مؤسسات القطاع ،واّلذي نوليو أولوية خاصة ،السيما مع
سعياً إلى تحسين االتّصال
ّ
المؤسساتي لدى ّ
ّ
الداخمي والخارجي ،وتنامي دور المعمومة في حياة
المؤسسة الجامعية والبحثية ،صار لزاماً
المتزايدة لمفعل االتّصالي ّ
ّ
يمكنيا من تيسير تسييرىا اليومي،
فعالّ ،
أي وقت مضى ،انتياج نمط اتّصالي ّ
مؤسسات القطاع ،أكثر من ّ
عمى ّ

المؤسسة الذي تطمح إليو ،من جية أخرى.
من جية ،ويرافقيا في بناء مشروع
ّ
في ىذا السياقَّ ،
مؤسستو سواء فيما
المؤسسة
فإن مدير
ٌ
مطالب اليوم بضبط العممية االتّصالية عمى مستوى ّ
ّ
المؤسسة ومحيطيا الخارجي ،السيما من خالل:
يتعّمق بتوفير المعمومة وحركتيا ،أو بالتواصل مع الفاعمين في
ّ
عبر:
 .1تحسيف مواقع الوابَ ،

 تعيين مسؤول عن الموقع يكّمف بالمتابعة اليومية لو ويسير عمى التنسيق مع المصالح المختمفة
لممؤسسة لتحيين محتواه وتثمينو،

الشكل
 تحسين تصميم الموقع من خالل إسناد العممية
لمختصين في المجال ،بما يضمن لو جاذبية ّ
ّ
وسيولة الولوج ومقروئية المضمون،
تيم
 تحيين موقع
المؤسسة بصفة منتظمة ،والحرص عمى تضمينو ّ
ّ
كل المعمومات والوثائق التي ّ
ظفين ومواطنين ،بما يجعل منو أداة إليصال
وعمال ومو ّ
المؤسسة والفاعمين فييا من طمبة وأساتذة ّ
ّ
المعمومة إلييم ،وقناة تختصر ليم طريق االرتفاق من مؤسسة التعميم العالي والبحث العممي .فضالً
المؤسسة ومشاريعيا المستقبمية وجميع
يتضمن الموقع التعريف بنشاطات
عن ذلك ،يجب أن
ّ
ّ
الصمة بيا ،دون إغفال التنويو باإلنجازات التي يحّققيا أعضاء األسرة الجامعية من
ّ
المستجدات ذات ّ
تخرجت منيا في المجاالت المختمفة
أساتذة وطمبة
ومستخدمين أو التي تصنعيا ّ
َ
الشخصيات التي ّ
(االقتصادية ،الثقافية ،االجتماعية ،الفنية ،الرياضية ،السياسية  )...كحصد الجوائز ،وتقّمد المناصب،

والتعريف بأصحابيا،

األقل ،األولى بالّمغة الوطنية واألخرى بالّمغة األجنبية
 إصدار الموقع اإللكتروني في نسختين عمى
ّ
الحية ،بما يتيح مرئية أكثر لمضمونو.
ّ
عبر:
 .2ال ّتعامل مع وسائل اإلعالـَ ،

عبر
 اعتماد عالقة إيجابية مع وسائل اإلعالم بمختمف دعائميا ،السيما المحّمية منيا ،خصوصاً َ
ِ
النشاطات واإلنجازات
االستباق إلى إحاطتيا بالمعمومات المناسبة بصفة منتظمة ،ودعوتيا لتغطية ّ
لممؤسسة،
اليامة
ّ

يصدر
 المتابعة اليومية لما
ُ

المؤسسة في الوسائط اإلعالمية المختمفة ،السيما ذات التأثير
بخصوص
ّ
الرد القانوني إذا اقتضت الحالة ،السيما لما يتعمق األمر باإلشاعات أو
ّ

حق
الجماىيري ،واستعمال ّ
لممؤسسة وصورتيا.
األخبار غير الصحيحة التي من شأنيا التأثير عمى السير العادي
ّ
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عبر:
 .3التف ّتح عمى المحيطَ ،
النشاطات العممية من ممتقيات وندوات
 تعزيز التفتّح عمى المحيط الخارجي
لممؤسسة من خالل تنظيم ّ
ّ
وجمسات لدى ىيئات ومنظمات المجتمع المدني ،والمؤسسات االقتصادية ...الخ .تعتبر ىذه النشاطات

حمقة وصل منتظمة ومستمرة مع المجتمع ستساىم في إحداث تقارب ونسج عالقة تأثير وتأثّر إيجابية

مكوناتو،
مع ّ

مؤسساتية عبر مواقع التّواصل االجتماعي تكون بمثابة ناطق باسم
 فتح حسابات أو صفحات ّ
الرأي العامَّ .
إن ىذه
التعريف بيا لدى األسرة الجامعية و ّ
المؤسسة ،مع العمل عمى التّرويج ليا و ّ
ّ
حينة المحتوى ،عمى غرار مواقع الواب ،كما يجب أن
الصفحات ّ
وم ّ
الحسابات أو ّ
البد أن تكون ثرية ُ
طالع عمييا عبر األجيزة المختمفة (كمبيوتر ،ىاتف محمول ،)...
يتم إعدادىا بطريقة تسمح باال ّ
َّ

مؤسساتكم ،بتسميات مختمفة ،في محتوى مواقع
 إدراج مضمون المجالّت اإلعالمية التي تصدرىا ّ
الواب أو حسابات وصفحات التواصل االجتماعي ،واصدارىا وتوزيعيا حصرياً بطريقة إلكترونية ،وذلك

طالع عمييا ،واقتصاداً لما يتطّمبو إصدارىا الورقي من
تسييالً لمتّبميغ بمحتواىا ،وتيسي اًر لحفظيا واال ّ
تكاليف.

عبر:
 .4تعزيز الحوار ّ
الداخميَ ،
خدمين ،بيدف تعزيز الحوار بين الفاعمين في
الديمومة في التّواصل مع ال ّ
 تكريس االنتظام و ّ
المستَ َ
طمبة و ُ
ظروف العادية منيا وغير
تبنيو في جميع ال ّ
المؤسسة الجامعية والبحثية كأسموب ال خالف في جدوى ّ
الصدد ،أطمب منكم استغالل تكنولوجيات اإلعالم واالتّصال المتاحة لكم حالياً في
العادية .في ىذا ّ
طالب و ٍ
أستاذ ومو ّ ٍ
ٍ
يعبر عنو
كل
التّواصل المباشر و ّ
أي إقصاء ،واإلنصات لما قد ّ
الدائم مع ّ
ظف ،دون ّ
تخصص لذلك عمى موقع واب المؤسسة وحسابيا
من انشغال أو يثيره من رأي
َ
ومقترح عبر فضاءات ّ
أو صفحتيا عمى مواقع التواصل االجتماعي.

الدراسة وتبميغ المعني بو
طالب واألستاذ والمو ّ
 تخصيص انشغال ال ّ
بالرعاية و ّ
ظف أو رأيو أو مقترحو ّ
الشأن ،أطمب منكم اإليعاز إلى مسؤولي مصالحكم اإلدارية
الرد أو التّوجيو المالئم .في ىذا ّ
بالحل أو ّ
ّ
(كل
وىيئاتكم العممية ،ال سيما عمى مستوى القسم والكّمية ،إلى التكّفل بذلك ،وموافاتي بتقرير دوري ّ
المعبر عنيا ونتائج معالجتيا من طرفكم.
ثالثة اشير)عن االنشغاالت واآلراء والمقترحات
ّ

ىت بو أعاله ،ألفت انتباىكم إلى ضرورة إيالء العممية االتّصالية نصيبيا من
عما ّ
تقدم ،ومثمما ن ّو ُ
عطفاً ّ
فعال.
االىتمام أثناء إعداد مشروع
المؤسسة ،اّلذي لن يتحّقق إعداده وال تنفيذه من غير اعتماد نمط اتّصال ّ
ّ

محل تقيي ٍم دوري من طرف المصالح
أولي عناية خاصة لتطبيق فحوى ىذا اإلرسال اّلذي سيكون مدى االلتزام بو ّ
المختصة إلدارتنا المركزية.
ّ
حػرر بالجزائر في  11أكتوبر 2018
وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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المؤرخة في  28نوفمبر  ،2018المتعمقة بمجالس اإلدارة،
مػػػذكػػرة السيد األميف العاـ رقـ 1627
ّ
ّ
مؤسسات ال ّتعميـ العالي والبحث العممي
الموجية إلى ّ
السادة مديري ّ
السيدات و ّ
مؤسسات التعميم العالي والبحث العممي عمى المستوى
قصد تيسير استغالل نتائج اجتماعات مجالس إدارة ّ
تم إعداد نموذج محضر اجتماع مجمس اإلدارة الخاص بالجامعة ،والمدرسة العميا،
المركز ّي ،أبمغكم ّأنو قد ّ
والمركز الجامعي ،ومركز البحث والوكالة الموضوعاتية لمبحث.
طيو ،بنموذج المحضر المذكور ،بالّمغتين العربية والفرنسية ،أطمب منكم اعتماده أثناء تقييد نتائج
إذ أوافيكمّ ،
المذكرة.
مؤسساتكم بدءاً من تاريخ تبميغكم بيذه
ّ
اجتماعات مجالس إدارة ّ
المذكرة رقم 226
مؤسستكم مثمما أثرتُو في
ّ
الشأن ،واذ ّ
في ىذا ّ
بأىمية مجمس اإلدارة ودوره في حياة ّ
أذكركم ّ
التقيد بما يمي:
المؤرخة في  17فيفري  2016المشار إلييا أعالهّ ،
أذكركم أيضاً بضرورة ّ
ّ
مؤسستكم قصد تحيين القرار الوزاري
السير عمى موافاتي ب ّ
أي تغيير قد يط أر عمى تشكيمة مجمس إدارة ّ
ّ 
يحدد تشكيمتو.
الذي ّ
سنوياً،
 الحرص عمى عقد الدورتين العاديتين ،عمى
األقل ،لمجمس اإلدارة ّ
ّ
كل دورة وفقاً لمنموذج المرفق ،وذلك
 موافاة الو ازرة بنسخة واحدة أصمية فقط عن المحضر ّ
المقيد لنتائج ّ
في ٍ
السيد وزير
الدورة،
أجل أقصاه خمسة عشر ( )15يوماً الموالية لتاريخ انعقاد ّ
ويوجو اإلرسال إلى ّ
ّ
التعميم العالي والبحث العممي.
الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
أىمية قصوى لتطبيق ىذه
ّ
المذكرة التي ستنشر في النشرة ّ
أولي ّ
حػرر بالجزائر في  28نوفمبر 2018
األميف العاـ
لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي
صديقي أدمحم دمحم صالح الديف
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نموذج محضر اجتماع مجمس اإلدارة الخاص بالجامعة (بالّمغة العربية)

ّ
الجمهىسيت الجضائشيت ّ
الذًملشاطيت الشعبيت
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػػػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػ ػ

ّ
ّ
العلمي
وصاسة التعليم العالي والبحث

محضشاجتماع مجلغ إلاداسة

1

الجامعت
................................................

بياهاث ّ
الذوسة
كم ّ
الذوسة
س

2

...

جا يخ ّ
الذوسة
س

طبيعت ّ
الذوسة
عادًت

ّ
اظتثىائيت

.... / .. / ..

* املشفلاث:
ّ
ً
ّ
ًتضمن وسخت ،مىكعت ومختىمت ،عن هزا املحضش في صيغت ( ،)PDFووسخا عن
كشص مضغىطُ
املالحم املشفلت به.

ٌ 1وضع انختم انذائزي نمذٌز انجامعت عهى ك ّم صفحت مه هذا انمحضز.
 2رقم انذّورة انتسهسهً وفقا ً نسج ّم انمذاوالث.
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ّ
ّ
املشجعيت
الىصىص
ّ
املؤسخ في  90أوث ّ 9330الزي ّ
التىفيزي سكم ّ 972-30
ًحذد مهام الجامعت واللىاعذ
 .0املشظىم
الخاصت بتىظيمها وظيرهاّ ،
ّ
واملتمم (املىاد من  03إلى ،)02
املعذل
 .2إسظال ألامين العام سكم ّ 992
املؤسخ في  07فيفشي ،9302
 .3إسظال ألامين العام سكم ّ 804
املؤسخ في  94ماسط ،9302
 .4إسظال ألامين العام سكم ّ 250
املؤسخ في  94جىان ،9302
 .5إسظال ألامين العام سكم ّ 895
املؤسخ في  04ماسط ،9304

ّ
مزكشة ألامين العام سكم ّ 0522
املؤسخت في  02هىفمبر.9304
.6
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مجاالث جذاول مجلغ إداسة الجامعت
خعب املادة  13مً املشظىم الخىفُزي سكم ّ 279-03
املؤسخ في  23أوث  ،2003املزكىس أغالهً ،خذاول مجلغ
إلاداسة فُما ًأحي:
.0

مخططاث جىمُت الجامػت غلى املذي اللصير واملخىظط والطىٍل،

.2

اكتراخاث بشمجت أغمال الخكىًٍ والبدث،

.3

اكتراخاث بشامج الخبادل والخػاون الػلمي الىطني والذولي،

.4

الحصُلت العىىٍت للخكىًٍ والبدث للجامػت،

.5

مشاسَؼ امليزاهُت وخعاباث الجامػت،

.6

مشاسَؼ مخطط حعُير املىاسد البششٍت للجامػت،

.7

كبىل الهباث والىصاًا والخبرغاث وإلاغاهاث املخخلفت،

.8

ششاء الػلاساث أو بُػها أو إًجاسها،

.9

الاكتراضاث الىاجب اللُام بها،

.01

مشاسَؼ إوشاء فشوع واكخىاء أظهم،

.00

الكشف الخلذًشي للمذاخُل الخاصت بالجامػت وكُفُاث اظخػمالها في إطاس جطىٍش وشاطاث الخكىًٍ
والبدث،

.02
.03
.04
.05

ّ
ّ
اظخػمال املذاخُل املخأجُت مً اكخىاء ألاظهم وإوشاء فشوع في إطاس مخطط جىمُت الجامػت،
ّ
اجفاكاث الششاكت مؼ مخخلف اللطاغاث الاجخماغُت  -الاكخصادًت،
الىظام الذاخلي للجامػت،

الخلشٍش العىىي غً وشاطاث الجامػت الزي ّ
ًلذمه مذًش الجامػت،

كما ًذسط مجلغ إلاداسة وٍلترح ّ
كل جذبير مً شأهه جدعين ظير الجامػت وحعهُل جدلُم أهذافها.
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 -Iكائمت الحاضشين أشغال دوسة مجلغ إلاداسة
 .0أعضاء مجلغ إلاداسة
ّ
ّ
الشكم الاظم والللب

3

ّ
الصفت

إلامضاء

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
04
05
06
07
08
09
...

3وفقا ً نهقزار رقم  ..........انمؤرّ خ فً  ......................انّذي ٌحذّد انقائمت االسمٍّت ألعضاء مجهس إدارة جامعت...........................
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.2

املشاسكىن في أشغال مجلغ إلاداسة :مذًشالجامعتّ ،هىاب املذًش ،ألامين العام ،العمذاء ،سؤظاء
ألاكعام ...

ّ
ّ
الشكم الاظم والللب

ّ
الصفت

إلامضاء

1
2
3
4
5
6
7
8
...

املتغيبىن عن أشغال ّ
ّ
الذوسة
 .3أعضاء مجلغ إلاداسة
ّ
ّ
ّ
الصفت
الشكم الاظم والللب
1
2
3
...
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 -IIجذول أعمال دوسة مجلغ إلاداسة
.0

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

.2

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

.3

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

.4

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

.5

...................................................
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-III

ُمجشياث أشغال دوسة مجلغ إلاداسة

ّ
الىلطت سكم ..................................... : ....
.0

4

5

ّ
عشض امللف
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

.2

ّ
التىصياث
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

ٌُ 4حذّد عذد انىّقاط وفقا ً نهىّقاط انمُذرجت ضمه جذول أعمال ان ّذورة.
 5تخصّص صفحت واحذة ،عهى أكثز تقذٌز ،نك ّم وقطت ضمه وقاط جذول األعمال.
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ّ
متفشكاث

6

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

6

تخصّص صفحت واحذة ،عهى أكثز تقذٌز ،نهمتفزّ قاث.
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 -IVهتائج أشغال دوسة مجلغ إلاداسة
.0

.2

7

ّ
الىلاط املُ َ
صادق عليها
)0

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

)9

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

)0

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

)8

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

)5

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

جىصياث أخشي
)0

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

)9

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

)0

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

سئيغ مجلغ إلاداسة
(الاظم والللب والتىكيع)

كاجب الجلعت
(الاظم والللب والتىكيع)

 7تخصّص صفحت واحذة فقظ نهخالصت ،عهى أكثز تقذٌز.
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املالح ـ ـ ــم
لحم بهزا املحضش الىثائم ّ
ُج ُ
وامللفاث راث الػالكت بجذول أغمال اجخماع مجلغ إداسة
ّ
جامػت ....................املىػلذ بخاسٍخ  ، .... / .. / ..واملخمثلت فُما ًأحي:
 ........................ .0؛
 ........................ .9؛
 ........................ .0؛
 ........................ .8؛
 ........................ .5؛
........................
ُ
ُ
ُ
دفظ ٌ
وسخ س ّ
كمُت غنها في اللشص املضغىط املشفم بهزا املحضش.
كما ج

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػػػػ ػ ػ
ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ ػػػػ ػػ ػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػ،،،ػػػػػػػػػػػػ
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)نموذج محضر اجتماع مجمس اإلدارة الخاص بالجامعة (بالّمغة الفرنسية

ّ
ّ الجمهىسيت الجضائشيت
الذًملشاطيت الشعبيت
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػػػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػ ػ

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Procès-verbal du conseil d’administration1
Université

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

Références de la session
Numéro de la session2

Session
Date
Ordinarie

…

Extraordinaire

.. / .. / ….

