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ل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لمتكوين التكميمي لني يحّدد البرنامج البيداغوجي، 2019أكتوبر  01مـؤّرخ في  1653 رقم قــرار -
 124 ...............................................العميا في العموم البيولوجية بوىرانبالمدرسة  "إنزيمية ىندسة" لنيل شيادة ميندس دولة في

يل شيادة الماستر لمطمبة لمتكوين التكميمي لن يحّدد البرنامج البيداغوجي ،2019أكتوبر  01مـؤّرخ في  1654رقم  قــرار -
 126 ..................................................................بالمدرسة الوطنية العميا لمري  "الري " المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في

ان التكوين في الطور المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت لضم يتضّمن تأىيل، 2019أكتوبر  01مـؤّرخ في  1655 رقم قــرار -
 127 .....................................................................................................2020-2019بعنوان الّسنة الجامعية  الثاني

 128 .ـة أبـو بكـر بمقـايـد تممســانلـدى جـامعاالجتماعية يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات  2019أكتوبر  01مؤرخ في  43رقم  قــرار -
العمـوم  العموم التجارية بكّميـة ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1656رقـم  قــرار -

 129 ......................................................................الشمف-االقتصاديـة والّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعـة حسيبة بن بوعمي
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العمـوم  عموم التسيير بكّميـةألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم ، يحّدد القائمة االسمية 2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1658رقـم  قــرار -
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، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم عموم المالية والمحاسبة 2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1659رقـم  قــرار -
 132 ......................................................الشمف-معـة حسيبة بن بوعميالعمـوم االقتصاديـة والّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجا بكّميـة
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الحقوق  لقسم القانون العام بكمية ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1662رقم  قــرار -
 136 ................................................................................................................1الجزائر -بجامعة بن يوسف بن خدة

الحقوق  لقسم القانون الخاص بكميةة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، يحّدد القائم2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1663رقم  قــرار -
 137 ................................................................................................................1ائرالجز  -بجامعة بن يوسف بن خدة

 138 ....الوطنية العميا لمفالحةلممدرسة  مة االسمية ألعضاء المجمس العممييحدد القائ، 2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1664رقم  قــرار -
الوطنية  مدرسةلقسم عمم التـربة بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1665رقم  قــرار -

 140 .............................................................................................................................................العميا لمفالحة

 مدرسةلقسم االقتصاد الريفي بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1666رقم  قــرار -
 141 ...................................................................................................................................الوطنية العميا لمفالحة

الوطنية  مدرسةلقسم عمم النبات بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1667رقم  قــرار -
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الوطنية  مدرسةلمقسم التحضيري بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1668رقم  قــرار -
 144 .............................................................................................................................................العميا لمفالحة

والمغة االنجميزية  بلقسـم اآلداة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، يحّدد القائم2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1669رقم  قــرار -
 145 ..................................................................................................أدرار–بجامعة أحمـد درايـة  اتــغاآلداب والمّ بكّميـة 

لقسـم الّمغـة واألدب العربـي بكّميـة  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1670رقم  قــرار -
 146 ..........................................................................................................أدرار–بجامعة أحمـد درايـة  اتــغاآلداب والمّ 

لقسـم اآلداب والّمغـة الفرنسيـة بكّميـة  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1671رقم  قــرار -
 147 ..........................................................................................................أدرار–أحمـد درايـة بجامعة  اتــغاآلداب والمّ 

بجامعـة  اتــغة اآلداب والمّ ـكّميل ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1672رقم  قــرار -
 148 .......................................................................................................................................أدرار-ايـة أحمـد در 

ميــة بكّميـة اإلسالوم ـالعم ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1673رقم  قــرار -
 149 ....................................................................أدرار–بجامعة أحمـد درايـة العموم االنسانية واالجتماعية والعموم االسالمية 

االجتماعيـة بكّميـة وم ـالعم ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1674رقم  قــرار -
 151 ....................................................................أدرار–بجامعة أحمـد درايـة العموم االنسانية واالجتماعية والعموم االسالمية 

العموم اإلنسانية بكّميـة وم ـالعم سـم، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لق2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1675رقم  قــرار -
 152 ............................................................................أدرار–بجامعة أحمـد درايـة االنسانية واالجتماعية والعموم االسالمية 

ة العموم االنسانية ـكّميل المجمس العممي، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء 2019أكتوبر  02مـؤّرخ في  1676رقم  قــرار -
 153 ........................................................................................أدرار–اإلسالمية بجامعة أحمـد درايـة واالجتماعية والعموم 
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 154 ..............................................................................................أدرار–بجامعة أحمـد درايـة  والتكنولوجيـاوم ـالعمبكّميـة 
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 159 .......................................................................................................................................أدرار–أحمـد درايـة 
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 161 ...................................................................................................................................الوطنية العميا لمفالحة

لقسم عمم الحيوان الزراعي والغابي  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2019أكتوبر  02مـؤّرخ في  1684رقم  قــرار -
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 167 ........................................................................................................أدرار–والعموم السياسية بجامعة أحمـد درايـة 

عموم السياسية بكّميـة لقسـم الة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، يحّدد القائم2019أكتوبر  02مـؤّرخ في  1689رقم  قــرار -
 168 ...........................................................................................أدرا ر-الحقوق  والعموم السياسية بجامعة أحمـد درايـة 

ة ـوم السياسيـوق والعمـة الحقـكّميل ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019أكتوبر  02مـؤّرخ في  1690رقم  قــرار -
 169 .............................................................................................................................أدرار–بجامعة أحمـد درايـة 

بكّميـة  العموم االقتصادية ألعضاء المجنة العممية لقسـم، يحّدد القائمة االسمية 2019أكتوبر  02مـؤّرخ في  1691رقم  قــرار -
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 172 ............................................................................................................أدرار–وعموم التسيير بجامعة أحمد درايـة 

الذي يحدد القائمة االسمية  2019 جانفي 23المؤرخ في  65، يعدل  القرار رقم 2019أكتوبر  06مـؤّرخ في  1715رقم  قــرار -
 174 .......................................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني حول المناطق القاحمة
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 185 ...............................................................................................جيجل-واإلعالم اآللي بجامعة دمحم الصديق بن يحي
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 191 ..................................................................................................جيجل-والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بن يحي

العموم  لقسم اإللكترونيك بكمية ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019أكتوبر  08مـؤّرخ في  1729رقم  قــرار -
 192 ..................................................................................................جيجل-والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بن يحي

العموم  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإللكتروتقني بكمية2019أكتوبر  08مـؤّرخ في  1730رقم  قــرار -
 193 ..................................................................................................جيجل-والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بن يحي

العموم  لقسم ىندسة الطرائق بكمية ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019أكتوبر  08مـؤّرخ في  1731رقم  قــرار -
 194 ..................................................................................................جيجل-والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بن يحي