* Pièces jointes :
CD-ROME portant:
- Copie, sous format PDF, du présent procès-verbal, signée et visée ;
- Copies des documents annexés.

8
8

Toute page du présent procès-verbal doit porter le cachet rond du recteur.
Conformément au registre des délibérations.
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Textes de référence
1. Décret exécutif n° 03-279 du 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les
règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l’université (Art. 10 au 19);
2. Courrier de M. le Secrétaire Général n° 226/SG/MESRS du 17 février 2016;
3. Courrier de M. le Secrétaire Général n° 438/SG/MESRS du 28 mars 2016;
4. Courrier de M. le Secrétaire Général n° 951/SG/MESRS du 28 juin 2016;
5. Courrier de M. le Secrétaire Général n° 425/SG/MESRS du 18 mars 2018;
6. Note de M. le Secrétaire Général n° 1569/SG/MESRS du 19 novembre 2018.
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Domaines de délibération
du conseil d’administration de l’université
Conformément à l’article 13 du décret exécutif n° 03-279 du 23 août 2003 fixant les
missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'université, le
conseil d'administration délibère sur:
1. les plans de développement à court, moyen et long terme de l'université,
2. les propositions de programmation des actions de formation et de recherche,
3. les propositions de programmes d'échange et de coopération scientifique nationaux et
internationaux,
4. le bilan annuel de la formation et de la recherche de l’université,
5. les projets de budget et les comptes de l'université,
6. les projets de plan de gestion des ressources humaines de l'université,
7. les acceptations des dons, legs, fondations, donations et subventions diverses,
8. les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles,
9. les emprunts à contracter,
10. les projets de création de filiales et de prises de participation,
11. l'état prévisionnel des ressources propres à l'université et les modalités de leur
utilisation dans le cadre du développement des activités de formation et de recherche,
l'utilisation, dans le cadre du plan de développement de l'université des revenus
provenant des prises de participation et de la création de filiales,
12. les accords de partenariat avec les divers secteurs socio-économiques,
13. le règlement intérieur de l'université,
14. le rapport annuel d’activités de l’université présenté par le secteur.
Le conseil d’administration étudie et propose toute mesure susceptible d’améliorer le
fonctionnement de l’université et de favoriser la réalisation de ses objectifs.
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I- Liste des présents aux travaux du conseil d’administration
1. Membres du conseil d’administration3

N°

Nom et prénom

Qualité

Emargement

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19
18
19
..

2

Conformément à l’arrêté n° ………... du ………………....…..…….. fixant la liste nominative des membres du
conseil d’administration de l’université de …………………
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2. Participants aux travaux du conseil d’administration : Recteur, vice-recteurs,
secrétaire général, doyens, chefs de départements…

N°

Nom et prénom

Qualité

Emargement

1
2
3
4
5
6
7
8
...
3. Membres au conseil d’administration absents

N°

Nom et prénom

Qualité

1
2
3
..
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II- Ordre du jour de la session
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...................................................

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.
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III- Déroulement des travaux de la session

8

Point n° ….. : 5 …………………………………………………….
1. Présentation du dossier

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. Résolutions

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

0
4

Le nombre de point est fixé conformément aux points inscrits à l’ordre du jour.
Une page, maximum, pour chaque point.
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2

Divers

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

Une page, maximum, pour les divers.
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IV- Conclusion des travaux

7

1. Résolutions approuvés
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

2. Recommandations
1) ...................................................
2) ...................................................
3) ...................................................

Le Président du conseil d’administration
(Nom, prénom et signature)

7

Le Secrétaire de la séance
(Nom, prénom et signature)

Une page, maximum.
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ANNEXES
Au présent procès-verbal, sont annexés les documents en relation avec l’ordre du jour
du conseil d’administration de l’université de …………….., tenu le .. / .. / ……..
Il s’agit des pièces suivantes :
1. ………………. ,
2. ………………. ,
3. ………………. ,
4. ………………. ,
5. ………………. ,
……………….

Les documents joints sont insérés, en format numérique, dans le CD-ROM
accompagnant le présent procès-verbal.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػػػػ ػ ػ
ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ ػػػػ ػػ ػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػ،،،ػػػػػػػػػػػػ
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نموذج محضر اجتماع مجمس اإلدارة الخاص بالمركز الجامعي (بالّمغة العربية)

ّ
الجمهىسيت الجضائشيت ّ
الذًملشاطيت الشعبيت
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػػػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػ ػ

ّ
ّ
العلمي
وصاسة التعليم العالي والبحث

محضشاجتماع مجلغ إلاداسة

0

املشكضالجامعي
................................................

بياهاث ّ
الذوسة
كم ّ
الذوسة
س

9

...

جا يخ ّ
الذوسة
س

طبيعت ّ
الذوسة
عادًت

ّ
اظتثىائيت

.... / .. / ..

* املشفلاث:
ّ
ً
ّ
ًتضمن وسخت ،مىكعت ومختىمت ،عن هزا املحضش في صيغت ( ،)PDFووسخا عن
كشص مضغىطُ
املالحم املشفلت به.

ّ
ّ
املشجعيت
الىصىص
ٌ 8وضع انختم انذائزي نمذٌز انمذرست عهى ك ّم صفحت مه هذا انمحضز.
 8رقم انذّورة انتسهسهً وفقا ً نسج ّم انمذاوالث.
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-

411

ّ
املؤسخ في  02غشت  9335والزي ّ
التىفيزي سكم ّ 922-35
ًحذد مهام املشكض الجامعي واللىاعذ
 .0املشظىم
الخاصت بتىظيمه وظيره (املىاد من  32إلى ،)07
 .2إسظال ألامين العام سكم ّ 992
املؤسخ في  07فيفشي ،9302
 .3إسظال ألامين العام سكم ّ 804
املؤسخ في  94ماسط ،9302
 .4إسظال ألامين العام سكم ّ 250
املؤسخ في  94جىان ،9302
 .5إسظال ألامين العام سكم ّ 895
املؤسخ في  04ماسط ،9304
ّ
مزكشة ألامين العام سكم ّ 0522
املؤسخت في  02هىفمبر.9304
.6
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مجاالث جذاول مجلغ إداسة املشكضالجامعي
املؤسخ في  16غشذ  2005والزي ّ
خعب املادة  11مً املشظىم الخىفُزي ّ 299-05
ًدذد مهام املشكض الجامعي
واللىاغذ الخاصت بدىظُمه وظيرهً ،خذاول مجلغ إلاداسة ،غلى الخصىص ،فُما ًأحي:
.0

مخططاث جىمُت املشكض الجامعي،

.2

اكتراخاث بشمجت أغمال الخكىًٍ والبدث،

.3

اكتراخاث بشامج الخبادل والخػاون الػلمي الىطني والذولي،

.4

الحصُلت العىىٍت للخكىًٍ والبدث،

.5

مشاسَؼ امليزاهُت والحعاباث املالُت،

.6

مشاسَؼ مخطط حعُير املىاسد البششٍت،

.7

كبىل الهباث والىصاًا وإلاغاهاث املخخلفت،

.8

اكخىاء الػلاساث أو بُػها أو إًجاسها،
الاكتراضاث ّ
امللشس إبشامها،

.9

 .01مشاسَؼ إوشاء مؤظعاث فشغُت واكخىاء أظهم،
 .00الكشف الخلذًشي للمىاسد الخاصت باملشكض الجامعي وكُفُاث اظخػمالها في إطاس جطىٍش وشاطاث الخكىًٍ
والبدث،

ّ
ّ
 .02اظخػمال املذاخُل املخأجُت مً اكخىاء ألاظهم وإوشاء املؤظعاث الفشغُت في إطاس مخطط جىمُت املشكض
الجامعي،
ّ
 .03اجفاكاث الششاكت مؼ مجمىع اللطاغاث الاجخماغُت  -الاكخصادًت،
 .04الىظام الذاخلي للمشكض الجامعي،
 .05الخلشٍش العىىي غً وشاطاث املشكض الجامعي الزي ّ
ًلذمه املذًش.
كما ًذسط مجلغ إلاداسة وٍلترح ّ
كل جذبير مً شأهه جدعين ظير املشكض الجامعي وحعهُل جدلُم أهذافه.
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 -Iكائمت الحاضشين أشغال دوسة مجلغ إلاداسة
.0

0

أعضاء مجلغ إلاداسة

ّ
الشكم

ّ
الاظم والللب

ّ
الصفت

إلامضاء

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
04
05
06
07
08
09
...

 2وفقا ً نهقزار رقم  ..........انمؤرّ خ فً  ......................انّذي ٌحذّد انقائمت االسمٍّت ألعضاء مجهس إدارة انمزكز انجامعً...........................
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.2

املشاسكىن في أشغال مجلغ إلاداسة :مذًش املشكض الجامعيّ ،هىاب املذًش ،ألامين العام ،مذًشو
املعاهذ ،سؤظاء ألاكعام ...

ّ
الشكم

ّ
الاظم والللب

ّ
الصفت

إلامضاء

1
2
3
4
5
6
7
8
...

.3

املتغيبىن عن أشغال ّ
ّ
الذوسة
أعضاء مجلغ إلاداسة

ّ
الشكم

ّ
الاظم والللب

ّ
الصفت

1
2
3
...
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 -IIجذول أعمال دوسة مجلغ إلاداسة
.0

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

.2

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

.3

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

.4

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

.5

...................................................
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-III

ُمجشياث أشغال دوسة مجلغ إلاداسة

ّ
الىلطت سكم ..................................... : ....
.0

8

5

ّ
عشض امللف

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.2

ّ
التىصياث
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

0
4

ٌُحذّد عذد انىّقاط وفقا ً نهىّقاط انمُذرجت ضمه جذول أعمال انذّورة.
تخصّص صفحت واحذة ،عهى أكثز تقذٌز ،نك ّم وقطت ضمه وقاط جذول األعمال.
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ّ
متفشكاث

22

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

2

تخصّص صفحت واحذة ،عهى أكثز تقذٌز ،نهمتفزّ قاث.
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7

 -IVهتائج أشغال دوسة مجلغ إلاداسة
.0

ّ
الىلاط املُ َ
صادق عليها
................................................... )0
................................................... )9
................................................... )0
................................................... )8
................................................... )5

.2

جىصياث أخشي
................................................... )0
................................................... )9
................................................... )0

سئيغ مجلغ إلاداسة
(الاظم والللب والتىكيع)

7

كاجب الجلعت
(الاظم والللب والتىكيع)

تخصّص صفحت واحذة فقظ نهخالصت ،عهى أكثز تقذٌز.
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املالحـ ـ ـ ـم

ّ
ُج ُ
وامللفاث راث الػالكت بجذول أغمال اجخماع مجلغ إداسة املشكض
لحم بهزا املحضش الىثائم
ّ
الجامعي ....................املىػلذ بخاسٍخ  ، .... / .. / ..واملخمثلت فُما ًأحي:
 ........................ .0؛
 ........................ .9؛
 ........................ .0؛
 ........................ .8؛
 ........................ .5؛
........................
ُ
ُ
ُ
دفظ ٌ
وسخ س ّ
كمُت غنها في اللشص املضغىط املشفم بهزا املحضش.
كما ج
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػػػػ ػ ػ
ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ ػػػػ ػػ ػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػ،،،ػػػػػػػػػػػػ

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-

420

)نموذج محضر اجتماع مجمس اإلدارة الخاص بالمركز الجامعي (بالّمغة الفرنسية

ّ
ّ الجمهىسيت الجضائشيت
الذًملشاطيت الشعبيت
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػػػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػ ػ

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Procès-verbal du conseil d’administration1
Centre universitaire

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

Références de la session
Numéro de la session2

Date

…

.. / .. / ….

Session
Ordinarie

Extraordinaire

* Pièces jointes :
CD-ROME portant:
- Copie, sous format PDF, du présent procès-verbal, signée et visée ;
- Copies des documents annexés.

8
8

Toute page du présent procès-verbal doit porter le cachet rond du recteur.
Conformément au registre des délibérations.
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Textes de référence
1. Décret exécutif n° 05-299 du 16 août 2005 fixant les missions et les règles particulières
d'organisation et de fonctionnement du centre universitaire (Art. 09 au 17);
2. Courrier de M. le Secrétaire Général n° 226/SG/MESRS du 17 février 2016;
3. Courrier de M. le Secrétaire Général n° 438/SG/MESRS du 28 mars 2016;
4. Courrier de M. le Secrétaire Général n° 951/SG/MESRS du 28 juin 2016;
5. Courrier de M. le Secrétaire Général n° 425/SG/MESRS du 18 mars 2018;
6. Note de M. le Secrétaire Général n° 1569/SG/MESRS du 19 novembre 2018.
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Domaines de délibération
du conseil d’administration du centre universitaire
Conformément à l’article 11 du décret exécutif n° 05-299 du 16 août 2005 fixant les
missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement du centre
universitaire, le conseil d’administration délibère notamment sur:
1. les plans de développement du centre universitaire,
2. les propositions de programmation des actions de formation et de recherche,
3. les propositions de programmes d'échange et de coopération scientifique
nationaux et internationaux,
4. le bilan annuel de la formation et de la recherche,
5. les projets de budget et les comptes financiers,
6. les projets de plan de gestion des ressources humaines,
7. les acceptations des dons, legs et subventions diverses,
8. les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles,
9. les emprunts à contracter,
10. les projets de création de filiales et de prises de participation,
11. l'état prévisionnel des ressources propres au centre universitaire et les modalités
de leur utilisation dans le cadre du développement des activités de formation et de
recherche,
12. l'utilisation, dans le cadre du plan de développement du centre universitaire, des
revenus provenant des prises de participation et de la création de filiales,
13. les accords de partenariat avec l'ensemble des secteurs socio-économiques,
14. le règlement intérieur du centre universitaire,
15. le rapport annuel d’activités présenté par le directeur.
Le conseil d’administration étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le
fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
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I- Liste des présents aux travaux du conseil d’administration
1. Membres du conseil d’administration3

N°

Nom et prénom

Qualité

Emargement

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19
18
19
..

2

Conformément à l’arrêté n° ………... du ………………....…..…….. fixant la liste nominative des membres du
conseil d’administration de l’université de …………………
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2. Participants aux travaux du conseil d’administration : Directeur du centre,
directeurs-adjoints,

secrétaire

général,

directeurs

d’institus,

chefs

de

départements…

N°

Nom et prénom

Qualité

Emargement

1
2
3
4
5
6
7
8
...

3. Membres au conseil d’administration absents

N°

Nom et prénom

Qualité

1
2
3
..

425

2018-الثالثي الرابع-النشرة الرسمية

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

II- Ordre du jour de la session
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...................................................

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.
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III- Déroulement des travaux de la session

8

Point n° ….. : 5 …………………………………………………….
1. Présentation du dossier

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. Résolutions

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

0
4

Le nombre de point est fixé conformément aux points inscrits à l’ordre du jour.
Une page, maximum, pour chaque point.
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2

Divers

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

Une page, maximum, pour les divers.
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IV- Conclusion des travaux

7

1. Résolutions approuvés
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

2. Recommandations
1)

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

2)

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

3)

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

Le Président du conseil d’administration
(Nom, prénom et signature)

7

Le Secrétaire de la séance
(Nom, prénom et signature)
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ANNEXES
Au présent procès-verbal, sont annexés les documents en relation avec l’ordre du jour
du conseil d’administration du centre universitaire …………….., tenu le .. / .. / ……..
Il s’agit des pièces suivantes :
1. ………………. ,
2. ………………. ,
3. ………………. ,
4. ………………. ,
5. ………………. ,
……………….
Les documents joints sont insérés, en format numérique, dans le CD-ROM
accompagnant le présent procès-verbal.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػػػػ ػ ػ
ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ ػػػػ ػػ ػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػ،،،ػػػػػػػػػػػػ
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نموذج محضر اجتماع مجمس اإلدارة الخاص بالمدرسة العميا (بالّمغة العربية)
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػػػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػ ػ

ّ
الجمهىسيت الجضائشيت ّ
الذًملشاطيت الشعبيت
ّ
ّ
العلمي
وصاسة التعليم العالي والبحث

محضشاجتماع مجلغ إلاداسة

0

املذسظت العليا
................................................

بياهاث ّ
الذوسة
كم ّ
الذوسة
س

9

...

جا يخ ّ
الذوسة
س

طبيعت ّ
الذوسة
عادًت

ّ
اظتثىائيت

.... / .. / ..

* املشفلاث:
ّ
ً
ّ
ًتضمن وسخت ،مىكعت ومختىمت ،عن هزا املحضش في صيغت ( ،)PDFووسخا عن
كشص مضغىطُ
املالحم املشفلت به.

ٌ 8وضع انختم انذائزي نمذٌز انمذرست عهى ك ّم صفحت مه هذا انمحضز.
 8رقم انذّورة انتسهسهً وفقا ً نسج ّم انمذاوالث.
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ّ
ّ
املشجعيت
الىصىص
ّ
ّ
والزي ّ
التىفيزي سكم ّ 072-02
ًحذد اللاهىن ألاظاس ي
املؤسخ في ً 08ىهيى ظىت 9302
 .0املشظىم

الىمىرجي للمذسظت العليا (املىاد من  98إلى ،)00
 .2إسظال ألامين العام سكم ّ 992
املؤسخ في  07فيفشي ،9302
 .3إسظال ألامين العام سكم ّ 804
املؤسخ في  94ماسط ،9302
 .4إسظال ألامين العام سكم ّ 250
املؤسخ في  94جىان ،9302
 .5إسظال ألامين العام سكم ّ 895
املؤسخ في  04ماسط ،9304
ّ
مزكشة ألامين العام سكم ّ 0522
املؤسخت في  02هىفمبر.9304
.6
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مجاالث جذاول مجلغ إداسة املذسظت العليا
ّ
خعب املادة  27مً املشظىم ّ
والزي ّ
الخىفُزي سكم ّ 176-16
ًدذد اللاهىن
املؤسخ في ً 14ىهُى ظىت 2016
ألاظاس ي الىمىرجي للمذسظت الػلُا ً ،خذاول مجلغ إلاداسة فُما ًأحي:
.0

مششوع املؤظعت،

.2

مخططاث جىمُت املذسظت،

.3

اكتراخاث بشمجت أغمال الخكىًٍ والبدث،

.4

اكتراخاث بشامج الخبادل والخػاون الػلمي الىطني والذولي،

.5

الحصُلت العىىٍت للخكىًٍ والبدث،

.6

مشاسَؼ امليزاهُت والحعاباث املالُت،

.7

مشاسَؼ مخطط حعُير املىاسد البششٍت،

.8

كبىل الهباث والىصاًا والخبرغاث وإلاغاهاث واملعاهماث املخخلفت،

.9

ششاء الػلاساث أو بُػها أو إًجاسها،

 .01الاكتراضاث الىاجب اللُام بها،
.00

مشاسَؼ إوشاء مؤظعاث فشغُت والحصىل غلى أظهم،

.02

الكشف الخلذًشي للمىاسد الخاصت بالجامػت وكُفُاث اظخػمالها في إطاس جطىٍش وشاطاث الخكىًٍ
والبدث،

.03

ّ
اظخػمال املىاسد الىاججت غً الحصىل غلى ألاظهم وإوشاء املؤظعاث الفشغُت في إطاس مخطط

جىمُت املذسظت،
ّ
 .04اجفاكاث الششاكت مؼ مجمىع اللطاغاث الاجخماغُت والاكخصادًت،
.05

الىظام الذاخلي للمذسظت،

.06

الخلشٍش العىىي غً اليشاطاث الزي ّ
ًلذمه املذًش.

كما ًذسط مجلغ إلاداسة وٍلترح ّ
كل جذبير مً شأهه جدعين ظير املذسظت وحعهُل جدلُم أهذافها.
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 -Iكائمت الحاضشين أشغال دوسة مجلغ إلاداسة
.0

0

أعضاء مجلغ إلاداسة

ّ
الشكم

ّ
الاظم والللب

ّ
الصفت

إلامضاء

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
04
05
06
07
08
09
...

 2وفقا ً نهقزار رقم  ..........انمؤرّ خ فً  ......................انّذي ٌحذّد انقائمت االسمٍّت ألعضاء مجهس إدارة انمذرست...........................
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.2

املشاسكىن في أشغال مجلغ إلاداسة :مذًش املذسظتّ ،هىاب املذًش ،ألامين العام ،سؤظاء ألاكعام ...
ّ
الشكم

ّ
الاظم والللب

ّ
الصفت

إلامضاء

1
2
3
4
5
6
7
8
...

.3

املتغيبىن عن أشغال ّ
ّ
الذوسة
أعضاء مجلغ إلاداسة
ّ
الشكم

ّ
الاظم والللب

ّ
الصفت

1
2
3
...
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 -IIجذول أعمال دوسة مجلغ إلاداسة
.0

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

.2

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

.3

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

.4

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

.5

...................................................
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-III

ُمجشياث أشغال دوسة مجلغ إلاداسة

ّ
الىلطت سكم ..................................... : ....
.0

8

5

ّ
عشض امللف
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

.2

ّ
التىصياث
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

0
4

ٌُحذّد عذد انىّقاط وفقا ً نهىّقاط انمُذرجت ضمه جذول أعمال انذّورة.
تخصّص صفحت واحذة ،عهى أكثز تقذٌز ،نك ّم وقطت ضمه وقاط جذول األعمال.
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ّ
متفشكاث

2

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

2

تخصّص صفحت واحذة ،عهى أكثز تقذٌز ،نهمتفزّ قاث.
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7

 -IVهتائج أشغال دوسة مجلغ إلاداسة
.0

.2

ّ
الىلاط املُ َ
صادق عليها
)0

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

)9

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

)0

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

)8

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

)5

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

جىصياث أخشي
)0

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

)9

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

)0

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

سئيغ مجلغ إلاداسة
(الاظم والللب والتىكيع)

7

كاجب الجلعت
(الاظم والللب والتىكيع)

تخصّص صفحت واحذة فقظ نهخالصت ،عهى أكثز تقذٌز.
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املالحـ ـ ـ ـم
لحم بهزا املحضش الىثائم ّ
ُج ُ
وامللفاث راث الػالكت بجذول أغمال اجخماع مجلغ إداسة املذسظت الػلُا
ّ
ّ
املعماة ..................................املىػلذ بخاسٍخ  ، .... / .. / ..واملخمثلت فُما ًأحي:
........................ .0؛
........................ .9؛
........................ .0؛
........................ .8؛
........................ .5؛
........................
ُ
ُ
ُ
دفظ ٌ
وسخ س ّ
كمُت غنها في اللشص املضغىط املشفم بهزا املحضش.
كما ج
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػػػػ ػ ػ
ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ ػػػػ ػػ ػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػ،،،ػػػػػػػػػػػػ
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)نموذج محضر اجتماع مجمس اإلدارة الخاص بالمدرسة العميا (بالّمغة الفرنسية

ّ
ّ الجمهىسيت الجضائشيت
الذًملشاطيت الشعبيت
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػػػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػ ػ

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Procès-verbal du conseil d’administration1
ECOLE SUPERIEURE

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

Références de la session
Numéro de la session2

Date

…

.. / .. / ….

Session
Ordinarie

Extraordinaire

* Pièces jointes :
CD-ROME portant:
- Copie, sous format PDF, du présent procès-verbal, signée et visée ;
- Copies des documents annexés.

8
8

Toute page du présent procès-verbal doit porter le cachet rond du recteur.
Conformément au registre des délibérations.
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Textes de référence
1. Décret exécutif n°16-176 du 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure
(Art. 24 au 33) ;
2. Courrier de M. le Secrétaire Général n° 226/SG/MESRS du 17 février 2016 ;
3. Courrier de M. le Secrétaire Général n° 438/SG/MESRS du 28 mars 2016 ;
4. Courrier de M. le Secrétaire Général n° 951/SG/MESRS du 28 juin 2016 ;
5. Courrier de M. le Secrétaire Général n° 425/SG/MESRS du 18 mars 2018 ;
6. Note de M. le Secrétaire Général n° 1569/SG/MESRS du 19 novembre 2018.
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Domaines de délibération
du conseil d’administration de l’école supérieure
Conformément à l’article 27 du décret exécutif n°16-176 du 14 juin 2016 fixant le statuttype de l’école supérieure, le conseil d'administration délibère sur :
1. le projet d’établissement ;
2. les plans de développement de l’école ;
3. les propositions de programmation des actions de formation et de recherche ;
4. les propositions de programmes d’échange et de coopération scientifique nationaux
et internationaux ;
5. le bilan annuel de la formation et de la recherche ;
6. les projets de budgets et les comptes financiers ;
7. les projets de plans de gestion des ressources humaines ;
8. les acceptations des dons, legs, subventions et contributions diverses ;
9. les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles ;
10. les emprunts à contracter ;
11. les projets de création de filiales et de prises de participation ;
12. l’état prévisionnel des ressources propres de l’école et les modalités de leur
utilisation dans le cadre du développement des activités de formation et de
recherche ;
13. l’utilisation, dans le cadre du plan de développement de l’école, des revenus
provenant des prises de participation et de la création de filiales ;
14. les accords de partenariat avec l’ensemble de secteurs socio-économiques ;
15. le règlement intérieur de l’école ;
16. le rapport annuel d’activités présenté par le directeur.
Le conseil d’administration étudie et propose toute mesure propre à améliorer le
fonctionnement de l’école et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

443

2018-الثالثي الرابع-النشرة الرسمية

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

I- Liste des présents aux travaux du conseil d’administration
1. Membres du conseil d’administration3

N°

Nom et prénom

Qualité

Emargement

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19
18
19
..

2

Conformément à l’arrêté n° ………... du ………………....…..…….. fixant la liste nominative des membres du
conseil d’administration de l’école …………………
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2. Participants aux travaux du conseil d’administration : Directeur, directeursadjoints, secrétaire général, chefs de départements…

N°

Nom et prénom

Qualité

Emargement

1
2
3
4
5
6
7
8
...

3. Membres au conseil d’administration absents

N°

Nom et prénom

Qualité

1
2
3
..
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II- Ordre du jour de la session
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...................................................

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.
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III- Déroulement des travaux de la session

8

Point n° ….. : 5 …………………………………………………….
3. Présentation du dossier

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
4. Résolutions

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

0
4

Le nombre de point est fixé conformément aux points inscrits à l’ordre du jour.
Une page, maximum, pour chaque point.
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2

Divers

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

Une page, maximum, pour les divers.
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IV- Conclusion des travaux

7

1. Résolutions approuvés

1)...................................................
2)...................................................
3)...................................................
4)...................................................
5)...................................................

2. Recommandations

1)...................................................
2)...................................................
3)...................................................

Le Président du conseil d’administration
(Nom, prénom et signature)

7

Le Secrétaire de la séance
(Nom, prénom et signature)

Une page, maximum.
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ANNEXES
Au présent procès-verbal, sont annexés les documents en relation avec l’ordre du jour
du conseil d’administration de l’école …………….., tenu le .. / .. / ……..
Il s’agit des pièces suivantes :

1. ………………. ,
2. ………………. ,
3. ………………. ,
4. ………………. ,
5. ………………. ,
……………….

Les documents joints sont insérés, en format numérique, dans le CD-ROM
accompagnant le présent procès-verbal.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػػػػ ػ ػ
ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ ػػػػ ػػ ػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػ،،،ػػػػػػػػػػػػ
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نموذج محضر اجتماع مجمس اإلدارة الخاص بمركز البحث (بالّمغة العربية)

ّ
الجمهىسيت الجضائشيت ّ
الذًملشاطيت الشعبيت
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػػػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػ ػ

ّ
ّ
العلمي
وصاسة التعليم العالي والبحث

محضشاجتماع مجلغ إلاداسة

0

مشكضالبحث
................................................

بياهاث ّ
الذوسة
كم ّ
الذوسة
س

9

...

جا يخ ّ
الذوسة
س

طبيعت ّ
الذوسة
عادًت

ّ
اظتثىائيت

.... / .. / ..

* املشفلاث:
ّ
ً
ّ
ًتضمن وسخت ،مىكعت ومختىمت ،عن هزا املحضش في صيغت ( ،)PDFووسخا عن
كشص مضغىطُ
املالحم املشفلت به.

ٌ 8وضع انختم انذائزي نمذٌز مزكز انبحث عهى ك ّم صفحت مه هذا انمحضز.
8
 8رقم انذّورة انتسهسهً وفقا ً نسج ّم انمذاوالث.
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ّ
ّ
املشجعيت
الىصىص
ّ
املؤسخ في  98هىفمبر  9300و ّالزي ّ
التىفيزي سكم ّ 022-00
ًحذد اللاهىن ألاظاس ي الىمىرجي
 .0املشظىم
للمؤظعت العمىميت راث الطابع العلمي والتكىىلىجي (املىاد من  00إلى ،)93
 .2إسظال ألامين العام سكم ّ 992
املؤسخ في  07فيفشي ،9302
 .3إسظال ألامين العام سكم ّ 804
املؤسخ في  94ماسط ،9302
 .4إسظال ألامين العام سكم ّ 250
املؤسخ في  94جىان ،9302
 .5إسظال ألامين العام سكم ّ 895
املؤسخ في  04ماسط ،9304
ّ
مزكشة ألامين العام سكم ّ 0522
املؤسخت في  02هىفمبر.9304
.6
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مجاالث جذاول مجلغ إداسة مشكضالبحث
ّ
خعب املادة  14مً املشظىم ّ
والزي ّ
الخىفُزي سكم ّ 396-11
ًدذد اللاهىن ألاظاس ي
املؤسخ في  24هىفمبر 2011
الىمىرجي للمؤظعت الػمىمُت راث الطابؼ الػلمي والخكىىلىجيً ،خذاول مجلغ إلاداسة في كل املعائل املخػللت
بػمل املؤظعت ،الظُما:
 .0بشامج البدث املػشوضت غلُه بػذ الاطالع غلى سأي املجلغ الػلمي،
 .2الدعُير املالي للعىت املالُت املىصشمت،
 .3الجذاول الخلذًشٍت لإلًشاداث والىفلاث،
 .4غملُاث الاظدثماس،
 .5مخطط حعُير املىاسد البششٍت،
 .6إوشاء مؤظعاث فشغُت والحصىل غلى أظهم،
 .7كبىل الهباث والىصاًا،
 .8الخلشٍش العىىي غً اليشاطاث،
 .9مششوع الىظام الذاخلي للمؤظعت.
كما ًذسط مجلغ إلاداسة وٍلترح ّ
كل الخذابير الكفُلت بخدعين غمل املؤظعت وحعهُل جدلُم أهذافها.
وٍذلي بشأًه في جمُؼ املعائل التي ٌػشضها غلُه مذًش املؤظعت.
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 -Iكائمت الحاضشين أشغال دوسة مجلغ إلاداسة
0

 .0أعضاء مجلغ إلاداسة
ّ
الشكم

ّ
الاظم والللب

ّ
الصفت

إلامضاء

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
04
05
06
07
08
09
...

 2وفقا ً نهقزار رقم  ..........انمؤرّ خ فً  ......................انّذي ٌحذّد انقائمت االسمٍّت ألعضاء مجهس إدارة مزكز...........................
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.2

املشاسكىن في أشغال مجلغ إلاداسة :مذًشمشكضالبحث ،املذًشاملعاعذ ،ألامين العام...
ّ
الشكم

ّ
الاظم والللب

ّ
الصفت

إلامضاء

1
2
3
4
5
6
7
8
...

.3

املتغيبىن عن أشغال ّ
ّ
الذوسة
أعضاء مجلغ إلاداسة
ّ
الشكم

ّ
الاظم والللب

ّ
الصفت

1
2
3
...
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 -IIجذول أعمال دوسة مجلغ إلاداسة
.0

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

.2

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

.3

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

.4

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

.5

...................................................
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-III

ُمجشياث أشغال دوسة مجلغ إلاداسة

ّ
الىلطت سكم ..................................... : ....
.0

8

5

ّ
عشض امللف

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.2

ّ
التىصياث
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

0
4

ٌُحذّد عذد انىّقاط وفقا ً نهىّقاط انمُذرجت ضمه جذول أعمال انذّورة.
تخصّص صفحت واحذة ،عهى أكثز تقذٌز ،نك ّم وقطت ضمه وقاط جذول األعمال.
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ّ
متفشكاث

2

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

2

تخصّص صفحت واحذة ،عهى أكثز تقذٌز ،نهمتفزّ قاث.
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-

458

7

 -IVهتائج أشغال دوسة مجلغ إلاداسة
.0

ّ
الىلاط املُ َ
صادق عليها
................................................... )0
................................................... )9
................................................... )0
................................................... )8
................................................... )5

.2

جىصياث أخشي
................................................... )0
................................................... )9
................................................... )0

سئيغ مجلغ إلاداسة
(الاظم والللب والتىكيع)

7

كاجب الجلعت
(الاظم والللب والتىكيع)

تخصّص صفحت واحذة فقظ نهخالصت ،عهى أكثز تقذٌز.
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املالحـ ـ ـ ـم
ّ
ُج ُ
وامللفاث راث الػالكت بجذول أغمال اجخماع مجلغ إداسة مشكض
لحم بهزا املحضش الىثائم
ّ
البدث ....................املىػلذ بخاسٍخ  ، .... / .. / ..واملخمثلت فُما ًأحي:
 ........................ .0؛
 ........................ .9؛
 ........................ .0؛
 ........................ .8؛
 ........................ .5؛
........................
ُ
ُ
ُ
دفظ ٌ
وسخ س ّ
كمُت غنها في اللشص املضغىط املشفم بهزا املحضش.
كما ج

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػػػػ ػ ػ
ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ ػػػػ ػػ ػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػ،،،ػػػػػػػػػػػػ
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)نموذج محضر اجتماع مجمس اإلدارة الخاص بمركز البحث (بالّمغة الفرنسية

ّ
ّ الجمهىسيت الجضائشيت
الذًملشاطيت الشعبيت
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػػػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػ ػ

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Procès-verbal du conseil d’administration1
Centre de recherche

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

Références de la session
Numéro de la session2

Date

…

.. / .. / ….