 لقسم اليندسة الميكانيكية بكميةاالسمية ألعضاء المجنة العممية ، يحّدد القائمة 2019أكتوبر  08مـؤّرخ في  1732رقم  قــرار -
 195 ..........................................................................................جيجل-العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بن يحي

 لقسم اليندسة المدنية والري بكمية ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019أكتوبر  08مـؤّرخ في  1733رقم  قــرار -
 197 ..........................................................................................جيجل-العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بن يحي

لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019أكتوبر  08مـؤّرخ في  1734رقم  قــرار -
 198 ...........................................................................................................................جيجل-دمحم الصديق بن يحي

لدى المدرسـة العميا لألساتذة االجتماعية يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات  2019أكتوبر  08مؤرخ في  44رقم  قــرار -
 200 ...................................................................................................................................................مستغانم

لدى المدرسـة العميا في عموم االجتماعية ، يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات 2019أكتوبر  08مؤرخ في  45رقم  قــرار -
 201 ...........................................................................................................................التغذية والصناعات الغذائية

 202 .1لـدى كميـة الحقـوق بجـامعـة الجـزائـراالجتماعية يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات  2019أكتوبر  08مؤرخ في  46رقم  قــرار -
 203 ...األغواط لدى جامعةاآلداب والمغات كمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019أكتوبر  09مـؤّرخ في  1829رقم  قــرار -
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 لدى جامعةالحقوق والعموم السياسية كمية  حدد القائمة االسمية ألعضاء مجمسي، 2019أكتوبر  09مـؤّرخ في  1830رقم  قــرار -
 204 ....................................................................................................................................................األغواط

اليندسة المدنية واليندسة المعمارية كمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019أكتوبر  09مـؤّرخ في  1831رقم  قــرار -
 206 ......................................................................................................................................اطاألغو  لدى جامعة

 207 ..............األغواط لدى جامعةالعموم يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية ، 2019أكتوبر  09مـؤّرخ في  1832 رقم قــرار -
 208 ..األغواط لدى جامعةالعموم االجتماعية كمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2019أكتوبر  09مـؤّرخ في  1833 رقم قــرار -
 210 ........األغواط لدى جامعةالتكنولوجيا كمية  حدد القائمة االسمية ألعضاء مجمسي، 2019أكتوبر  09مـؤّرخ في  1834رقم  قــرار -
العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية كمية  حدد القائمة االسمية ألعضاء مجمسي، 2019أكتوبر  09مـؤّرخ في  1835رقم  ــرارق -

 211 ..........................................................................................................................األغواط لدى جامعةوالحضارة 

معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019أكتوبر  09مـؤّرخ في  1836 رقم قــرار -
 213 .........................................................................................................................األغواط لدى جامعةوالرياضية 

 لدى جامعةعموم الطبيعة والحياة كمية  حدد القائمة االسمية ألعضاء مجمسي، 2019أكتوبر  09مـؤّرخ في  1837 رقم قــرار -
 214 ............................................................................................................................................سيدي بمعباس

لدى العموم اإلنسانية واالجتماعية كمية  حدد القائمة االسمية ألعضاء مجمسي، 2019أكتوبر  09مـؤّرخ في  1838 رقم قــرار -
 215 ...................................................................................................................................سيدي بمعباس جامعة

لدى مديرية الخدمات الجامعية االجتماعية يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات   2019أكتوبر  09مؤرخ في  47رقم  قــرار -
 217 .....................................................................................................................................................النعامة

 اإلسميةيحدد القائمة الذي  2017جانفي  3المؤرخ في  09ر رقم ، يعدل القرا2019أكتوبر  10 مؤرخ في 1839 رقم قــرار -
 218 ................................................................................................................3ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر

الذي يحدد القائمة االسمية  2018أكتوبر  11مؤرخ في  895رقم  يعدل القرار، 2019أكتوبر  10مـؤّرخ في  1840رقم  قــرار -
 219 ..............................................................................ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث في اإلعالم العممي والتقني

المدرسة الوطنية العميا لألشغال السمية ألعضاء مجمس إدارة ، يحدد القائمة ا2019أكتوبر  13مؤرخ في  1841رقم  قــرار -
 220 ...................................................................................................................................................العمومية

 األقسامإنشاء والمتضمن  2010سبتمبر  30المؤرخ في  544، يتمم القرار رقم 2019أكتوبر  15مـؤّرخ في  1842رقم  قــرار -
 221 .......................................................................................................لكمية التكنولوجيا لدى جامعة األغواط ةالمكون

ة يّ ـالطباسات در ـيادة الـصول عمى شـج لمحعد التدرّ ـا بـيم لمـد برنامج التعمحدّ ـي، 2019أكتوبر  15مـؤّرخ في  1843 مـرق قــرار -
 222 .........................................................................................................طب التشريح والخاليا المرضيةي ـة فالخاّص 

يحدد القائمة االسمية  الذي 2019 مارس 31المؤرخ في  304يعدل القرار رقم ، 2019أكتوبر  15 مؤرخ في 1844 رقم قــرار -
 223 .................................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة االغواط

الذي يحدد القائمة االسمية  2019جوان  26المؤرخ في  999رقم  ، يعدل2019أكتوبر  15مـؤّرخ في  1845رقم  قــرار -
 224 ..........................................................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة

القائمة االسمية  الذي يحدد 2019جويمية  9المؤرخ في  1137رقم ، يعدل القرار 2019أكتوبر  15مـؤّرخ في  1846 رقم قــرار -
 225 ........................................................غرداية لدى جامعةلتسيير العموم االقتصادية والتجارية وعموم األعضاء مجمس كمية 

شيادة الّدراسات الّطبية الخاّصة في الّطب والّصيدلة وطب  تواريخ امتحاناتيحّدد  2019أكتوبر  17مـؤّرخ في  1847 رقـم قــرار -
 227 ...................................... (2020 ريلبأ 16إلى  4 من دراكيةاستودورة  2020يناير 30إلى  18)دورة عادية من  األسنان

 228 ..........................وأخالقيات المينة الجامعية آداب يحدد قائمة أعضاء مجمس، 2019أكتوبر  20مؤرخ في  1848رقم  قــرار -
لـدى كميـة العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية نة الخدمات يتضمن تجديد تشكيمة لج 2019أكتوبر  17مؤرخ في 48رقم  قــرار -

 229 ..............................................................................................................................1اإلسالمية بجامعة وىران
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 230 ................2020-2019بعنوان السنة الجامعية  رزنامة العطل الجامعية ديحد ،2019أكتوبر  22مؤرخ في  1849رقم  قــرار -
المركز ب 2020-2019يتضّمن تأىيل الماستر المفتوح بعنوان الّسنة الجامعية ، 2019أكتوبر  22مـؤّرخ في  1850رقم  قــرار -

 231 ...........................................................................................................................................الجامعي لبريكة

المركز ب 2020-2019بعنوان الّسنة الجامعية  يتضّمن تأىيل الماستر المفتوح، 2019أكتوبر  22مـؤّرخ في  1851رقم  قــرار -
 232 ............................................................................................................................................الجامعي آلفمو