Session
Ordinarie

Extraordinaire

* Pièces jointes :
CD-ROME portant:

8
8

-

Copie, sous format PDF, du présent procès-verbal, signée et visée ;

-

Copies des documents annexés.

Toute page du présent procès-verbal doit porter le cachet rond du recteur.
Conformément au registre des délibérations.
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Textes de référence
1. Décret exécutif n°11-396 du 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement
public à caractère scientifique et technologique, (Art. 13 au 20) ;
2. Courrier de M. le Secrétaire Général n° 226/SG/MESRS du 17 février 2016 ;
3. Courrier de M. le Secrétaire Général n° 438/SG/MESRS du 28 mars 2016 ;
4. Courrier de M. le Secrétaire Général n° 951/SG/MESRS du 28 juin 2016 ;
5. Courrier de M. le Secrétaire Général n° 425/SG/MESRS du 18 mars 2018 ;
6. Note de M. le Secrétaire Général n° 1569/SG/MESRS du 19 novembre 2018.
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Domaines de délibération
du conseil d’administration du centre de recherché
Conformément à l’article 14 du décret exécutif n°11-396 du 24 novembre 2011 fixant le
statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique, Le conseil
d’administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de
l’établissement, notamment sur :
1. les programmes de recherche qui lui sont soumis après avis du conseil scientifique;
2. la gestion financière de l’exercice écoulé;
3. les états prévisionnels des recettes et des dépenses;
4. les opérations d’investissement;
5. le plan de gestion des ressources humaines;
6. la création de filiales et la prise de participations;
7. l’acceptation des dons et legs;
8. le rapport annuel d’activités;
9. le projet de règlement intérieur de l’établissement.
Le conseil d’administration étudie et propose toute mesure propre à améliorer le
fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de
l’établissement.
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I- Liste des présents aux travaux du conseil d’administration
1. Membres du conseil d’administration3

N°

Nom et prénom

Qualité

Emargement

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19
18
19
..

2

Conformément à l’arrêté n° ………... du ………………....…..…….. fixant la liste nominative des membres du
conseil d’administration du centre …………………
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2. Participants aux travaux du conseil d’administration : Directeur, directeuradjoint, secrétaire général…

N°

Nom et prénom

Qualité

Emargement

1
2
3
4
5
6
7
8
...

3. Membres au conseil d’administration absents

N°

Nom et prénom

Qualité

1
2
3
..
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II- Ordre du jour de la session
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...................................................

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.
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III- Déroulement des travaux de la session

8

Point n° ….. : 5 …………………………………………………….
1. Présentation du dossier

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. Résolutions

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
0
4

Le nombre de point est fixé conformément aux points inscrits à l’ordre du jour.
Une page, maximum, pour chaque point.
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2

Divers

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

Une page, maximum, pour les divers.
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IV- Conclusion des travaux

7

1. Résolutions approuvés

1) ...................................................
2) ...................................................
3) ...................................................
4) ...................................................
5) ...................................................

2. Recommandations

1) ...................................................
2) ...................................................
3) ...................................................

Le Président du conseil d’administration
(Nom, prénom et signature)

7

Le Secrétaire de la séance
(Nom, prénom et signature)

Une page, maximum.
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ANNEXES
Au présent procès-verbal, sont annexés les documents en relation avec l’ordre du jour du
conseil d’administration du centre …………….., tenu le .. / .. / ……..
Il s’agit des pièces suivantes :
1. ………………. ,
2. ………………. ,
3. ………………. ,
4. ………………. ,
5. ………………. ,
……………….

Les documents joints sont insérés, en format numérique, dans le CD-ROM accompagnant
le présent procès-verbal.
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػ،،،ػػػػػػػػػػػػ
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نموذج محضر اجتماع مجمس التوجيو الخاص بالوكالة الموضوعاتية لمبحث (بالّمغة العربية)
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػػػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػ ػ

ّ
الجمهىسيت الجضائشيت ّ
الذًملشاطيت الشعبيت
ّ
ّ
العلمي
وصاسة التعليم العالي والبحث

محضشاجتماع مجلغ التىجيه

1

الىكالت املىضىعاجيت للبحث
................................................

بياهاث ّ
الذوسة
كم ّ
الذوسة
س

2

...

جا يخ ّ
الذوسة
س

طبيعت ال ّذوسة
عادًت

ّ
اظتثىائيت

.... / .. / ..

* املشفلاث:
ّ
ً
ّ
ًتضمن وسخت ،مىكعت ومختىمت ،عن هزا املحضش في صيغت ( ،)PDFووسخا عن
كشص مضغىطُ
املالحم املشفلت به.
ٌ 8وضع انختم انذائزي نمذٌز انوكانت عهى ك ّم صفحت مه هذا انمحضز.
 8رقم انذّورة انتسهسهً وفقا ً نسج ّم انمذاوالث.
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ّ
ّ
املشجعيت
الىصىص
ّ
املؤسخ في  98هىفمبر  9300و ّالزي ّ
التىفيزي سكم ّ 024-00
ًحذد مهام الىكالت املىضىعاجيت للبحث
 .0املشظىم
وجىظيمها وظيرها (املىاد من  4إلى ،)02
 .2إسظال ألامين العام سكم ّ 992
املؤسخ في  07فيفشي ،9302
 .3إسظال ألامين العام سكم ّ 804
املؤسخ في  94ماسط ،9302
 .4إسظال ألامين العام سكم ّ 250
املؤسخ في  94جىان ،9302
 .5إسظال ألامين العام سكم ّ 895
املؤسخ في  04ماسط ،9304
ّ
مزكشة ألامين العام سكم ّ 0522
املؤسخت في  02هىفمبر.9304
.6
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مجاالث جذاول مجلغ جىجيه الىكالت املىضىعاجيت للبحث
ّ
خعب املادة  10مً املشظىم ّ
والزي ّ
الخىفُزي سكم ّ 398-11
ًدذد مهام الىكالت املىضىغاجُت
املؤسخ في  24هىفمبر 2011
للبدث وجىظُمها وظيرها ً ،خذاول مجلغ الخىجُه غلى الخصىص فُما ًأحي:
.0

بشهامج الػمل العىىي واملخػذد العىىاث الزي ٌػشض غلُه بػذ سأي املجلغ الػلمي،

.2

آفاق جطىٍش الىكالت،

.3

جىظُم الىكالت وظيرها الػام،

.4

الخلشٍش العىىي لليشاط،

.5

الكشىف الخلذًشٍت لإلًشاداث والىفلاث،

.6

الدعُير املالي ليشاط العىت املالُت املىصشمت،

.7

مخطط حعُير املىاسد البششٍت،

.8

اللشوض املطلىب الخػاكذ بشأنها،

.9

كبىل الهباث والىصاًا وجخصُصها،

 .01اكخىاء البىاًاث أو بُػها أو اظدئجاسها،
 .00الىظام الذاخلي للىكالت.
ّ
كما ًذسط مجلغ الخىجُه ،صٍادة غلى كل رلك ،وٍلترح ّ
وَشجؼ
أي جذبير ًشمي إلى جدعين ظير الىكالت وجىظُمها
غلى جدلُم أهذافها.
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 -Iكائمت الحاضشين أشغال دوسة مجلغ التىجيه
.0

0

أعضاء مجلغ التىجيه

ّ
الشكم

ّ
الاظم والللب

ّ
الصفت

إلامضاء

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
04
05
06
07
08
09
...

2

وفقا ً نهقزار رقم  ..........انمؤرّ خ فً  ......................انّذي ٌحذّد انقائمت االسمٍّت ألعضاء مجهس توجٍه انوكانت انموضوعاتٍت.................
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.2

املشاسكىن في أشغال مجلغ التىجيه :مذًشالىكالت ،ألامين العام ،سؤظاء ألاكعام...

ّ
الشكم

ّ
الاظم والللب

ّ
الصفت

إلامضاء

1
2
3
4
5
6
7
8
...

.3

املتغيبىن عن أشغال ّ
ّ
الذوسة
أعضاء مجلغ التىجيه

ّ
الشكم

ّ
الاظم والللب

ّ
الصفت

1
2
3
...
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 -IIجذول أعمال دوسة مجلغ التىجيه
.0

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

.2

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

.3

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

.4

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

.5

...................................................
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-III

ُمجشياث أشغال دوسة مجلغ التىجيه

8

ّ
الىلطت سكم ..................................... : ....
.0

5

ّ
عشض امللف
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

.2

ّ
التىصياث
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

0
4

ٌُحذّد عذد انىّقاط وفقا ً نهىّقاط انمُذرجت ضمه جذول أعمال انذّورة.
تخصّص صفحت واحذة ،عهى أكثز تقذٌز ،نك ّم وقطت ضمه وقاط جذول األعمال.
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ّ
متفشكاث

2

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

2

تخصّص صفحت واحذة ،عهى أكثز تقذٌز ،نهمتفزّ قاث.
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 -IVهتائج أشغال دوسة مجلغ التىجيه

7

ّ
الىلاط املُ َ
صادق عليها
.0
................................................... )0
................................................... )9
................................................... )0
................................................... )8
................................................... )5

 .2جىصياث أخشي
................................................... )0
................................................... )9
................................................... )0

سئيغ مجلغ التىجيه
(الاظم والللب والتىكيع)

7

كاجب الجلعت
(الاظم والللب والتىكيع)

تخصّص صفحت واحذة فقظ نهخالصت ،عهى أكثز تقذٌز.
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املالحـ ـ ـ ـم
ّ
ُج ُ
وامللفاث راث الػالكت بجذول أغمال اجخماع مجلغ جىجُه الىكالت
لحم بهزا املحضش الىثائم
ّ
املىضىغاجُت ....................املىػلذ بخاسٍخ  ، .... / .. / ..واملخمثلت فُما ًأحي:
 ........................ .1؛
 ........................ .2؛
 ........................ .3؛
 ........................ .4؛
 ........................ .5؛
........................
ُ
ُ
ُ
دفظ ٌ
وسخ س ّ
كمُت غنها في اللشص املضغىط املشفم بهزا املحضش.
كما ج

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػػػػ ػ ػ
ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ ػػػػ ػػ ػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػ،،،ػػػػػػػػػػػػ
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)نموذج محضر اجتماع مجمس التوجيو الخاص بالوكالة الموضوعاتية لمبحث (بالّمغة الفرنسية

ّ
ّ الجمهىسيت الجضائشيت
الذًملشاطيت الشعبيت
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػػػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػ ػ
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Date

…
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Textes de référence
1. Décret exécutif n°11-398 du 24 novembre 2011 fixant les missions, l’organisation
et le fonctionnement de l’agence thématique de recherche, (Art. 8 au 16);
2. Courrier de M. le Secrétaire Général n° 226/SG/MESRS du 17 février 2016;
3. Courrier de M. le Secrétaire Général n° 438/SG/MESRS du 28 mars 2016;
4. Courrier de M. le Secrétaire Général n° 951/SG/MESRS du 28 juin 2016;
5. Courrier de M. le Secrétaire Général n° 425/SG/MESRS du 18 mars 2018;
6. Note de M. le Secrétaire Général n° 1569/SG/MESRS du 19 novembre 2018.
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Domaines de délibération
du conseil d’orientation du centre de recherché
Conformément à l’article 10 du décret exécutif n°11-398 du 24 novembre 2011 fixant les
missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence thématique de recherche, le
conseil d’orientation délibère notamment sur :
1. le programme de travail annuel et pluriannuel qui lui est soumis après avis du
conseil scientifique ;
2. les perspectives de développement de l’agence ;
3. l’organisation et le fonctionnement général de l’agence ;
4. le rapport annuel d’activités ;
5. les états prévisionnels de recettes et de dépenses ;
6. la gestion financière de l’exercice écoulé ;
7. le plan de gestion des ressources humaines ;
8. les emprunts à contracter ;
9. l’acceptation et l’affectation des dons et legs ;
10. les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles ;
11. le règlement intérieur de l’agence.
En outre, le conseil d’orientation étudie et propose toute mesure visant à améliorer le
fonctionnement et l’organisation de l’agence et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
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I- Liste des présents aux travaux du conseil d’orientation
1. Membres du conseil d’orientation 3

N°

Nom et prénom

Qualité

Emargement

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19
18
19
..

2

Conformément à l’arrêté n° ………... du ………………....…..…….. fixant la liste nominative des membres du
conseil d’administration du centre …………………
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1. Participants aux travaux du conseil d’orientation : Directeur, chefs de
départements, secrétaire général…

N°

Nom et prénom

Qualité

Emargement

1
2
3
4
5
6
7
8
...

2. Membres au conseil d’orientation absents

N°

Nom et prénom

Qualité

1
2
3
..

485

2018-الثالثي الرابع-النشرة الرسمية

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

II- Ordre du jour de la session
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...................................................

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.
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III- Déroulement des travaux de la session

8

Point n° ….. : 5 …………………………………………………….
1. Présentation du dossier

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. Résolutions

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
0
4

Le nombre de point est fixé conformément aux points inscrits à l’ordre du jour.
Une page, maximum, pour chaque point.
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2

Divers

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

Une page, maximum, pour les divers.
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IV- Conclusion des travaux

7

1. Résolutions approuvés
1) ...................................................
2) ...................................................
3) ...................................................
4) ...................................................
5) ...................................................

2. Recommandations
1) ...................................................
2) ...................................................
3) ...................................................

Le Président du conseil d’orientation
(Nom, prénom et signature)

7

Le Secrétaire de la séance
(Nom, prénom et signature)

Une page, maximum.

489

2018-الثالثي الرابع-النشرة الرسمية

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

ANNEXES
Au présent procès-verbal, sont annexés les documents en relation avec l’ordre du jour
du conseil d’orientation de l’agence thématique …………….., tenu le .. / .. / ……..
Il s’agit des pièces suivantes :
1. ………………. ,
2. ………………. ,
3. ………………. ,
4. ………………. ,
5. ………………. ,
……………….

Les documents joints sont insérés, en format numérique, dans le CD-ROM
accompagnant le présent procès-verbal.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػ ػػػػ ػػػػػ ػ ػ
ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ ػػػػ ػػ ػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػ،،،،،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػ،،،ػػػػػػػػػػػػ
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* *-قرارات فردية *-* 8102
 بقرار وزاري مشترك مؤرخ في  23ديسمبر  ،2018يعين السيد نجاحي عبد هللا ويرسم في رتبة مدير بحث
بالمعيد الوطني لألبحاث الغابية.
 بقرار وزاري مشترك مؤرخ في  23ديسمبر  ،2018يعين السيد حرفوش عبد القادر ويرسم في رتبة مدير بحث
بالمعيد الوطني لألبحاث الغابية.
 بقرار وزاري مشترك مؤرخ في  23ديسمبر  ،2018يعين السيد أعرابي مػػراد ويرسم في رتبة مدير بحث بالمعيد
الوطني لألبحاث الغابية.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بقرار رقم  870المؤرخ في  01أكتوبر  ،2018يعين السيد كشبار دمحم سيف هللا ،بصفة رئيس المجمس العمميلمركز البحث العممي والتقني حول المناطق القاحمة.
 بقرار رقم  933المؤرخ في  5نوفمبر  ،2018يعين السيد حريتي حكيـ بصفة رئيس المجمس العممي لموكالةالموضوعاتية لمبحث في العموم اإلجتماعية واإلنسانية.

 بقرار رقم  949المؤرخ في  14نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيدة بف غراز زىرة بصفتيا مديرة مخبر بحثتحت عنوان "المواد المتقدمة والكيمياء والفيزياء والصحة" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.
 بقرار رقم  950المؤرخ في  14نوفمبر  ،2018يعين السيد بوتقجيرت طارؽ بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"فيزياء المواد" ،المنشأ لدى جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا.

 بقرار رقم  951المؤرخ في  14نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيد كشواف دمحم بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"فيزياء المواد" ،المنشأ لدى جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا.
 بقرار رقم  952المؤرخ في  14نوفمبر  ،2018يعين السيد نصري ىشاـ بصفتو مدير مخبر تحت عنوان "التنوعوالتموث البيئي" ،المنشأ لدى جامعة الطارف.

 بقرار رقم  953المؤرخ في  14نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيدة طايبي فايزة بصفتيا مديرة مخبر تحت عنوان"التنوع والتموث البيئي" ،المنشأ لدى جامعة الطارف.

 بقرار رقم  954المؤرخ في  14نوفمبر  ،2018تعين السيدة بف معمر سعدية بصفتيا مديرة مخبر تحت عنوان"عموم المياه" ،المنشأ لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

 بقرار رقم  955المؤرخ في  14نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيد كتاب أحمد بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"عموم المياه" ،المنشأ لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

 بقرار رقم  956المؤرخ في  14نوفمبر  ،2018يعين السيد غازي دمحم بصفتو مدير مخبر تحت عنوان "التربةواإلبستيمولوجيا" ،المنشأ لدى المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة.

 بقرار رقم  957المؤرخ في  14نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيد تومي عبد القادر بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "التربة واإلبستيمولوجيا" ،المنشأ لدى المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة.

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

النشرة الرسمية-الثالثي الرابع2018-

492

 بقرار رقم  958المؤرخ في  14نوفمبر  ،2018يعين السيد بعمي دمحم الصغير بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"الدراسات المغاربية" ،المنشأ لدى جامعة عنابة.

 بقرار رقم  959المؤرخ في  14نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيد مانع جماؿ عبد الناصر بصفتو مدير مخبرتحت عنوان "الدراسات المغاربية" ،المنشأ لدى جامعة عنابة.

 بقرار رقم  960المؤرخ في  14نوفمبر  ،2018يعين السيد صباف دمحم بصفتو مدير مخبر بحث تحت عنوان"العموم المطبقة في حركة اإلنسان" ،المنشأ لدى جامعة مستغانم.

 بقرار رقم  961المؤرخ في  14نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيد سعيد عيسى خميفة بصفتو مدير مخبر بحثتحت عنوان "العموم المطبقة في حركة اإلنسان" ،المنشأ لدى جامعة مستغانم.

 بقرار رقم  962المؤرخ في  14نوفمبر  ،2018تعين السيدة قشطولي وداد بصفتيا مديرة مخبر تحت عنوان"التسويق وتقنيات اإلعالم واإلتصال" ،المنشأ لدى مدرسة الدراسات العميا التجارية.

 بقرار رقم  963المؤرخ في  14نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيد نويري عبد النور بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "التسويق وتقنيات اإلعالم واإلتصال" ،المنشأ لدى مدرسة الدراسات العميا التجارية.

 بقرار رقم  964المؤرخ في  14نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد دبو الطيب بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"المسانيات التقابمية وخصائص المغات" ،المنشأ لدى جامعة األغواط.

 بقرار رقم  968المؤرخ في  15نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيدة خولة طالب اإلبراىيمي بصفتيا مديرة مخبرتحت عنوان "المسانيات وتعميمية المغات" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر .2

 بقرار رقم  969المؤرخ في  15نوفمبر  ،2018يعين السيد بف جبور دمحم بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"مصادر وتراجم" ،المنشأ لدى جامعة وىران.1

 بقرار رقم  970المؤرخ في  15نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيدة بميواري فاطمة بصفتيا مديرة مخبر تحتعنوان "مصادر وتراجم" ،المنشأ لدى جامعة وىران.1

 بقرار رقم  971المؤرخ في  15نوفمبر  ،2018تعين السيدة غراب رزيقة بصفتيا مديرة مخبر تحت عنوان "تقييمأسواق رؤوس األموال الجزائرية وآفاق تطويرىا في ظل العولمة" ،المنشأ لدى جامعة سطيف.1

 بقرار رقم  972المؤرخ في  15نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيد جبار محفوظ بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"تقييم أسواق رؤوس األموال الجزائرية وآفاق تطويرىا في ظل العولمة" ،المنشأ لدى جامعة سطيف.1

 بقرار رقم  973المؤرخ في  15نوفمبر  ،2018يعين السيد رميتة أحمد بصفتو مدير مخبر تحت عنوان "التغييراإلجتماعي" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.2

 بقرار رقم  974المؤرخ في  15نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيد حقيقي نور الديف بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "التغيير اإلجتماعي" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.2

 بقرار رقم  975المؤرخ في  15نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد شريط لخضر بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "مشكالت الحضارة" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.2

 بقرار رقم  976المؤرخ في  15نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيد ممياني دمحم بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"المسانيات وتحميل الخطاب" ،المنشأ لدى جامعة وىران.1
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 بقرار رقم  977المؤرخ في  15نوفمبر  ،2018تعين السيدة أيت حمادوش فريدة بصفتيا مديرة مخبر تحتعنوان "المسانيات وتحميل الخطاب" ،المنشأ لدى جامعة وىران.2

 بقرار رقم  978المؤرخ في  15نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد أحمد معبوط بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"الشريعة" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.1

 بقرار رقم  979المؤرخ في  15نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد بف التومي عبد الناصر بصفتو مدير مخبرتحت عنوان "العموم الرياضية والتدريب العالي المستوى" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.3

 بقرار رقم  980المؤرخ في  15نوفمبر  ،2018يعين السيد سالمي عبد المجيد بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"الدراسات والبحوث الصوتية" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.2

 بقرار رقم  981المؤرخ في  15نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيدة لعالوي فتيحة بصفتيا مديرة مخبر تحتعنوان "الدراسات والبحوث الصوتية" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.2

 بقرار رقم  982المؤرخ في  15نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد دىوـ عبد المجيد بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الدراسات الفمسفية واإلكسيولوجية" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.2

 بقرار رقم  990المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين السيد سرحاف رفيق بصفتو مدير قسم "اإللكترونيات الدقيقةوالنانوتكنولوجيا" ،المنشأ لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

 بقرار رقم  991المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيد سميماف عبد الحميـ بصفتو مدير قسم"اإللكترونيات الدقيقة والنانوتكنولوجيا" ،المنشأ لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

 بقرار رقم  992المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين السيد سميماف عبد الحميـ بصفة رئيس مصمحة مشتركةلمبحث لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

 بقرار رقم  993المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيدة شواربي كاتية بصفة رئيسة مصمحة مشتركةلمبحث لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

 بقرار رقم  994المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين السيد حمادي لعربي بصفتو مدير مخبر بحث تحت عنوان"ريولوجيا – نقل ومعالجة السوائل المعقدة" ،المنشأ لدى جامعة وىران لمعموم والتكنوولجيا.

 بقرار رقم  995المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيد بودجناف نصر الديف بصفتو مدير مخبر بحثتحت عنوان "ريولوجيا – نقل ومعالجة السوائل المعقدة" ،المنشأ لدى جامعة وىران لمعموم والتكنوولجيا.

 بقرار رقم  996المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد حارؾ يحي بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"الكيمياء التحميمية والكيمياء الكيربائية" ،المنشأ لدى جامعة تممسان.

 بقرار رقم  997المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد أحمد فواتيح الزوبير بصفتو مدير مخبرتحت عنوان "مراقبة األمراض الناتجة عن العالج في وىران" ،المنشأ لدى جامعة وىران.1

 بقرار رقم  998المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيد سمعاجي شكيب بصفتو مدير مخبر بحث تحتعنوان "الطاقة والح اررة التطبيقية" ،المنشأ لدى جامعة تممسان.

 بقرار رقم  999المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين السيد قرطي عبد اإللو نبيل بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"الطاقة والح اررة التطبيقية" ،المنشأ لدى جامعة تممسان.
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 بقرار رقم  1000المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيد بف طوبة سعيد بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "التنمية المستدامة واإلعالم اآللي" ،المنشأ لدى جامعة أدرار.

 بقرار رقم  1001المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين السيد حمودة مسعود بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"التنمية المستدامة واإلعالم اآللي" ،المنشأ لدى جامعة أدرار.

 بقرار رقم  1002المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيد بميفة عبد الرحيـ بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "المواد ،التطبيقات والبيئة" ،المنشأ لدى جامعة معسكر.

 بقرار رقم  1003المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين السيد معروؼ رضا بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"المواد ،التطبيقات والبيئة" ،المنشأ لدى جامعة معسكر.

 بقرار رقم  1004المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد عبد القادر بوزيدة بصفتو مدير مخبرتحت عنوان "الترجمة والمصطمح" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.2

 بقرار رقم  1005المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد صغير زواوي بصفتو مدير مخبر بحثتحت عنوان "اليياكل المركبة والمواد المبتكرة" ،المنشأ لدى جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا.

 بقرار رقم  1006المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد بية شعباف بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"تسيير المنظمات" ،المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.

 بقرار رقم  1007المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد عبد السالـ مالؾ بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "المياه" ،المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.

 بقرار رقم  1008المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيد كايس شريف بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"القانون والتكنولوجيات الجديدة" ،المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.

 بقرار رقم  1009المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين السيد خمقاف كريـ بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"القانون والتكنولوجيات الجديدة" ،المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.

 بقرار رقم  1010المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيد لخضاري لخضر بصفتو مدير مخبر بحثتحت عنوان "الدراسات القرآنية والمقاصدية" ،المنشأ لدى جامعة وىران.1

 بقرار رقم  1011المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تعين السيدة العيدية حمزة بصفتيا مديرة مخبر بحث تحتعنوان "الدراسات القرآنية والمقاصدية" ،المنشأ لدى جامعة وىران.1

 بقرار رقم  1012المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيدة بوبركة زىرة بصفتيا مديرة مخبر بحثتحت عنوان "فيزياء وكيمياء المواد :كتاليز والبيئة" ،المنشأ لدى جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا.

 بقرار رقم  1013المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد توابتي عبد الرزاؽ بصفتو مدير مخبربحث تحت عنوان "أمراض القمب واألوعية الدموية الوراثية والغذائية" ،المنشأ لدى جامعة سطيف.1

 بقرار رقم  1014المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد بف سبتي مسعود بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الكشف ،المعمومات واإلتصاالت" ،المنشأ لدى جامعة البميدة.1

 بقرار رقم  1015المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد بكاي منصف بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "دراسات إفريقية" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.2
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 بقرار رقم  1016المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيد حاج سماحة جياللي بصفتو مدير مخبربحث تحت عنوان "الدراسات اإلتصالية واإلعالمية وتحميل الخطاب" ،المنشأ لدى جامعة مستغانم.

 بقرار رقم  1017المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين السيد العربي بوعمامة بصفتو مدير مخبر بحث تحتعنوان "الدراسات اإلتصالية واإلعالمية وتحميل الخطاب" ،المنشأ لدى جامعة مستغانم.

 بقرار رقم  1018المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيد براىيـ أحمد بصفتو مدير مخبر بحث تحتعنوان "حوار الحضارات والتنوع الثقافي وفمسفة السمم" ،المنشأ لدى جامعة مستغانم.

 بقرار رقم  1019المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين السيد مالفي عبد القادر بصفتو مدير مخبر بحث تحتعنوان "حوار الحضارات والتنوع الثقافي وفمسفة السمم" ،المنشأ لدى جامعة مستغانم.

 بقرار رقم  1020المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد جمولي العيد بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "النقد ومصطمحاتو" ،المنشأ لدى جامعة ورقمة.

 بقرار رقم  1021المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد غيد عبد الحق بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "عموم وتقنيات الماء والبيئة" ،المنشأ لدى جامعة سوق أىراس.

 بقرار رقم  1022المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين السيد بخوش عمي بصفتو مدير مخبر تحت عنوان "وحدةالتكوين والبحث في نظريات القراء ومناىجيا" ،المنشأ لدى جامعة بسكرة.

 بقرار رقم  1023المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيد تيبرماسيف عبد الرحماف بصفتو مدير مخبرتحت عنوان "وحدة التكوين والبحث في نظريات القراء ومناىجيا" ،المنشأ لدى جامعة بسكرة.

 بقرار رقم  1024المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين السيد سعيدي دمحم بصفتو مدير مخبر تحت عنوان "حوارالديانات والحضارات في حوض البحر المتوسط" ،المنشأ لدى جامعة تممسان.

 بقرار رقم  1025المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين السيد كماسي عبد هللا بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"الرياضيات والعموم التطبيقية" ،المنشأ لدى جامعة غرداية.

 بقرار رقم  1026المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيدة حموش حدة بصفتيا مديرة مخبر تحت عنوان"الرياضيات والعموم التطبيقية" ،المنشأ لدى جامعة غرداية.

 بقرار رقم  1027المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد بف موسات بومديف بصفتو مدير مخبرتحت عنوان "ديناميكية المغات والخطب في الحوض المتوسطي" ،المنشأ لدى جامعة تممسان.

 بقرار رقم  1028المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد دراوسي مسعود بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "تسيير الجماعات المحمية ودورىا في تحقيق التنمية" ،المنشأ لدى جامعة البميدة.2

 بقرار رقم  1029المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد زريوح عبد الحق بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "جمع وتوثيق الشعر الشعبي الجزائري :من العيد العثماني حتى القرن العشرين" ،المنشأ لدى جامعة
تممسان.

 بقرار رقم  1030المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تنيى ميان السيد سالـ شابور بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"صياغة المواد المعنية" ،المنشأ لدى جامعة عنابة.

 بقرار رقم  1031المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين السيد لموي عبد الناصر بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"صياغة المواد المعدنية" ،المنشأ لدى جامعة عنابة.
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 بقرار رقم  1032المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيد رموؿ خالد بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"القانون والعقار" ،المنشأ لدى جامعة البميدة.2

 بقرار رقم  1033المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين السيد بوسيوة نور الديف بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"القانون والعقار" ،المنشأ لدى جامعة البميدة.2

 بقرار رقم  1034المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيد بوخاري دمحم بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"المقاولة ،تسيير الموارد البشرية والتنمية المستدامة" ،المنشأ لدى جامعة البميدة.2

 بقرار رقم  1035المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين السيد ساطور رشيد بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"المقاولة ،تسيير الموارد البشرية والتنمية المستدامة" ،المنشأ لدى جامعة البميدة .2

 بقرار رقم  1036المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد سواكري الطاىر بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الجريمة واإلنحراف بين الثقافة والتمثالت اإلجتماعية" ،المنشأ لدى جامعة البميدة.2

 بقرار رقم  1037المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد بوسالـ عبد العزيز بصفتو مدير مخبرتحت عنوان "القياس والدراسات النفسية" ،المنشأ لدى جامعة البميدة.2

 بقرار رقم  1038المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد لورسي عبد القادر بصفتو مدير مخبرتحت عنوان "الطفولة والتربية ما قبل التمدرس" ،المنشأ لدى جامعة البميدة.2

 بقرار رقم  1039المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد ناصر مراد بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"تحديات النظام الضريبي الجزائري في ظل التحوالت اإلقتصادية" ،المنشأ لدى جامعة البميدة.2

 بقرار رقم  1040المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد غزازي عمر بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "البحث حول اإلبداع وتغير المنظمات والمؤسسات" ،المنشأ لدى جامعة البميدة.2

 بقرار رقم  1041المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد دياؼ موسى بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "رؤية إصطناعية وآلية األنظمة" ،المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.

 بقرار رقم  1042المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تعين السيدة بولنوار عزمو مميكة بصفتيا مديرة مخبر تحتعنوان "الحماية القانونية واإلجتماعية لمطفل في القانون الجزائري والقانون المقارن" ،المنشأ لدى جامعة وىران.2

 بقرار رقم  1043المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيد محيديف نحاس دمحم بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الحماية القانونية واإلجتماعية لمطفل في القانون الجزائري والقانون المقارن" ،المنشأ لدى جامعة وىران.2

 بقرار رقم  1044المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين السيد كحمولة خالد بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"التسمم البيولوجي ،التداوي باألعشاب والتثمين البيولوجي لمنبات" ،المنشأ لدى جامعة سعيدة.

 بقرار رقم  1045المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيد سميماني ميمود بصفتو مدير مخبر تحتعنوان " التسمم البيولوجي ،التداوي باألعشاب والتثمين البيولوجي لمنبات" ،المنشأ لدى جامعة سعيدة.

 بقرار رقم  1046المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيدة طيبي سعاد بصفتيا مديرة مخبر تحتعنوان "نظام الحالة المدنية" ،المنشأ لدى جامعة خميس مميانة.

 بقرار رقم  1047المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد ورنيقي الشايب بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "عموم المسان" ،المنشأ لدى جامعة األغواط.
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 بقرار رقم  1048المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد مزوي دمحم رضا بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "دراسات وتحميل السياسات العامة في الجزائر" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.3

 -بقرار رقم  1049المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد بوادي دمحم بصفتو مدير مخبر تحت عنوان

"معجم المصطمحات المغوية والبالغية في التراث العربي حتى نياية القرن السابع اليجري" ،المنشأ لدى جامعة

سطيف.2

 بقرار رقم  1050المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد بف ناصر يوسف بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "اإلستثمار والتنمية المستدامة" ،المنشأ لدى جامعة وىران.2

 بقرار رقم  1051المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد بمحاج معروؼ بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "التراث األثري وتثمينو" ،المنشأ لدى جامعة تممسان.

 بقرار رقم  1052المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين السيد عدواف رشيد بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"الدراسات االقتصاديات المغاربية" ،المنشأ لدى جامعة باتنة.1

 بقرار رقم  1053المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيد ىاروف الطاىر بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الدراسات االقتصاديات المغاربية" ،المنشأ لدى جامعة باتنة.1

 بقرار رقم  1054المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد خرشي ىنية بصفتيا مديرة مخبر تحتعنوان "اإلحصاء التطبيقي" ،المنشأ لدى المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي.