المركز ب 2020-2019بعنوان الّسنة الجامعية  يتضّمن تأىيل الماستر المفتوح، 2019أكتوبر  22مـؤّرخ في  1852رقم  قــرار -
 232 .................................................................................................................................الجامعي لعين تموشنت

 تأىيل ماستــروالمتضّمن  2019أكتوبر  01في   المؤرخ 1646، يعّدل القرار رقم 2019أكتوبر  22مـؤّرخ في  1853 رقم قــرار -
 233 ..................في ميدان "عموم وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية بسكرةبجـامعـة ، 2018-2017 ةالجـامعيــ ةمفتــوح بعنــوان الّسنــ

في األمراض الصدرية والسل  ، يتضمن إنشاء شيادة دراسات فوق التخصص2019أكتوبر  23مـؤّرخ في  1854رقم  قــرار -
 234 ................................................................................................................................والحساسية لدى األطفال

معيد العموم والتكنولوجيا لدى المركز  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس2019أكتوبر   24مـؤّرخ في  1855رقم  قــرار -
 237 ................................................................................................................................الجامعي بعين تيموشنت

معيد اآلداب والمغات لدى المركز الجامعي حدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ، ي2019أكتوبر  24مـؤّرخ في  1856رقم  قــرار -
 238 ...........................................................................................................................................بعين تيموشنت

 239 ..لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنت د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممييحدّ  2019أكتوبر  24مـؤّرخ في  1857 مـرق قــرار -
العميا في عموم التغذية لممدرسة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2019أكتوبر  24مـؤّرخ في  1858 رقم قــرار -

 240 ......................................................................................................................................والصناعات الغذائية

 –لجامعـة عبــد الرحمـن ميــرةاالسمية ألعضـاء المجمـس العممـي ، يحـّدد القائمـة 2019أكتوبر  24مـؤّرخ في  1859رقـم  قــرار -
 242 .....................................................................................................................................................بجــايـة

 ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم التجارية وعموم التسيير2019أكتوبر  24مؤرخ في  1860رقم  قــرار -
 244 ..............................................................خنشمـة-العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة عبـاس لغـروركّمية 

 مدرسةلقسـم المـوارد الحّيـة بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2019أكتوبر  24مـؤّرخ في  1861رقـم  قــرار -
 245 ...........................................................................................................الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل

والمتضمن الترخيص برفع  2007سبتمبر  29المؤرخ في  220يعدل القرار رقم ، 2019أكتوبر  29 مؤرخ في 1862رقم  قــرار -
وأعوان عموميون آخرون باعتبارىا سقف الحجم الساعي األسبوعي لفائدة أساتذة التعميم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث 

 ............................................................................................................................عمال ثانويا، المعدل والمتمم
246 

العموم االقتصادية والتجارية وعموم كمية  ء مجمسيحدد القائمة االسمية ألعضا، 2019أكتوبر  29مـؤّرخ في  1863رقم  قــرار -
 248 .............................................................................................................................الجمفة لدى جامعةالتسيير 

لدى واإلنسانية  ةالعموم االجتماعيكمية  االسمية ألعضاء مجمسيحدد القائمة ، 2019أكتوبر  29مـؤّرخ في  1864 رقم قــرار -
 249 .............................................................................................................................................الجمفة جامعة

 لدى جامعةعموم الطبيعة والحياة كمية  حدد القائمة االسمية ألعضاء مجمسي، 2019أكتوبر  29مـؤّرخ في  1865 رقم قــرار -
 250 ......................................................................................................................................................الجمفة

 لدى جامعةالحقوق والعموم السياسية كمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019أكتوبر  29في  مـؤّرخ 1866 رقم قــرار -
 252 ......................................................................................................................................................الجمفة

معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية  حدد القائمة االسمية ألعضاء مجمسي، 2019أكتوبر  29مـؤّرخ في  1867 رقم ـرارقـ -
 253 ..........................................................................................................................الجمفة لدى جامعةوالرياضية 

 254 ..1قسنطينة لدى جامعةالعموم الدقيقة كمية  حدد القائمة االسمية ألعضاء مجمسي، 2019أكتوبر  29مـؤّرخ في  1868رقم  قــرار -
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العموم  لقسم العموم اإلنسانية بكميةة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، يحدد القائم2019أكتوبر  30مـؤّرخ في  1869رقم  قــرار -
 256 ......................................................................................معسكر-واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي اإلنسانية

العموم  لقسم عمم االجتماع بكميةة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، يحدد القائم2019أكتوبر  30مـؤّرخ في  1870رقم  قــرار -
 257 ......................................................................................معسكر-ة واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولياإلنساني

لكمية العموم اإلنسانية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019أكتوبر  30مـؤّرخ في  1871رقم  قــرار -
 258 ..................................................................................................معسكر-عة مصطفى اسطمبوليواالجتماعية بجام

عمم النفس وعموم التربية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2019أكتوبر  30مـؤّرخ في  1872رقم  قــرار -
 260 .......................................................................معسكر-نسانية واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبوليالعموم اإل  بكمية

العموم  لقسم الفمسفة بكميةة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، يحدد القائم2019أكتوبر  30مـؤّرخ في  1873رقم  قــرار -
 261 ......................................................................................معسكر-بجامعة مصطفى اسطمبولي اإلنسانية واالجتماعية

لقسـم طب األسنان بكّميـة الطـــــب  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019أكتوبر  30مـؤّرخ في  1874رقم  قــرار -
 262 ...............................................................................................................سيدي بمعباس-ابسبجامعة جياللي لي

سيدي -ياللي ليابسلجامعة ج ، يحـدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019أكتوبر  30مـؤّرخ في  1875رقـم  قــرار -
 263 ....................................................................................................................................................بمعباس

-يسيلممركز الجامعي الونشر  لقائمة االسمية ألعضـاء المجمس العمميايحّدد ، 2019أكتوبر  30مـؤّرخ في  1876 رقـم قــرار -
 265 ................................................................................................................................................تيسمسيمت

وم والتكنولوجيا بالمركز لمعيد العم يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2019أكتوبر  30مـؤّرخ في  1877رقم  قــرار -
 267 ......................................................................................................................تيسمسيمت-الجامعي الونشريسي

لمعيد اآلداب والمغات بالمركز  ميالمجمس العمألعضـاء ، يحدد القائمة االسمية 2019أكتوبر  30مـؤّرخ في  1878رقم  قــرار -
 268 .................................................................................................................ميمة-الجامعي عبد الحفيع بوالصوف

لمعيد العموم االقتصادية التجارية  جمس العمميالمألعضـاء ، يحدد القائمة االسمية 2019أكتوبر  30مـؤّرخ في  1879رقم  قــرار -
 270 .....................................................................................ميمة-وعموم التسيير بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوف

والتكنولوجيا بالمركز  لمعيد العمومالمجمس العممي اء ألعضـ، يحدد القائمة االسمية 2019أكتوبر  30مـؤّرخ في  1880قــرار رقم  -
 271 .................................................................................................................ميمة-الجامعي عبد الحفيع بوالصوف

عبد الحفيع  لممركز الجامعي العممية االسمية ألعضـاء المجمس يحـدد القائم، 2019أكتوبر  30مـؤّرخ في  1881رقـم  قــرار -
 272 ...........................................................................................................................................ميمة-بوالصوف

 274 .........مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2019نوفمبر  03مـؤّرخ في  1882رقم  قــرار -
الذي يحدد القائمة  2019جويمية  10المؤرخ في  1141، يعدل القرار رقم 2019نوفمبر  04مـؤّرخ في  1883رقم  قــرار -

 275 ....................................................................................االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمفالحة

الذي يحدد القائمة االسمية  2019ماي  14المؤرخ في   737، يعدل القرار رقم  2019نوفمبر  04مـؤّرخ في  1884رقم  قــرار -
 276 ..............................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  العميا في العموم التطبيقية بالجزائر

 277 .....................جامعة سوق أىراس قائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةيحدد ال، 2019نوفمبر  04مـؤّرخ في  1885 رقم قــرار -
بجامعة  2020-2019بعنوان الّسنة الجامعية  الماستر المفتوح يتضّمن تأىيل، 2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1886رقم  قــرار -

 279 ............................................................................................................................................سيدي بمعباس

المحّدد لمقائمة االسمية  2018سبتمبر  10المؤرخ في  825يعّدل القرار رقم ، 2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1887رقم  قــرار -
 280 ........................وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياء الفيزيائية بكمية الكيمياء بجامعة 

لقسم ىندسة المواد بكمية الكيمياء ة االسمية ألعضاء المجنة العممية قائم، يحّدد ال2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1888رقم  قــرار -
 281 ....................................................................................................وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبجامعة 
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لقسم الكيمياء العضوية الصناعية ة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، يحدد القائم2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1889رقم  قــرار -
 282 ..................................................................................وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية الكيمياء بجامعة 

المحّدد لمقائمة االسمية  2018فيفري  21المؤرخ في  171رقم ، يعّدل القرار 2019وفمبر ن 07مـؤّرخ في  1890رقم  قــرار -
 283 .................وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبجامعة روتقني بكمية اليندسة الكيربائية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإللكت

المحّدد لمقائمة االسمية  2018سبتمبر  10المؤرخ في  826عّدل القرار رقم ، ي2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1891رقم  قــرار -
 284 ..........................وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبجامعة  ألعضاء المجنة العممية لقسم ىندسة الكيمياء بكمية الكيمياء

 مدرسةلقسـم التكوين التحضيري بال المجنة العمميةمة االسمية ألعضاء لقائ، يحّدد ا2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1892رقـم  قــرار -
 285 ...........................................................................................................الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل

 286 ...بشـــار -لجــامعة الطاىري دمحم ، يحـّدد القائمـة االسمية ألعضاء المـجمس العممي2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1893رقـم  قــرار -
الّمغات األجنبية بجامعـة  لكّميـة ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1894رقـم  قــرار -

 288 ..............................................................................................................................الشمف-حسيبة بن بوعمي

الّمغات  لقســم الّمغة الفرنسية بكّميـة ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1895رقـم  قــرار -
 290 .........................................................................................................الشمف-بة بن بوعمياألجنبية بجامعـة حسي

 لقســم الّمغة اإلنجميزية بكّميـة ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1896رقـم  قــرار -
 291 .................................................................................................الشمف-ت األجنبية بجامعـة حسيبة بن بوعميالمغا

العموم  ةـيكمّ عمـوم الّتسييـر بية ألعضاء المجنة العمميـة لقسـم ، يحّدد القائمة االسم2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1897رقـم  قــرار -
 292 .....................................................................تيـارت-ابن خمـدون  ةاالقتصاديـة والعمـوم الّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعـ

 ةـكّميلعمـوم االقتصادية باية ألعضاء المجنة العمميـة لقسـم ، يحّدد القائمة االسم2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1898رقـم  قــرار -
 293 ..............................................................تيـارت-ابن خمـدون  ةالعموم االقتصاديـة والعمـوم الّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعـ

العموم  ةـكّميالعمـوم التجارية بعمميـة لقسـم ية ألعضاء المجنة ال، يحّدد القائمة االسم2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1899رقـم  قــرار -
 294 .....................................................................تيـارت-ابن خمـدون  ةاالقتصاديـة والعمـوم الّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعـ

المتعددة الوطنية مدرسة لم المجمس العمميية ألعضاء لقائمة االسم، يحّدد ا2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1900رقم  قــرار -
 295 .........................................................................................................................................الجزائر-التقنيات

قائمة االسمية المحّدد لم 2019ماي  09المؤرخ في  690القرار رقم ، يعّدل 2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1901رقم  قــرار -
 297 ...................................................الجزائر-المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة لقسم ىندسـة البيـئة بال المجنة العمميةألعضاء 

قائمة االسمية المحّدد لم 2019جوان  12المؤرخ في  893رقم  ، يعّدل القرار2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1902رقم  قــرار -
 298 ......................................................الجزائر-المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة لقسم اإللكترونيك بال المجنة العمميةألعضاء 

المتضمن تجديد تشكيمة  2019أكتوبر  08المؤرخ في  46 قميعدل ويتمم القرار ر   2019نوفمبر  10مؤرخ في  49رقم  قــرار -
 299 ..............................................................................................................................االجتماعيةلجنة الخدمات 

الذي يحدد القائمة  2017ديسمبر  21المؤرخ في  1144م ار رق، يتمم القر 2019 نوفمبر 11مـؤّرخ في  1903رقم  قــرار -
 301 ................................................................االسمية ألعضاء مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة

يحدد القائمة االسمية الذي  2018سبتمبر  05رخ في المؤ  809، يتمم القرار رقم 2019 نوفمبر 11مـؤّرخ في  1904 رقم قــرار -
 302 ............................................البيوتكنولوجية وعموم الزراعة والتغذيةألعضاء مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في 

الذي يحدد القائمة االسمية  2017أكتوبر  09المؤرخ في  930يتمم القرار رقم ، 2019 نوفمبر 11مـؤّرخ في  1905رقم  قــرار -
 303 ....................................................................ألعضاء مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا

يحدد القائمة االسمية الذي  2018مبر سبت 05المؤرخ في  808، يتمم القرار رقم 2019 نوفمبر 11مـؤّرخ في  1906 رقم قــرار -
 304 ........................................................العموم االجتماعية واإلنسانيةألعضاء مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في 

يحدد القائمة االسمية الذي  2018سبتمبر  05المؤرخ في  810قم ، يتمم القرار ر 2019 نوفمبر 11مـؤّرخ في  1907 رقم قــرار -
 305 .................................................................عموم الطبيعة والحياةألعضاء مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في 
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 306 ................لجامعي بتندوفالمركز ا ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة2019نوفمبر  13مـؤّرخ في  1908رقم  قــرار -
الذي يحدد القائمة االسمية  2017فيفري  02المؤرخ في  162، يعدل القرار رقم 2019نوفمبر  13مـؤّرخ في  1909رقم  قــرار -