 بقرار رقم  1055المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية السيد مجذوب عبد المؤمف بصفتو مدير مخبرتحت عنوان "التحول السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي في التجربة الجزائرية" ،المنشأ لدى جامعة ورقمة.

 بقرار رقم  1056المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين السيد بارة عبد الغني بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"مناىج النقد المعاصر وتحميل الخطاب" ،المنشأ لدى جامعة سطيف.2

 بقرار رقم  1057المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذة كحموش فتيحة بصفتيا مديرة مخبر تحتعنوان "مناىج النقد المعاصر وتحميل الخطاب" ،المنشأ لدى جامعة سطيف.2

 بقرار رقم  1058المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ مجاىد ميموف بصفتو مدير مخبر تحتعنوان " السوسيولسانيات وتحميل الخطاب" ،المنشأ لدى جامعة سعيدة.

 بقرار رقم  1059المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين األستاذ مباركي بوعالـ بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"السوسيولسانيات وتحميل الخطاب" ،المنشأ لدى جامعة سعيدة.

 بقرار رقم  1060المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ بف قرينة دمحم حمزة بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "إقتصاد المنظمات والبيئة الطبيعية" ،المنشأ لدى جامعة ورقمة.

 بقرار رقم  1061المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تعين األستاذة محسف زبيدة بصفتيا مديرة مخبر تحت عنوان"إقتصاد المنظمات والبيئة الطبيعية" ،المنشأ لدى جامعة ورقمة.

 بقرار رقم  1062المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذة بودماغ ساسي سعاد بصفتيا مديرة مخبرتحت عنوان "عمارة ،مدينة ،مين وتكوين" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة.3

 بقرار رقم  1063المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين األستاذ بمحاج مصطفى سميماف بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "عمارة ،مدينة ،مين وتكوين" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة.3
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 بقرار رقم  1064المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ أونيس عبد المجيد بصفتو مدير مخبرتحت عنوان "أداء المؤسسات اإلقتصادية الجزائرية في ظل الحركية اإلقتصادية الدولية" ،المنشأ لدى جامعة

بومرداس.

 بقرار رقم  1065المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ بوراس عمر بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الماء ،البيئة والتنمية المستدامة" ،المنشأ لدى جامعة البميدة.1

 بقرار رقم  1066المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ خثير دمحم بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"الصناعة ،التطور التنظيمي لممؤسسات واإلبداع" ،المنشأ لدى جامعة خميس مميانة.

 بقرار رقم  1067المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين األستاذ مادي دمحم إبراىيـ بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"الصناعة ،التطور التنظيمي لممؤسسات واإلبداع" ،المنشأ لدى جامعة خميس مميانة.

 بقرار رقم  1068المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ الغالي غربي بصفتو مدير مخبر تحتعنوان " الدراسات التاريخية المتوسطية عبر العصور" ،المنشأ لدى جامعة المدية.

 بقرار رقم  1069المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ ولد خساؿ سميماف بصفتو مدير مخبرتحت عنوان "السيادة والعولمة" ،المنشأ لدى جامعة المدية.

 بقرار رقم  1070المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ قطوس دمحم السعيد بصفتو مدير مخبرتحت عنوان "الجيومورفولوجيا واألخطار الطبيعية" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة.3

 بقرار رقم  1071المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ زىموؿ حمو بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الريولوجيا والميكانيكا" ،المنشأ لدى جامعة الشمف.

 بقرار رقم  1072المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين األستاذ مقيمح صبري بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"إقتصاد ،مالية وادارة األعمال" ،المنشأ لدى جامعة السكيكدة.

 بقرار رقم  1073المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ لطرش عمي بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"إقتصاد ،مالية وادارة األعمال" ،المنشأ لدى جامعة السكيكدة.

 بقرار رقم  1074المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ الوافي مسعود بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "المحيط" ،المنشأ لدى جامعة تبسة.

 بقرار رقم  1075المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ رواجعية أحمد بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الدراسات التاريخية والسوسيولوجية لمتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية" ،المنشأ لدى جامعة المسيمة.

 بقرار رقم  1076المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ اليادي عيسى بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "األنشطة البدنية والرياضية في الجزائر" ،المنشأ لدى جامعة الجمفة.

 بقرار رقم  1077المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين األستاذ شاربي بمقاسـ بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"األنشطة البدنية والرياضية في الجزائر" ،المنشأ لدى جامعة الجمفة.

 بقرار رقم  1078المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية حنوش ماني بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"جيولوجيا" ،المنشأ لدى جامعة عنابة.
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 بقرار رقم  1079المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية عبد هللا كماؿ بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"تعميم ،تكوين وتعميمية" ،المنشأ لدى المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة.

 بقرار رقم  1080المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ غربي دمحم بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"إصالح السياسات العربية في ظل تحديات العولمة" ،المنشأ لدى جامعة الشمف.

 بقرار رقم  1081المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين األستاذ شايب الذراع بف يمينة بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "إصالح السياسات العربية في ظل تحديات العولمة" ،المنشأ لدى جامعة الشمف.

 بقرار رقم  1082المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تجدد عضوية بوعمقة قادة بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"مرض السرطان" ،المنشأ لدى جامعة البميدة .

 بقرار رقم  1083المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين السيد ضياؼ سعيد في رتبة مدير بحث بمركز تنميةالطاقات المتجددة.

 بقرار رقم  1084المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين السيد درويش نجيب في رتبة مدير بحث بمركز البحثفي تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.

 بقرار رقم  1085المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تعين السيدة محمودي بدرة في رتبة مديرة بحث بمركز البحثفي تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.

 بقرار رقم  1086المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين السيد طربوش عاشور في رتبة مدير بحث بمركز البحثالعممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.

 بقرار رقم  1087المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تعين السيدة صاـ صبرينة في رتبة مديرة بحث بمركز البحثفي تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.

 بقرار رقم  1088المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين السيد أوصالح سميماف في رتبة مدير بحث بمركز تنميةالتكنولوجيات المتطورة.

 بقرار رقم  1089المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين السيد الجي رياض في رتبة مدير بحث بمركز البحثالعممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.

 بقرار رقم  1090المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين السيد بف عمار عبد السالـ في رتبة مدير بحث بمركزالبحث في التكنولوجيات الصناعية.

 بقرار رقم  1091المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018تعين السيدة بودريش ليمة في رتبة مديرة بحث بمركز البحثالعممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.

 بقرار رقم  1092المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين السيد عمار عزيوف في رتبة مدير بحث بمركز البحث فيالبيوتكنولوجيا.

 بقرار رقم  1093المؤرخ في  27نوفمبر  ،2018يعين السيد مجاىدي مصطفى في رتبة مدير بحث بمركزالبحث العممي والتقني في عمم اإلنسان اإلجتماعي والثقافي.

 بقرار رقم  1099المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيدة قاصد حورية بصفتيا مديرة مخبر تحتعنوان "الجياز الحركي ونوعية العالج في الصحة العمومية" ،المنشأ لدى جامعة البميدة.1
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 بقرار رقم  1100المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ شاللي مصطفى بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "النمذجة وتطوير خوارزميات البحث العممي" ،المنشأ لدى جامعة البميدة.1

 بقرار رقم  1101المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذة سرير عبد هللا فوزية بصفتيا مديرة مخبرتحت عنوان "الدراسات المسانية النظرية والتطبيقية العربية والعام " ،المنشأ لدى جامعة البميدة .2

 بقرار رقم  1102المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ عبيد العربي بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"جراحة إستئصال الكبدي الكبير" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.1

 بقرار رقم  1103المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ بوجمة دمحم أميف بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "المخبر الجزائري لمبحث حول الييميكوباكتير" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.1

 بقرار رقم  1105المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذة أمير زيف شرؼ بصفتيا مديرة مخبر تحتعنوان "ىيميكوباكتير" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.1

 بقرار رقم  1106المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ بوسكيف تاج الديف بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "األمراض اإللتيابية خفية المنشأ لألمعاء" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.1

 بقرار رقم  1107المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ قرياف لخضر بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "البيوكمياء والوراثة الجزئية" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.1

 بقرار رقم  1108المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذة دحماف مميكة بصفتيا مديرة مخبر تحتعنوان "الدراسة المناعية لمصفائح الدموية" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.1

 بقرار رقم  1109المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ بمغيث دمحم األميف بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "المذىب المالكي في العالم اإلسالمي ،تاريخو ،رجالو ،آثاره وآفاقو" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.1

 بقرار رقم  1110المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ بوزيدي كماؿ بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "القضايا المعاصرة ذات األبعاد الشرعية والقانونية والفكرية" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.1

 بقرار رقم  1111المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ يعمى جماؿ بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"مراقبة مرض السل" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.1

 بقرار رقم  1112المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ الشريف مريبعي بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "تحقيق المخطوطات ودراسة التراث األدبي والمغوي" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.2

 -بقرار رقم  1113المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ نويصر مصطفى بصفتو مدير مخبر تحت

عنوان "الماضي اإلستعماري الفرنسي في مرآة الحاضر :الجزائر ،المشرق ،البحث األبيض المتوسط (القرن

التاسع عشر– الواحد)" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.2

 بقرار رقم  1115المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ فيالح دمحم المصطفى بصفتو مدير مخبرتحت عنوان عمم اآلثار والتراث وعموم القياس" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.2

 بقرار رقم  1116المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذة عمروني بيجة بصفتيا مديرة مخبر تحتعنوان "إصالح التعميم العالي الجزائري :التعميم ،المعرفة والمجتمع" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.2

 بقرار رقم  1117المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ زروني مصطفى بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "إقتصاديات وبحوث التنمية :سياسات واستراتيجيات" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.3
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 بقرار رقم  1118المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ معيزة عيسى بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "جمع ،دراسات وتحقيق مخطوطات المنطقة وغيرىا" ،المنشأ لدى جامعة الجمفة.

 بقرار رقم  1119المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ خويمد دمحم األميف بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "المصطمح والمخطوط واألدب الجزائري المكتوب في الصحافة" ،المنشأ لدى جامعة الجمفة.

 بقرار رقم  1120المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ سميماني عمي بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الصحة الحيوانية ،اإلنتاج الفالحي ،البيئة واألمن الغذائي" ،المنشأ لدى جامعة الطارف.

 بقرار رقم  1121المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ بوزبدة زبير بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"إنتاج حيواني ،بيوتكنولوجية والصحة" ،المنشأ لدى جامعة الطارف.

 بقرار رقم  1122المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ بودربالة دمحم بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "عمم نفس الصحة والنمو" ،المنشأ لدى جامعة المسيمة.

 بقرار رقم  1123المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ صيمود مخموؼ بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "المجتمع والتطور القانوني والسياسي" ،المنشأ لدى جامعة أم البواقي.

 بقرار رقم  1124المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ فكرة سعيد بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"إسيامات المغاربة في إثراء الدراسات اإلسالمية– دراسة إحصائية" ،المنشأ لدى جامعة باتنة.1

 بقرار رقم  1125المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذة مقاوسي صميحة بصفتيا مديرة مخبر تحتعنوان "الدراسات السوسيواقتصادية لمحياة اليومية" ،المنشأ لدى جامعة باتنة.1

 بقرار رقم  1126المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ غوار عمر بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"التعميم اإللكتروني وتدريس المغة والثقافة" ،المنشأ لدى جامعة باتنة.2

 -بقرار رقم  1127المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ قروش عبد القادر بصفتو مدير مخبر تحت

عنوان "تقويم تعميم المغة العربية في األساسي والثانوي إنطالقا من دراسة إطار التعميم والوسائل التربوية" ،المنشأ

لدى جامعة تممسان.

 بقرار رقم  1128المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ بابا أحمد عبد الرزاؽ بصفتو مدير مخبرتحت عنوان "مخاطر القمب واألوردة" ،المنشأ لدى جامعة تممسان.

 بقرار رقم  1129المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ باركة الزيف بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"مجموعة البحث في إقتصاديات المالية العامة" ،المنشأ لدى جامعة تممسان.

 بقرار رقم  1130المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ صالح منصور عبد هللا بصفتو مدير مخبرتحت عنوان "عمم المناعة" ،المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.

 بقرار رقم  1131المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ بوىراوة عمي بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "تشكيل النماذج التجريبي والرقمي لممواد واليياكل في اليندسة المدنية" ،المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.

 بقرار رقم  1132المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذة زرار صبرينة بصفتيا مديرة مخبر تحتعنوان "المغات والثقافات األجنبية" ،المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.
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 بقرار رقم  1133المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ عبد العزيز العايش بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "العنف ،اإلتصال ،الظاىرة الدينية وآثارىا اإلجتماعية واإلقتصادية" ،المنشأ لدى جامعة خنشمة.

 بقرار رقم  1134المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ عيالف عمر بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"تحميل الخطاب والترجمة" ،المنشأ لدى جامعة خنشمة.

 بقرار رقم  1135المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ حصيد فيصل بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "التأويل والدراسات الثقافية المقارنة" ،المنشأ لدى جامعة خنشمة.

 بقرار رقم  1136المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ عبو عبد القادر بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الحركة النقدية في الجزائر" ،المنشأ لدى جامعة سعيدة.

 بقرار رقم  1137المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ قاسمي فيصل بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "سيكولوجية النشاطات البدنية والرياضية" ،المنشأ لدى جامعة سوق أىراس.

 بقرار رقم  1138المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ بف دريدي فوزي بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الشباب والمشكالت اإلجتماعية" ،المنشأ لدى جامعة سوق أىراس.

 بقرار رقم  1139المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ تو عبد الناصر بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "السرطان والمحيط" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.

 بقرار رقم  1140المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ ساليمي أحمد بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "تسيير التنظيمات" ،المنشأ لدى جامعة عنابة.

 بقرار رقم  1141المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ لحسف عمر بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "المسانيات والمغة العربية" ،المنشأ لدى جامعة عنابة.

 بقرار رقم  1142المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ بوقصاص عبد الحميد بصفتو مدير مخبرتحت عنوان "التنمية والتحوالت الكبرى في المجتمع ،عنابة نموذجا" ،المنشأ لدى جامعة عنابة.

 بقرار رقم  1143المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ بمقاسـ ماضي بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الدراسات اإلقتصادية" ،المنشأ لدى جامعة عنابة.

 بقرار رقم  1144المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ مساعدي جموؿ بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "أمن المحيط والتغذية" ،المنشأ لدى جامعة عنابة.

 بقرار رقم  1145المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام السيد ورداشي لحباسي أستاذ التعميم العالي بصفتومدير مخبر تحت عنوان "الري ومنشآت الري" ،المنشأ لدى جامعة عنابة.

 بقرار رقم  1146المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذة عمارة سعاد بصفتيا مديرة مخبر تحتعنوان "البيولوجيا الجزئية ،تشخيص وتعدد المولد المضاد" ،المنشأ لدى جامعة عنابة.

 بقرار رقم  1147المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ منجل عبد الحميد بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "المدينة والتراث المعماري ،الحضري والمشيدي" ،المنشأ لدى جامعة عنابة.

 بقرار رقم  1148المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ شاري عبد الحميد بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "فيزياء والكيمياء أنصاف النواقل" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة.1
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 بقرار رقم  1149المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ بودراع بمقاسـ بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الحقوق والديناميك اإلجتماعي" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة.1

 بقرار رقم  1150المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ بف مخموؼ عبد المالؾ بصفتو مدير مخبرتحت عنوان "أمراض الحيوانات وتسيير التكاثر" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة.1

 بقرار رقم  1151المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ حمادي عبد هللا بصفتو مدير مخبر تحتعنوان " الترجمة " ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة.1

 بقرار رقم  1152المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذة عصابة رشيدة بصفتيا مديرة مخبر تحتعنوان "إعادة تأىيل األنظمة اإليكولوجية والتنمية المستدامة" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة.1

 بقرار رقم  1153المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ خميفي تيامي فاطمة بصفتيا مديرة مخبرتحت عنوان "الفصائل النباتية– عمم الطمع وأثنوفارمكولوجي– عمم التسمم" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة.1

 بقرار رقم  1154المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018األستاذ ميام األستاذ جصاص الربيع بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "العموم اإلجتماعية وقضايا المجتمع" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة.1

 بقرار رقم  1155المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذة عرفة يمينة بصفتيا مديرة مخبر تحتعنوان "اإلنسان والمدينة" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة.2

 بقرار رقم  1156المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ وشتاتي دمحم بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"تقييم نوعية العالج" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة.3

 بقرار رقم  1157المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ ريبوح بشير بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"المدينة والتراث" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة.3

 بقرار رقم  1158المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ بف عبد هللا أنور بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "مرض فقدان المناعة المكتسبة واألمراض المشتركة" ،المنشأ لدى جامعة وىران.1

 بقرار رقم  1159المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ القورصو كماؿ بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "كتب التعميم العالي في الحضارة والتعميمية" ،المنشأ لدى جامعة وىران.2

 بقرار رقم  1160المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ إيقاش فراس بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "نظام العقود والمسؤوليات البنكية" ،المنشأ لدى جامعة وىران.2

 بقرار رقم  1161المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ بف يطو دمحم بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"تشكيل النماذج ومماثمة األنظمة الصناعية" ،المنشأ لدى جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا.1

 بقرار رقم  1162المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ عبد الحاكـ كوريداؾ ليواري بصفتو مديرمخبر تحت عنوان "تحسين الشبكات الكيربائية" ،المنشأ لدى جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا.