 307 .................................................................................... ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بمغنية)والية تممسان(

مدرسة لقسم التاريخ والجغرافيا بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2019نوفمبر  13مـؤّرخ في  1910رقم  قــرار -
 308 ...............................................................................................................قسنطيـــنة-العميا لألساتذة آســيا جــّبار

مدرسة لقسم المغة اإلنجميزية بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2019نوفمبر  13مـؤّرخ في  1911رقم  قــرار -
 310 ...............................................................................................................قسنطيـــنة-العميا لألساتذة آســيا جــّبار

مدرسة لقسم المغة الفرنسية بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2019نوفمبر  13مـؤّرخ في  1912رقم  قــرار -
 311 ..............................................................................................................قسنطيـــنة -العميا لألساتذة آســيا جــّبار

العميا مدرسة لقسم الفمسفة بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2019نوفمبر  13مـؤّرخ في  1913رقم  قــرار -
 312 .....................................................................................................................قسنطيـــنة -لألساتذة آســيا جــّبار

لقسم المغة العربية وآدابيا  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2019نوفمبر  13مـؤّرخ في  1914رقم  قــرار -
 313 ...................................................................................................قسنطيـــنة-ـّبارالعميا لألساتذة آســيا جـمدرسة بال

مدرسة لقسم العموم الطبيعية بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2019نوفمبر  13مـؤّرخ في  1915رقم  قــرار -
 315 ...............................................................................................................قسنطيـــنة-ـيا جــّبارالعميا لألساتذة آسـ

ة مدرسلقسم الفيزياء والكيمياء بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2019نوفمبر  13مـؤّرخ في  1916رقم  قــرار -
 316 ...............................................................................................................قسنطيـــنة-العميا لألساتذة آســيا جــّبار

م الدقيقة واإلعالم اآللي لقسم العمو  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2019نوفمبر  13مـؤّرخ في  1917رقم  قــرار -
 317 ...................................................................................................قسنطيـــنة-العميا لألساتذة آســيا جــّبارمدرسة بال

العميا لألساتذة آســيا لممدرسة  س العمميمة االسمية ألعضاء المجمد القائيحدّ ، 2019نوفمبر  13مـؤّرخ في  1918 رقم قــرار -
 318 .........................................................................................................................................قسنطيـــنة-جــّبار

ة ـوم االقتصاديـة العمـلكّمي االسمية ألعضاء المجمس العممي ، يحّدد القائمة2019نوفمبر  13مـؤّرخ في  1919رقم  قــرار -
 320 ........................................................................................خنشمـة-بجامعة عبـاس لغـرور  رـسييوم التّ ـة وعمـجاريوالتّ 

الذي يحدد القائمة االسمية  2019 جوان 11المؤرخ في  860لقرار رقم يعدل ا، 2019 نوفمبر 13مـؤّرخ في  1920 رقم قــرار -
 321 ..................................................................................عموم والتكنولوجيالمىواري بومدين  ألعضاء مجمس إدارة جامعة

الذي يحدد القائمة االسمية  2019 ماي 16المؤرخ في  741قرار رقم يعدل ال، 2019 نوفمبر 13مـؤّرخ في  1921 رقم قــرار -
 323 ..........................................................................................................خميس مميانة ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 324 .............................المديةإدارة جامعة  ألعضاء مجمس اإلسميةلقائمة يحدد ا، 2019 نوفمبر 13مـؤّرخ في  1922 رقم قــرار -
المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات قائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، يحدد ال2019 نوفمبر 14مـؤّرخ في  1923رقم  قــرار -

 325 ....................................................................................................................................................بالجزائر

الذي يحدد القائمة االسمية  2019فيفري  07المؤرخ في  127، يعدل القرار رقم 2019 نوفمبر 14مـؤّرخ في  1924رقم  قــرار -
 327 ..............................................................................................ورقمةألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ب

الذي يحدد القائمة  2018سبتمبر  27المؤرخ في  665يعدل القرار رقم ، 2019 نوفمبر 17مـؤّرخ في  1925 رقم قــرار -
 328 ..........................................لتقني في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافياالسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي وا

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم المالية والمحاسبة 2019نوفمبر  20مـؤّرخ في  1926رقم  قــرار -
 329 ...........................................................1سطيف-فرحات عباس العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة بكمية

العموم  عموم التسيير بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2019نوفمبر  20مـؤّرخ في  1927رقم  قــرار -
 330 ..........................................................................1سطيف-االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة فرحات عباس
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العموم  التعميم األساسي بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2019نوفمبر  20مـؤّرخ في  1928رقم  قــرار -
 331 ..........................................................................1سطيف-االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة فرحات عباس

 العموم االقتصادية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2019نوفمبر  20مـؤّرخ في  1929رقم  قــرار -
 333 ..................................................................1سطيف-العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة فرحات عباس

العموم  العموم التجارية بكميةسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، يحدد القائمة اال2019نوفمبر  20مـؤّرخ في  1930رقم  قــرار -
 334 ..........................................................................1سطيف-االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة فرحات عباس

لكمية العموم االقتصادية والتجارية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019نوفمبر  20مـؤّرخ في  1931رقم  قــرار -
 335 ....................................................................................................1سطيف-وعموم التسيير بجامعة فرحات عباس

بصريات وميكانيك الدقة  لمعيدالمجمس العممي  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2019نوفمبر  20مـؤّرخ في  1932رقم  قــرار -
 337 ......................................................................................................................1سطيف-فرحات عباس بجامعة

اليندسة المعمارية وعموم  لمعيدمي المجمس العم ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2019نوفمبر  20مـؤّرخ في  1933رقم  قــرار -
 338 .............................................................................................................1سطيف-فرحات عباس األرض بجامعة

البيولوجيا الجزيئية والخموية  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2019نوفمبر  20مـؤّرخ في  1934رقم  قــرار -
 339 ................................................................................جيجل-عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بن يحي بكمية

، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الميكروبيولوجيا التطبيقية 2019نوفمبر  20مـؤّرخ في  1935رقم  قــرار -
 341 ..............................................................جلجي-عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بن يحي وعموم التغذية بكمية

لقسم عموم المحيط والعموم  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019نوفمبر  20مـؤّرخ في  1936رقم  قــرار -
 342 .....................................................................جيجل-عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بن يحي الفالحية بكمية

 343 ..جيجل-دمحم الصديق بن يحيلجامعة  د القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممييحـدّ ، 2019نوفمبر  20مـؤّرخ في  1937 رقـم قــرار -
الذي يحّدد القائمة  2019سبتمبر  24ي المؤّرخ ف 1615، يعّدل القرار رقم 2019نوفمبر  20مـؤّرخ في  1938رقم  قــرار -

 345 .................................................سيدي بمعباس-التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابسكّمية االسمية ألعضاء المجمس العممي ل

عموم وتقنيات النشاطات  لمعيد المجمس العممي ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2019نوفمبر  20مـؤّرخ في  1939رقم  قــرار -
 347 ............................................................................................2باتنة-مصطفى بن بولعيد  البدنية والرياضية بجامعة

العموم بجامعة  الفيزياء بكمية لقسمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، يحّدد القائم2019نوفمبر  20مـؤّرخ في  1940رقم  قــرار -
 348 ..............................................................................................................................سكيكدة-1955أوت  20

لمعيد عموم وتقنيات النشاطات عممي المجمس ال ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2019نوفمبر  24مـؤّرخ في  1941رقم  قــرار -
 349 ....................................................................................................ورقمة-البدنية والرياضية بجامعة قاصدي مرباح

العموم بجامعة  لقسم الكيمياء بكمية العممية، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 2019نوفمبر  24مـؤّرخ في  1942رقم  قــرار -
 350 ..............................................................................................................................سكيكدة-1955أوت  20

 عموم اإلعالم واالتصال بكمية ضاء المجنة العممية لقسم، يحّدد القائمة االسمية ألع2019نوفمبر  24مـؤّرخ في  1943رقم  قــرار -
 351 .........................................................................سكيكدة-1955أوت  20العموم االجتماعية والعموم اإلنسانية بجامعة 

العموم  لقسم عمم النفس بكمية ضاء المجنة العممية، يحّدد القائمة االسمية ألع2019نوفمبر  24مـؤّرخ في  1944رقم  قــرار -
 352 .................................................................................سكيكدة-1955أوت  20االجتماعية والعموم اإلنسانية بجامعة 

العموم  العموم اإلنسانية بكمية المجنة العممية لقسم، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء 2019نوفمبر  24مـؤّرخ في  1945رقم  قــرار -
 354 .................................................................................سكيكدة-1955أوت  20االجتماعية والعموم اإلنسانية بجامعة 

 العموم االجتماعية بكميةاء المجنة العممية لقسم سمية ألعض، يحّدد القائمة اال2019نوفمبر  24مـؤّرخ في  1946رقم  قــرار -
 355 .........................................................................سكيكدة-1955أوت  20العموم االجتماعية والعموم اإلنسانية بجامعة 

العميا مدرسة لقسم الطور الثاني بال لمجنة العمميةالقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2019نوفمبر  24مـؤّرخ في  1947رقم  قــرار -
 356 ...........................................................................................................................في العموم البيولوجية بوىران
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 357 .....1لجنة الخدمات االجتماعية لـدى جـامعـة اإلخوة منتوري قسنطينة يتضمن تجديد تشكيمة 2019نوفمبر  24مؤرخ في  50رقم  قــرار -
، يحّدد تاريخ إجراء مسابقة، بصفة استثنائية لاللتحاق بالتكوين لنيل شيادة 2019نوفمبر  25مـؤّرخ في  1948رقم  قــرار -

 358 .................................................2019برالّدراسات الّطبية الخاّصة )اإلقامة( في مناطق الجنوب واليضاب العميا دورة نوفم

الذي يحدد القائمة االسمية  2018 ماي 13المؤرخ في  444يعدل القرار رقم ، 2019نوفمبر  25 مؤرخ في 1949 رقم قــرار -
 359 ...............................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة بومرداس

 361 ..................................رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي، يتضمن 2019نوفمبر  26مـؤّرخ في  1950رقم  قــرار -
 362 ..................................عاليرخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين ال، يتضمن 2019نوفمبر  26مـؤّرخ في  1951رقم  قــرار -
 364 ..................................رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي، يتضمن 2019نوفمبر  26مـؤّرخ في  1952رقم  قــرار -
 365 ....................ريججامعة برج بوعري يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2019نوفمبر  28 مؤرخ في 1953رقم  قــرار -
 اإلسميةيحدد القائمة الذي  2017جانفي  3المؤرخ في  09، يعدل القرار رقم 2019نوفمبر  28 مؤرخ في 1954 رقم قــرار -

 367 ................................................................................................................3ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر

لقسـم الفيزياء بكّميـة العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019نوفمبر  28مـؤّرخ في  1956رقم  قــرار -
 368 ...................................................................................................الطارف-والتكنولوجيا بجامعة الشاذلي بن جديد 

لقسـم الكيمياء بكّميـة العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019نوفمبر  28مـؤّرخ في  1957رقم  قــرار -
 369 .....................................................................................................الطارف-والتكنولوجيا بجامعة الشاذلي بن جديد

لقسـم اإلعالم اآللي بكّميـة العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019نوفمبر  28مـؤّرخ في  1958رقم  قــرار -
 370 ....................................................................................................الطارف–والتكنولوجيا بجامعة الشاذلي بن جديد 

لقسـم الرياضيات بكّميـة العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019نوفمبر  28مـؤّرخ في  1959رقم  قــرار -
 371 .....................................................................................................الطارف-والتكنولوجيا بجامعة الشاذلي بن جديد

عموم الطبيعة والحياة كّمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل2019نوفمبر  28مـؤّرخ في  1960رقم  قــرار -
 372 ....................................................................................................................الطارف-بجامعة الشاذلي بن جديد

العميا لألساتذة آســيا لممدرسة  د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي يحدّ ، 2019نوفمبر  28مـؤّرخ في  1961 رقم قــرار -
 374 .........................................................................................................................................قسنطيـــنة-جــّبار

الذي يحدد القائمة االسمية  2019 أفريل 29المؤرخ في  507يعدل القرار رقم ، 2019 ديسمبر 01مـؤّرخ في  1962 رقم قــرار -
 376 ................................................................................األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية  ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 377 ...............3يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لـدى جـامعـة قسنطينة 2019ديسمبر  02مؤرخ في  51رقم  قــرار -
الذي يحدد القائمة االسمية  2019جوان  26المؤرخ في  999، يعدل رقم 2019 ديسمبر 08مـؤّرخ في  1966رقم  قــرار -

 378 ..........................................................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة

الذي يحدد القائمة  2017ديسمبر  21المؤرخ في  1144م ، يعدل القرار رق2019 ديسمبر 08مـؤّرخ في  1967رقم  قــرار -
 379 ................................................................االسمية ألعضاء مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة

ي يحدد القائمة الذ 2017ديسمبر سنة  4المؤرخ في  1106، يعدل القراررقم 2019 ديسمبر 08مـؤّرخ في  1968رقم  قــرار -
 380 .....................................االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافي

ي ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد اآلداب والمغات لدى المركز الجامع2019ديسمبر  08مـؤّرخ في  1969رقم  قــرار -
 381 ......................................................................................................................................................ببريكة

ة واالجتماعية لدى ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العموم اإلنساني2019ديسمبر  08مـؤّرخ في  1970رقم  قــرار -
 383 ..................................................................................................................................المركز الجامعي ببريكة