 بقرار رقم  1163المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ كرناف عبد الحميد بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "اإلقتصاد التطبيقي لممؤسسة" ،المنشأ لدى المدرسة التحضيرية في العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم

التسيير.

 بقرار رقم  1164المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ رقيق إلياس بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"المكننة الفالحية" ،المنشأ لدى المدرسة الوطنية العميا لمفالحة.
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 بقرار رقم  1165المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذة باعو صميحة بصفتيا مديرة مخبر تحتعنوان "متعددة التخصصات الصحة والسكان" ،المنشأ لدى جامعة بجاية.

 بقرار رقم  1166المؤرخ في  28نوفمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ بطوش كماؿ بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "طريق الجزائر نحو مجتمع المعمومات :األىداف والتأسيس" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة.2

 بقرار رقم  1171المؤرخ في  2ديسمبر  ،2018يعين السيد عثماف بريحة بصفة مدير وحدة البحث حول البحثالمساني وقضايا المغة العربية في الجزائر لدى مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية.

 بقرار رقم  1172المؤرخ في  2ديسمبر  ،2018تنيى ميام السيدة تميمي سميرة بصفة مدير قسم البحث"خاصيات استخدام المواد" لوحدة البحث التطبيقي في الصناعة الحديدية وعمم المعادن لدى مركز البحث في

التكنولوجيات الصناعية.

 بقرار رقم  1173المؤرخ في  2ديسمبر  ،2018تعين السيدة بشكري سكينة بصفة رئيسة قسم البحث "تقويممشاريع البحث" لدى الوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعموم الزراعة والتغذية.

 بقرار رقم  1174المؤرخ في  2ديسمبر  ،2018تعين السيدة شتاتحة أـ الخير بصفة مديرة قسم البحث "الحضارةاإلسالمية" لدى مركز البحث في العموم اإلسالمية والحضارة.

 بقرار رقم  1175المؤرخ في  2ديسمبر  ،2018يعين السيد بف لحبيب البشير بصفة مدير قسم البحث "التاريخالثقافي لمجزائر" لدى مركز البحث في العموم اإلسالمية والحضارة.

 بقرار رقم  1176المؤرخ في  2ديسمبر  ،2018تعين السيدة سبع فاطمة الزىراء بصفة رئيسة قسم "العالقاتالخارجية وتثمين نتائج البحث" لدى مركز البحث في العموم اإلسالمية والحضارة.

 بقرار رقم  1177المؤرخ في  2ديسمبر  ،2018يعين السيد بف نعيجة نور الديف بصفة رئيس قسم "متابعةنشاطات البحث في العموم اإلسالمية والحضارة" لدى مركز البحث في العموم اإلسالمية والحضارة.

 بقرار رقم  1178المؤرخ في  2ديسمبر  ،2018يعين السيد بف موسى ىاروف الرشيد بصفة مدير قسم البحث"الفكر والعقيدة والحوار مع الغير" لدى مركز البحث في العموم اإلسالمية والحضارة.

 بقرار رقم  1179المؤرخ في  2ديسمبر  ،2018يعين السيد حسيني مختار بصفة مدير قسم البحث "الدراساتالقرآنية والفقيية" لدى مركز البحث في العموم اإلسالمية والحضارة.

 بقرار رقم  1180المؤرخ في  2ديسمبر  ،2018يعين السيد مادي نسيـ بصفة مدير قسم البحث "البيوتكنولوجياالغذائية" لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا.

 بقرار رقم  1181المؤرخ في  2ديسمبر  ،2018يعين السيد بف سديرة جموؿ بصفة رئيس قسم العالقات الدوليةواالتصال واإلعالم لدى الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم االجتماعية واإلنسانية.

 بقرار رقم  1182المؤرخ في  2ديسمبر  ،2018يعين السيد مسعوداني دمحم بصفة رئيس قسم "تمويل مشاريعالبحث" لدى الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم االجتماعية واإلنسانية.

 بقرار رقم  1183المؤرخ في  2ديسمبر  ،2018تنيى ميام السيدة عجرود (ـ) شرفاوي ليندة بصفة رئيسة قسم"تمويل مشاريع البحث" لدى الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الطبيعة والحياة.
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 بقرار رقم  1184المؤرخ في  2ديسمبر  ،2018يعين السيد بمغراس عبد الوىاب بصفة مدير قسم البحث"المخيال والمسارات االجتماعية" لدى مركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافي.

 بقرار رقم  1185المؤرخ في  2ديسمبر  ،2018تنيى ميام السيد دالي أحمد أميف بصفة مدير قسم البحث"المخيال والمسارات االجتماعية" لدى مركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافي.

 بقرار رقم  1186المؤرخ في  2ديسمبر  ،2018تنيى ميام السيد بمغراس عبد الوىاب بصفة مدير قسم البحث"األنتروبولوجيا اال جتماعية لمتاريخ والذاكرة" لدى مركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي
والثقافي.

 بقرار رقم  1187المؤرخ في  2ديسمبر  ،2018يعين السيد محند عامر عمار بصفة مدير قسم البحث"األنتروبولوجيا اال جتماعية لمتاريخ والذاكرة " لدى مركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي
والثقافي.

 بقرار رقم  1188المؤرخ في  2ديسمبر  ،2018يعين السيد صحراوي رضواف بصفة أمين عام لدى مركز تنميةالطاقات المتجددة.

 بقرار رقم  1189المؤرخ في  2ديسمبر  ،2018تعين السيدة عجرود (ـ) شرفاوي ليندة بصفة أمينة عامة لدىالوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الطبيعة والحياة.

 بقرار رقم  1190المؤرخ في  2ديسمبر  ،2018تنيى ميام السيد مومف عيسى بصفة أمين عام لدى مركز تنميةالطاقات المتجددة.

 بقرار رقم  1191المؤرخ في  2ديسمبر  ،2018تنيى ميام السيد دمحمي سيدي دمحم بصفة مدير قسم البحث"المدن واألقاليم" لدى مركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافي.

 بقرار رقم  1192المؤرخ في  2ديسمبر  ،2018تعين السيدة مقدـ خديجة بصفة مديرة قسم البحث "المدنواألقاليم" لدى مركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافي.

 بقرار رقم  1193المؤرخ في  2ديسمبر  ،2018يعين السيد غموج وليد بصفة مدير قسم البحث "خاصياتإستخدام المواد" لوحدة البحث التطبيقي في الصناعة الحديدية وعمم المعادن لدى مركز البحث في التكنولوجيات

الصناعية.

 بقرار رقم  1194المؤرخ في  2ديسمبر  ،2018تنيى ميام السيدة عبد الصمد سناء بصفة رئيسة قسم "التحميلاالستشرافي في البيوتكنولوجيا" لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا.

 بقرار رقم  1195المؤرخ في  2ديسمبر  ،2018تنيى ميام السيد بمخضر أحمد بصفة مدير وحدة البحث حولالبحث المساني وقضايا المغة العربية في الجزائر لدى مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية.

 بقرار رقم  1199المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ بحري عبد هللا بصفة مدير مخبر تحتعنوان "خبرة وتحميل التفوق الرياضي" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة.2

 بقرار رقم  1200المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ شيحة فؤاد بصفتو مدير مخبر تحت عنوان "خبرةوتحميل التفوق الرياضي" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة.2
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 بقرار رقم  1201المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ بمفيتح عمي بصفتو مدير مخبر تحتعنوان " المواد الطبيعية من أصل نباتي واالصطناع العضوي " ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة.1

 بقرار رقم  1202المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ كردوف عزوز بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "دراسات وبحوث حول المغرب والبحر األبيض المتوسط" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة.1

 بقرار رقم  1203المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ نيني دمحم نجيب بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "عمم النفس المراىق" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة.2

 بقرار رقم  1204المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ طيراوي عبد الكريـ بصفتو مدير مخبرتحت عنوان "العصبية التطبيقية" ،المنشأ لدى جامعة عنابة.

 بقرار رقم  1205المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ لشيب بوبكر بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الدراسات الفقيية والقضائية" ،المنشأ لدى جامعة الوادي.

 بقرار رقم  1206المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ رحماني إبراىيـ بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"الدراسات الفقيية والقضائية" ،المنشأ لدى جامعة الوادي.

 بقرار رقم  1207المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ سفاري ميمود بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"المجتمع الجزائري المعاصر" ،المنشأ لدى جامعة سطيف.2

 بقرار رقم  1208المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ الطاىر سعود بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"المجتمع الجزائري المعاصر" ،المنشأ لدى جامعة سطيف.2

 بقرار رقم  1209المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ بودغدغ كماؿ بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"الطاقوية التطبيقية والمواد" ،المنشأ لدى جامعة جيجل.

 بقرار رقم  1210المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ بوشويط كريـ بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الطاقوية التطبيقية والمواد" ،المنشأ لدى جامعة جيجل.

 بقرار رقم  1211المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ حاجي دمحم بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"الطائرات الموجية" ،المنشأ لدى جامعة البميدة.1

 بقرار رقم  1212المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ عاللي عبد الرزاؽ بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الطائرات الموجية" ،المنشأ لدى جامعة البميدة.1

 بقرار رقم  1213المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ مختاري زىير بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"الرياضيات التطبيقية" ،المنشأ لدى جامعة بسكرة.

 بقرار رقم  1214المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ نصير عبد الحكيـ بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الرياضيات التطبيقية" ،المنشأ لدى جامعة بسكرة.

 -بقرار رقم  1215المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ معزوز عبد الحق بصفتو مدير مخبر

تحت عنوان "البناء الحضاري لممغرب ،األوساط الجزائر حتى نياية العيد العثماني" ،المنشأ لدى جامعة

الجزائر.2
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 بقرار رقم  1216المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تعين األستاذة صحراوي انتصار بصفتيا مديرة مخبر تحتعنوان "الصحة العقمية والعموم العصبية" ،المنشأ لدى جامعة بجاية.

 بقرار رقم  1217المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تعين األستاذة حوشي عايدة بصفتيا مديرة مخبر تحت عنوان"التأويل وتحميل الخطاب" ،المنشأ لدى جامعة بجاية.

 بقرار رقم  1218المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ بف غنيسة ناصر الديف بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "السيميائية والممارسات الخطابية" ،المنشأ لدى جامعة بسكرة.

 بقرار رقم  1219المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ نبيل ولد محيى الديف بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "البحوث النفسية واالجتماعية" ،المنشأ لدى جامعة المدية.

 بقرار رقم  1220المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ بف يوسف حميدي بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"الدراسات المصطمحية والمعجمية" ،المنشأ لدى جامعة المدية.

 بقرار رقم  1221المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ رتيعة دمحم بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"االقتصاد التطبيقي في التنمية" ،المنشأ لدى جامعة المدية.

 بقرار رقم  1222المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ بوزوادة الحبيب بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"المسانيات العربية وتحميل النصوص" ،المنشأ لدى جامعة معسكر.

 بقرار رقم  1223المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تعين األستاذة بوخبزة نبيمة بصفتيا مديرة مخبر تحت عنوان"االتصال واألمن الغذائي" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.3

 بقرار رقم  1224المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ عدالة العجاؿ بصفتو مدير مخبر بحث تحتعنوان "استراتيجية التحول إلى اقتصاد أخضر" المنشأ لدى جامعة مستغانم.

 بقرار رقم  1225المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ عباد محند طيب بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"األورام الخبيثة في الدم والييموغموبين" ،المنشأ لدى جامعة البميدة.1

 بقرار رقم  1226المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ دوب رابح بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"الدراسات المغوية والقرآنية" ،المنشأ لدى جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية.

 بقرار رقم  1227المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ ناصر عز الديف بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"تحديد الخصائص تشخيص معدات الطاقة" ،المنشأ لدى جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا.

 بقرار رقم  1228المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ بعيط عيسى بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"األبعاد المعرفية والتصورات التطبيقية لعموم التدريب الرياضي من خالل مقاربات متعددة" ،المنشأ لدى جامعة

األغواط.

 بقرار رقم  1229المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ بيراف بف شاعة بصفتو مدير مخبر تحت عنوان "التمكين االجتماعي والتنمية المستدامة في البيئة الصحراوية " ،المنشأ لدى جامعة األغواط.

 -بقرار رقم  1230المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ ربيعي ميمود بصفتو مدير مخبر تحت عنوان

"التراث الثقافي بالجنوب الغربي الجزائري عمى ضوء النقد المعاصر (واليتي النعامة والبيض)" ،المنشأ لدى

المركز الجامعي لمنعامة.
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 بقرار رقم  1231المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ معروؼ عبد الرزاؽ بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "التسيير المستدام لمموارد الطبيعية في المناطق الجافة وشبو الجافة" المنشأ لدى المركز الجامعي لمنعامة.

 بقرار رقم  1232المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ سويمـ مختار بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"تحميل الخطاب والدراسات المعجمية واألدبية المقارنة" ،المنشأ لدى جامعة غرداية.

 بقرار رقم  1233المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ تيجاني عبد المطيف الباري بصفتو مدير مخبرتحت عنوان "تسيير ومعالجة المياه "متمم"" ،المنشأ لدى جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا.

 بقرار رقم  1234المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ بحماوي الشريف بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"القانون والتنمية المحمية" ،المنشأ لدى جامعة أدرار.

 بقرار رقم  1235المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ كيسرى مسعود بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"رأس المال البشري واألداء" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.3

 بقرار رقم  1236المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ إيدو عبد القادر بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"الموارد الطبيعية الصحراوية" ،المنشأ لدى جامعة أدرار.

 بقرار رقم  1237المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ حاج أحمد الصديق بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الفضاء الصحراوي في مدونة السرد الجزائري" ،المنشأ لدى جامعة أدرار.

 بقرار رقم  1238المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ بمموكر كمال بصفتو مدير مخبر تحت عنوان "ضدالتآكل– مواد ومحيط ومنشآت" ،المنشأ لدى جامعة سكيكدة.

 بقرار رقم  1239المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ يوسفات عمي بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"الدراسات حول التنمية المكانية وتطوير المقاوالتية في الجزائر" ،المنشأ لدى جامعة أدرار.

 بقرار رقم  1240المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ بف سحنوف سمير بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"الدراسات في المالية اإلسالمية والتنمية المستدامة" ،المنشأ لدى المركز الجامعي لتيبازة.

 بقرار رقم  1241المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ عقوف شراؼ بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"دراسات استراتيجيات التنويع االقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة" ،المنشأ لدى المركز الجامعي لميمة.

 بقرار رقم  1242المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تعين األستاذة سامي ليمة بصفتيا مديرة مخبر تحت عنوان"الدراسات والبحوث حول االقتصاد الرقمي" ،المنشأ لدى المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية

وعموم التسيير.

 بقرار رقم  1243المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تعين األستاذة غناسي فاطمة الزىراء بصفتيا مديرة مخبر تحتعنوان "الصيدلة الجالينوسية الصناعية" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.1

 بقرار رقم  1244المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ أموراش ياسيف بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"السمعي وعمم األصوات الكالمية واالتصال" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.1

 بقرار رقم  1245المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ طوالبي عصاـ بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.1
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 بقرار رقم  1246المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ بعجي نور الديف بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"االقتصاد الرقمي واالقتصاد األخضر وقانون األعمال" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.1

 بقرار رقم  1247المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ ليتيـ ميمود بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"البيوتكنولوجيا المطبقة عمى الفالحة والمحافظة عمى البيئة" ،المنشأ لدى المدرسة العميا لمفالحة بمستغانم.

 بقرار رقم  1248المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ ساىل سيدي دمحم بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"الدراسات واألبحاث في االقتصاد اإلداري" ،المنشأ لدى المدرسة العميا إلدارة األعمال بتممسان.

 بقرار رقم  1249المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ رشيد جعفر بصفتو مدير مخبر تحت عنوان "عممالوراثة صحة ومحيط" ،المنشأ لدى جامعة عنابة.

 بقرار رقم  1250المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ عبد المالؾ نزاؿ بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "عمم الوراثة صحة ومحيط" ،المنشأ لدى جامعة عنابة.

 بقرار رقم  1251المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ جغابة كماؿ بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "اليندسة المدنية" ،المنشأ لدى جامعة عنابة.