وق والعموم االقتصادية لدى معيد الحق ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس2019ديسمبر  08مـؤّرخ في  1971رقم  قــرار -
 384 ..................................................................................................................................المركز الجامعي ببريكة
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الذي يحدد القائمة االسمية  2017ريل أف 25المؤرخ في  466، يعدل القرار رقم2019ديسمبر  08مـؤّرخ في  1972رقم  قــرار -
 385 ...................................................................................... ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بأفمو)والية األغواط(

الذي يحدد القائمة االسمية  2018بر سبتم 3المؤرخ في  805يعدل القرار رقم ، 2019 ديسمبر 10مـؤّرخ في  1973 رقم قــرار -
 386 ...............................................................ألعضاء مجمس إدارة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية

يحدد القائمة االسمية  2017سبتمبر  23المؤرخ في  914، يعدل القرار رقم  2019 ديسمبر 10مـؤّرخ في  1974رقم  قــرار -
 387 ........................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة

 388 ..................عميا لمتجارةالمدرسة القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، يحدد ال2019ديسمبر  10مـؤّرخ في  1975رقم  قــرار -
القائمة االسمية  الذي يحدد 2018ماي  30المؤرخ في  539، يعدل القرار رقم 2019ديسمبر  10مـؤّرخ في  1976 رقم قــرار -

 389 .......................................................2وىران لدى جامعةالعموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ألعضاء مجمس كمية 

القائمة االسمية  الذي يحدد 2018ماي  30خ في المؤر  540، يعدل القرار رقم 2019ديسمبر  10مـؤّرخ في  1977 رقم قــرار -
 390 ...........................................................................2وىران لدى جامعةمعيد الصيانة واألمن الصناعي ألعضاء مجمس 

لدى معيد البصريات وميكانيك الدقة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019ديسمبر  10مـؤّرخ في  1978 رقم قــرار -
 392 ..........................................................................................................................................1سطيف جامعة

الذي يحدد القائمة االسمية  2019جوان  23المؤرخ في  954رقم  ، يعدل القرار2019ديسمبر  10مـؤّرخ في  1979رقم  قــرار -
 393 ..........................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن بعنابة

لندوة الوطنية لممؤسسات العمومية ذات الطابع ا يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2019ديسمبر  10مؤرخ في  1980رقم  قــرار -
 394 ......................................................................................................................................العممي والتكنولوجي

لذي يحدد القائمة االسمية ا 2018جوان سنة  25المؤرخ في  593رقم  يعدل القرار، 2019ديسمبر  15مـؤّرخ في  1981 قــرار -
 397 .................................................................ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني حول المناطق القاحمة

المدرسة  الوطنية العميا قائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، الذي يحدد ال2019ديسمبر  16مـؤّرخ في  1982رقم  قــرار -
 398 .............................................................................................................................................لإلعالم اآللي

يحدد القائمة االسمية  الذي 2018 ماي 14المؤرخ في  461يعدل القرار رقم ، 2019ديسمبر  16مـؤّرخ في  1983 رقم قــرار -
 399 ....................................................................................................................ورقمة جامعةألعضاء مجمس إدارة 

الذي يحدد القائمة  2018 نوفمبر 28المؤرخ في  1095يعدل القرار رقم ، 2019ديسمبر  16مـؤّرخ في  1984 رقم قــرار -
 401 ...............................................................................................................مستغانم االسمية ألعضاء مجمس إدارة

الذي يحدد القائمة االسمية  2019 مارس 31المؤرخ في  305يعدل القرار رقم ، 2019ديسمبر  16مـؤّرخ في  1985رقم  قــرار -
 402 .................................................................................................................1البميدة ألعضاء مجمس إدارة جامعة

الرياضيات  لقسم الرياضيات بكميةة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، يحدد القائم2019ديسمبر  17مـؤّرخ في  1986رقم  قــرار -
 403 .........................................................................................................ورقمـة-وعموم المادة بجامعة قاصدي مرباح

الرياضيات  لقسم الكيمياء بكميةمة االسمية ألعضاء المجنة العممي ، يحدد القائ2019ديسمبر  17مـؤّرخ في  1987رقم  قــرار -
 404 .........................................................................................................ورقمـة-وعموم المادة بجامعة قاصدي مرباح

الرياضيات  لقسم الفيزياء بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ديسمبر  17مـؤّرخ في  1988رقم  قــرار -
 405 .........................................................................................................ورقمـة-وعموم المادة بجامعة قاصدي مرباح

لكمية الرياضيات وعموم المادة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019ديسمبر  17مـؤّرخ في  1989رقم  قــرار -
 407 ......................................................................................................................ورقمـة-بجامعة قاصدي مرباح

العموم  لقسم ىندسة المحيط بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ديسمبر  17مـؤّرخ في  1990رقم  قــرار -
 408 ........................................................................................برج بوعريريج-والتكنولوجيا بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

لقسم اآلداب والمغات األجنبية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019ديسمبر  17مـؤّرخ في  1991رقم  قــرار -
 409 .............................................................................برج بوعريريج-اآلداب والمغات بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي بكمية
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الذي يحّدد القائمة االسمية  2017أوت  06المؤّرخ في  315، يعّدل القرار رقم 2019ديسمبر  17مـؤّرخ في  1992رقم  قــرار -
 410 .......................................سكيكدة-1955أوت  20التكنولوجيا بجامعة  ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بكمية

العموم  العموم التجارية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  1993رقم  قــرار -
 411 ......................................................................الجمفة-االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة زيان عاشور

العموم  عموم التسيير بكميةسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، يحدد القائمة اال2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  1994رقم  قــرار -
 413 ......................................................................الجمفة-االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة زيان عاشور

 العموم االقتصادية بكميةسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، يحدد القائمة اال2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  1995رقم  قــرار -
 414 ..............................................................الجمفة-العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة زيان عاشور

االسمية المحّدد لمقائمة  2019أكتوبر  24المؤرخ في  1857، يعّدل القرار رقم 2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  1996 مـرق قــرار -
 415 .....................................................................................لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنتألعضاء المجمس العممي 

لسنتي القسم التحضيري المدمج بالمدرسة  يحّدد البرنامج البيداغوجي، 2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  1997 رقم قرار قــرار -
 416 ................................................................................................................اإلعالم وعموم لمصحافة العميا الوطنية

كوين تلضمان وعموم االعالم  لمصحافةالـعـمـيـا الوطنية رسـة المديتضّمن تأىيل ، 2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  1998 رقم قــرار -
 422 .........................................................................................................."صحافة سمعية بصرية ورقمية"ماستر في 

كوين تلضمان وعموم االعالم لمصحافة الـعـمـيـا الوطنية رسـة المديتضّمن تأىيل ، 2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  1999 رقم قــرار -
 426 ......................................................................................................................."اتصال مؤسساتي"ماستر في 