 بقرار رقم  1252المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ ناصف الساسي بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "ىندسة الطرائق الكيميائية" ،المنشأ لدى جامعة سطيف.1

 بقرار رقم  1253المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ بف جنة حكيـ بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"الرياضيات ،اإلعالم اآللي والنظم" ،المنشأ لدى جامعة تبسة.

 بقرار رقم  1254المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ لعور دمحم رضا بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الرياضيات ،اإلعالم اآللي والنظم" ،المنشأ لدى جامعة تبسة.

 بقرار رقم  1255المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ بعمي فتحي بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "المياه والبيئة" ،المنشأ لدى جامعة تبسة.

 بقرار رقم  1256المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ جابري بمقاسـ بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الجزيئات النشطة حيويا وتطبيقاتيا" ،المنشأ لدى جامعة تبسة.

 بقرار رقم  1257المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ حركاتي اليادي بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "المناجم" ،المنشأ لدى جامعة تبسة.

 بقرار رقم  1258المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ عبد الخالق عثماف بصفتو مدير مخبرتحت عنوان "الشبكات الذكية والطاقات المتجددة" ،المنشأ لدى جامعة بشار.

 بقرار رقم  1259المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ عزوز بنعمر بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"أرشفة المسرح الجزائري وانجاز دليل وقاموس لرجال المسرح في الجزائر" ،المنشأ لدى جامعة وىران.1

 بقرار رقم  1260المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ ميراث العيد بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"أرشفة المسرح الجزائري وانجاز دليل وقاموس لرجال المسرح في الجزائر" ،المنشأ لدى جامعة وىران.1

 بقرار رقم  1261المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ جعالب كماؿ بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"قانون البيئة" ،المنشأ لدى جامعة الجمفة.
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 بقرار رقم  1262المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ سالمي عبد السالـ بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "قانون البيئة" ،المنشأ لدى جامعة الجمفة.

 بقرار رقم  1263المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018يعين األستاذ مربوح أدمحم بصفتو مدير مخبر تحت عنوان "كفاءةالمواد والمنشآت بالمناطق الصحراوية" ،المنشأ لدى جامعة بشار.

 بقرار رقم  1264المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذة عبد المالك فتيحة بصفتيا مديرة مخبرتحت عنوان "العموم وتقنيات البيئة والتثمين" ،المنشأ لدى جامعة مستغانم.

 بقرار رقم  1265المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ برقة عبد المجيد بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "كفاءة المواد والمنشآت بالمناطق الصحراوية" ،المنشأ لدى جامعة بشار.

 بقرار رقم  1266المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ حموـ لخضر بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الفمسفة والعموم اإلنسانية :المقاربات المعرفية والمنيجية" ،المنشأ لدى جامعة مستغانم.

 بقرار رقم  1267المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ خمواتي صحراوي بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الجرائم العابرة لمحدود" ،المنشأ لدى المركز الجامعي لمنعامة.

 بقرار رقم  1268المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ مسيود صالح بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "اليندسة المدنية والبيئية" ،المنشأ لدى جامعة جيجل.

 بقرار رقم  1269المؤرخ في  4ديسمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ بف يوسف اليادي بصفتو مدير مخبرتحت عنوان "تثمين طاقة الفضالت" ،المنشأ لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

 بقرار رقم  1292المؤرخ في  13ديسمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ ىادف يوسف بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "تنمية ومراقبة التحضيرات الصيدلية اإلستشفائية" ،المنشأ لدى جامعة عنابة.

 بقرار رقم  1293المؤرخ في  13ديسمبر  ،2018يعين األستاذ عمروش عبد الوىاب بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الدراسات السياسية والدولية" ،المنشأ لدى جامعة بومرداس.

 بقرار رقم  1294المؤرخ في  13ديسمبر  ،2018يعين األستاذ بوخرص رمضاف بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"برامج األنشطة البدنية والرياضية المكيفة" ،المنشأ لدى جامعة المسيمة.

 بقرار رقم  1295المؤرخ في  13ديسمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ بولعراس فتحي بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الدراسات السياسية والدولية" ،المنشأ لدى جامعة بومرداس.

 بقرار رقم  1296المؤرخ في  13ديسمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ لقويرة مسعود بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "اليندسة الميكانيكية والمواد" ،المنشأ لدى جامعة سكيكدة.

 بقرار رقم  1297المؤرخ في  13ديسمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ أوشف بوزيد بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "برامج األنشطة البدنية والرياضية المكيفة" ،المنشأ لدى جامعة المسيمة.

 بقرار رقم  1298المؤرخ في  13ديسمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ أمدوكي رمزي بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الطاقوية واآلالت التريينية" ،المنشأ لدى جامعة تبسة.

 بقرار رقم  1299المؤرخ في  13ديسمبر  ،2018تعين األستاذة فركوس دليمة بصفتيا مديرة مخبر تحت عنوان"قانون ألسرة " ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.1
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 بقرار رقم  1301المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018يعين السيد بف قرنة دمحم بصفة رئيس المجمس العممي لمركزالبحث في االقتصاد المطبق من أجل التنمية.

 بقرار رقم  1302المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018تنيى ميام األستاذة دنوني ىجيرة بصفتيا مديرة مخبر تحتعنوان "القانون الخاص األساسي" ،المنشأ لدى جامعة تممسان.

 بقرار رقم  1303المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018يعين األستاذ بف عصماف جماؿ بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "قانون ألسرة" ،المنشأ لدى جامعة تممسان.

 بقرار رقم  1304المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ شرؼ عبد الحق بصفتو مدير مخبرتحت عنوان "الدراسات التاريخية واألثرية في شمال إفريقيا" ،المنشأ لدى جامعة تيارت.

 بقرار رقم  1305المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ عرابي أحمد بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الدراسات النحوية والمغوية بين التراث والحداثة في الجزائر" ،المنشأ لدى جامعة تيارت.

 بقرار رقم  1306المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ غياط شريف بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "التنمية الذاتية والحكم الراشد" ،المنشأ لدى جامعة قالمة.

 بقرار رقم  1307المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ مصابحية عمي بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "اليندسة المدنية التطبيقية" ،المنشأ لدى جامعة تبسة.

 بقرار رقم  1308المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018يعين األستاذ عولمي عبد المالؾ بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "تقييم الموارد البيولوجية الطبيعية" ،المنشأ لدى جامعة سطيف.1

 بقرار رقم  1309المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ رمضاني مسعود بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "تقييم الموارد البيولوجية الطبيعية" ،المنشأ لدى جامعة سطيف.1

 بقرار رقم  1310المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ رجـ عمي بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "المدينة ،البيئة ،المجتمع والتنمية المستدامة" ،المنشأ لدى جامعة المسيمة.

 بقرار رقم  1311المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018تعين األستاذة سماتي دليمة بصفتيا مديرة مخبر تحت عنوان"الطب البديل والتكميمي في الوسط االستشفائي" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.1

 بقرار رقم  1312المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018يعين األستاذ أيت وازو عبد النور بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "التثمين واليندسة الحيوية لمموارد الطبيعية" ،المنشأ لدى جامعة الجزائر.1

 بقرار رقم  1313المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018يعين األستاذ قاسمي شاكر بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"التنمية المحمية المستدامة :الزراعة ،التنمية الريفية والسياحة اإليكولوجية" ،المنشأ لدى جامعة الطارف.

 بقرار رقم  1314المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018يعين األستاذ فكاير عبد القادر بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"المؤسسات الجزائرية عبر التاريخ ودورىا في التنمية الوطنية" ،المنشأ لدى جامعة خميس مميانة.

 بقرار رقم  1315المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018تعين األستاذة جبار جميمة بصفتيا مديرة مخبر تحت عنوان"النظام القانوني لمعقود والتصرفات في القانون الخاص" ،المنشأ لدى جامعة خميس مميانة.

 بقرار رقم  1316المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018يعين األستاذ بوكراتـ بمقاسـ بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"الرياضة ،الصحة واألداء" ،المنشأ لدى جامعة خميس مميانة.
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 بقرار رقم  1317المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018يعين األستاذ تيطاوي الحاج بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "اإلعالم والرأي العام وصناعة القيم" ،المنشأ لدى جامعة خميس مميانة.

 بقرار رقم  1318المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018يعين األستاذ قوجيمي سيد أحمد بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "السياسات التنموية واالنتقال الطاقوي في الجزائر" ،المنشأ لدى جامعة مستغانم.

 بقرار رقم  1319المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018يعين األستاذ متيش لحسف بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "نمذجة ومحاكاة وتحسين األنظمة المركبة الحقيقة" ،المنشأ لدى جامعة الجمفة.

 بقرار رقم  1320المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018يعين األستاذ سعداوي دمحم الصغير بصفتو مدير مخبرتحت عنوان "القانون والتنمية" ،المنشأ لدى جامعة بشار.

 بقرار رقم  1321المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018تعين األستاذة بوربابة صورية بصفتيا مديرة مخبر تحتعنوان "الدراسات القانونية ومسؤولية المينيين" ،المنشأ لدى جامعة بشار.

 بقرار رقم  1322المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018يعين األستاذ الحمزة منير بصفتو مدير مخبر تحت عنوان"الدراسات في الرقمنة وصناعة المعمومات اإللكترونية بالمكتبات ،األرشيف والتوثيق" ،المنشأ لدى جامعة

تبسة.

 بقرار رقم  1323المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018يعين األستاذ بف سعيد موسى بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الدراسات والبحوث اإلسالمية والقانونية واالقتصاد اإلسالمي" ،المنشأ لدى جامعة المسيمة.

 بقرار رقم  1324المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018تعين األستاذة شريف ىنية بصفتيا مديرة مخبر تحتعنوان "الرقمنة والقانون في الجزائر" ،المنشأ لدى جامعة البميدة.2

 بقرار رقم  1325المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018يعين األستاذ كرنيش بغداد بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة" ،المنشأ لدى جامعة البميدة.2

 بقرار رقم  1326المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018تعين األستاذة صاـ نادية بصفتيا مديرة مخبر تحتعنوان "المغة والمعرفة والتفاعل" ،المنشأ لدى جامعة البميدة.2

 بقرار رقم  1327المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018يعين األستاذ شكور السعيد شوقي بصفتو مدير مخبرتحت عنوان "المتعددة التخصصات في العموم اإلنسانية واالجتماعية التطبيقية من أجل التنمية" ،المنشأ لدى

جامعة جيجل.

 بقرار رقم  1328المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018تعين األستاذة حمواف زوينة بصفتيا مديرة مخبر تحتعنوان "متعدد التخصصات في عموم اإلنسان والبيئة والمجتمع" ،المنشأ لدى جامعة البويرة.

 بقرار رقم  1329المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018يعين األستاذ بوشكيوة عبد الحميـ بصفتو مدير مخبرتحت عنوان "حماية وترقية األسرة وحقوق المرأة والطفل" ،المنشأ لدى جامعة جيجل.

 بقرار رقم  1330المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018يعين األستاذ حديد يوسف بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "عمم النفس والتربية وقضايا المجتمع" ،المنشأ لدى جامعة جيجل.

 بقرار رقم  1331المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018يعين األستاذ الطاىر جميط بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "اقتصاد المنظمات والتنمية المستدامة" ،المنشأ لدى جامعة جيجل.
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 بقرار رقم  1332المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018يعين األستاذ بف زواي دمحم الشريف بصفتو مدير مخبرتحت عنوان "االبتكار واليندسة المالية" ،المنشأ لدى جامعة أم البواقي.

 قرار رقم  1333المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018يعين األستاذ عية عبد الرحماف بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "تطوير المؤسسة االقتصادية الجزائرية" ،المنشأ لدى جامعة تيارت.

 بقرار رقم  1334المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018يعين األستاذ سماحي خالد بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الدراسات القانونية" ،المنشأ لدى جامعة تيارت.

 -بقرار رقم  1335المؤرخ في  18ديسمبر  ،2018يعين األستاذ ضيف احمد بصفتو مدير مخبر تحت عنوان

"الطرق الكمية في العموم االقتصادية وعموم إدارة األعمال وتطبيقاتيا من أجل التنمية المستدامة" ،المنشأ

لدى جامعة الجمفة.

 بقرار رقم  1382المؤرخ في  26ديسمبر  ،2018يعين األستاذ بمور عزالديف بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الرياضيات التطبيقية والمعموماتية" ،المنشأ لدى المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة.

 بقرار رقم  1383المؤرخ في  26ديسمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ بوسحابة محمود بصفتو مدير مخبرتحت عنوان "الرياضيات التطبيقية والمعموماتية" ،المنشأ لدى المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة.

 بقرار رقم  1384المؤرخ في  26ديسمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ دليمي رشيد بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "تطيير المياه وتثمين الفضالت" ،المنشأ لدى جامعة عنابة.

 بقرار رقم  1385المؤرخ في  26ديسمبر  ،2018تعين األستاذة بف رجـ زىية بصفتيا مديرة مخبر تحتعنوان "تطيير المياه وتثمين الفضالت" ،المنشأ لدى جامعة عنابة.

 بقرار رقم  1386المؤرخ في  26ديسمبر  ،2018يعين األستاذ تيطاوني الحاج بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "اإلعالم والرأي العام وصناعة القيم" ،المنشأ لدى جامعة خميس مميانة.

 بقرار رقم  1387المؤرخ في  26ديسمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ تاتي عبد الوىاب بصفتو مديرمخبر تحت عنوان "اليندسة الطاقوية والمواد" ،المنشأ لدى جامعة بسكرة.

 بقرار رقم  1388المؤرخ في  26ديسمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ جبوري دمحم بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "األبحاث في اإللكترونيك والرادار واالتصاالت الالسمكية واالبترونيك" ،المنشأ لدى جامعة سيدي

بمعباس.

 بقرار رقم  1389المؤرخ في  26ديسمبر  ،2018يعين األستاذ محجوب زوبير بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "األبحاث في اإللكترونيك والرادار واالتصاالت الالسمكية واالبترونيك" ،المنشأ لدى جامعة سيدي
بمعباس.

 بقرار رقم  1390المؤرخ في  26ديسمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ خميفي عيسى بصفتو مدير مخبرتحت عنوان "العموم االقتصادية وعموم التسيير" ،المنشأ لدى جامعة بسكرة.

 بقرار رقم  1391المؤرخ في  26ديسمبر  ،2018يعين األستاذ مفتاح صالح بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "العموم االقتصادية وعموم التسيير" ،المنشأ لدى جامعة بسكرة.
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
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 بقرار رقم  1392المؤرخ في  26ديسمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ عزري الزيف بصفتو مدير مخبرتحت عنوان "الحقوق والحريات في األنظمة المقارنة" ،المنشأ لدى جامعة بسكرة.

 بقرار رقم  1393المؤرخ في  26ديسمبر  ،2018تجدد عضوية األستاذ بف مبارؾ صادؽ بصفتو مديرمخبر تحت عنوان " التمثيل العددي والتجييز في مجال تفاعل تربة-ىياكل" ،المنشأ لدى جامعة بسكرة.

 بقرار رقم  1394المؤرخ في  26ديسمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ ىاشمي حساف بصفتو مدير مخبرتحت عنوان "الفيزياء الكمية واألنظمة الديناميكية" ،المنشأ لدى جامعة سطيف.1

 بقرار رقم  1395المؤرخ في  26ديسمبر  ،2018يعين األستاذ بف الشيخ كماؿ بصفتو مدير مخبر تحتعنوان "الفيزياء الكمية واألنظمة الديناميكية" ،المنشأ لدى جامعة سطيف.1

 قرار رقم  1396المؤرخ في  26ديسمبر  ،2018تنيى ميام األستاذ بكري عبد الكريـ بصفتو مدير مخبرتحت عنوان "الداللة في المستويات المسانية في التراث األدبي الجزائري" ،المنشأ لدى جامعة وىران.1

 بقرار رقم  1397المؤرخ في  26ديسمبر  ،2018تعين األستاذة مطيري صفية بصفتيا مديرة مخبر تحتعنوان "الداللة في المستويات المسانية في التراث األدبي الجزائري" ،المنشأ لدى جامعة وىران.1

-

-
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* *-مقررات فردية *-* 8102
 بمقرر رقم  292المؤرخ في  11أكتوبر  ،2018تنيى ميام السيد بطل نور الديف بصفة عميد كمية التكنولوجيا،بالنيابة ،بجامعة المدية.

 بمقرر رقم  292مكرر المؤرخ في  11أكتوبر  ،2018تنيى ميام السيدة باية خوجة زوجة لكاؿ بصفة مديرةمعيد الترجمة بجامعة الجزائر ،2إلحالتيا عمى التقاعد.

 بمقرر رقم  334المؤرخ في  05نوفمبر  ،2018يعين السيد بف تميس عبد الحكيـ بصفة رئيس لجنة الصفقاتلجامعة الجزائر.2

 بمقرر رقم  349المؤرخ في  17نوفمبر  ،2018يعين السيد فالح عمار بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديريةالخدمات الجامعية ببسكرة.

 بمقرر رقم  356المؤرخ في  22نوفمبر  ،2018يعين السيد رحموني مصطفى بصفة رئيس لجنة الصفقاتلجامعة الشمف.
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