كوين تلضمان وعموم االعالم  لمصحافةالـعـمـيـا الوطنية رسـة المديتضّمن تأىيل ، 2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  2000 رقم قــرار -
 429 .............................................................................................................."جيوسياسية وسائل اإلعالم"ماستر في 

كوين تلضمان وعموم االعالم  لمصحافةالـعـمـيـا الوطنية رسـة المديتضّمن تأىيل ، 2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  2001 رقم قــرار -
 433 ........................................................................................................................."صحافة اقتصادية"ماستر في 

كوين تلضمان وعموم االعالم لمصحافة الـعـمـيـا الوطنية رسـة المديتضّمن تأىيل ، 2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  2002 رقم قــرار -
 437 .................................................................................................................."صحافة واتصال رياضي"ماستر في 

كوين تلضمان وعموم االعالم  لمصحافةالـعـمـيـا الوطنية رسـة المديتضّمن تأىيل ، 2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  2003 رقم قــرار -
 440 ...................................................................................................................."صحافة عممية وبيئية"ماستر في 

كوين تلضمان وعموم االعالم  لمصحافةالـعـمـيـا الوطنية رسـة المديتضّمن تأىيل ، 2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  2004 رقم قــرار -
 444 ......................................................................................................."وسائل اإلعالم، المجتمع والثقافة"ماستر في 

 448 ..لمتكوين العالي والتكوينات العالية التي تضمنيا، يحدد قائمة المؤسسات الخاصة 2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  2005 رقم قــرار -
ئمة لجان االمتحانات لمحصول عمى شيادة الدراسات الطبية الخاصة في الطب ، يحدد قا2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  2006 رقم قــرار -

 451 ........... (2020أفريل  16إلى  4ودورة استدراكية من  2020يناير  30إلى  18والصيدلة وطب األسنان وتشكيمتيا )دورة عادية من 

 األربعين المتضمن إعالن نتائج الدورة 2018أوت  01يتضمن تعديل القرار المؤرخ في   2019ديسمبر  18 مؤرخ في قــرار -
 468 .........................................................................................................................( لمجنة الجامعية الوطنية40)

الذي يحدد القائمة  2017أكتوبر  24لمؤرخ في ا 1027، يعدل القرار رقم 2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  2008رقم  قــرار -
 472 ...................................................................االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  العميا في العموم التطبيقية بتممسان

الذي يحدد القائمة االسمية  2019جوان  19المؤرخ في  944، يعدل القرار رقم 2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  2009رقم  قــرار -
 473 ................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران

الذي يحدد القائمة االسمية  2017ل افري 12المؤرخ في  418رقم ، يعدل القرار 2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  2010رقم  قــرار -
 474 .............................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة

 475 ................................لمتجارةا لممدرسة العمي ةالمكون األقساميتضمن إنشاء ، 2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  2011رقم  قــرار -
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 الذي يحدد القائمة 2017جويمية  08المؤرخ في  776 ، يعدل القرار رقم2019ديسمبر  22مـؤّرخ في  2012رقم  قــرار -
 475 ................................................االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في عموم التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر

لـدى جـامعــة ىـواري  ، يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة2019ديسمبر  23مـؤرخ فـي  52رقـم  قــرار -
 477 ...........................................................................................................................بومديـن لمعمـوم والتكنـولوجيـا

  لدى مديرية الخدمات الجامعية يتضمـن تجـديـد تشكيـمة لجنـة الخدمــات اإلجتمـاعيـة 2019ديسمبر  24مـؤرخ في  53رقـم  قــرار -
 478 ..............................................................................................................................................باتنة بوعقال

أعضاء  الذي يتضمن تعيين 2018جانفي  11المؤرخ في  34، يعدل القرار رقم 2019ديسمبر  26مـؤّرخ في  2013م ـــرق قــرار -
 179 ...............................................................................................ةــــات الجامعيــي لمخدمـوان الوطنــالديتوجيو مجمس 

، يتضمن الموافقة عمى مداولة مجمس إدارة المركز الجامعي بغميزان المؤرخة في 2019ديسمبر  26مـؤّرخ في  2014رقم  قــرار -
 480 ......................الجامعي لفائدة متعاممين خواص والمتضمنة الموافقة عمى إيجار محالت عقارية تابعة لممركز 2019فيفري  21

لدى مديـريـة الخـدمـات  يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة 2019ديسمبر  26مـؤرخ فـي  54 رقـم قــرار -
 481 ........................................................................................................................................الجـامعيـة غميـزان

لــدى المدرسـة العميـا  يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة 2019ديسمبر  26مـؤرخ فـي  55رقـم  قــرار -
 482 .......................................................................................................................................لألسـاتـذة األغــواط

 483 .......يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لـدى المدرسة العميا لألساتذة بورقمة 2019ديسمبر  26مؤرخ في  56رقم  قــرار -
يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لــدى الـمدرسـة العـميـا  2019ديسمبر  26مـؤرخ فـي  57رقـم  قــرار -

 484 .........................................................................................................................................لألسـاتـذة بوىـران

يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لـدى جـامعــة إبن خمـدون  2019ديسمبر  30مـؤرخ فـي  58رقـم  ــرارق -
 486 .....................................................................................................................................................تيــارت

 

IV- الوزارية املشرتكة رراتـــــــــقـُمـال  
يتضمن إنشاء المجان المحمية لتنفيذ اتفاقية برنامج حول ترقية ، 2019أكتوبر  14مــؤرخ في  03 رر وزاري مشترك رقمـــــمق -

 488 .....................................................................الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي ويحدد مياميا وتشكيمتيا وسيرىا
 
 

 

V- رراتـــــــــقـُمـال  
، يتضمن وضع  كل اليياكل التابعة سابقًا لممدرسة العميا لمتجارة بتافورة، والية 2019أكتوبر  15مؤرخ في  484رقم مقرر  -

 495 .................................................................................................................1الجزائر تحت تصرف جامعة الجزائر
/ قسم اليندسة المعمارية/ 06رقم  المناقصة الوطنية المحدودةتضمن إلغـاء ، ي2019أكتوبر  22ُمؤّرخ في  495رقم مقرر  -

 497 ...........................................................................................................................................2015إيسطو/
 498 ..........2015/إيسطو/ EPS/ 04رقم  المناقصة الوطنية المحدودةتضمن إلغـاء ، ي2019أكتوبر  22ُمؤّرخ في  496رقم مقرر  -
 499 ............2015/ إيسطو/TP/ 11رقم المناقصة الوطنية المحدودة تضمن إلغـاء ي ،2019أكتوبر  22ُمؤّرخ في  497رقم مقرر  -
، يتضمن وضع ىياكل مدرسة الدراسات العميا التجارية سابقًا، ببن عكنون، تحت تصرف 2019أكتوبر  22ُمؤّرخ في  498رقم مقرر  -

الجزائرية لمعموم والتكنولوجيات، ومركز تطوير الطاقات المتجددة، ومركز  اإلدارة المركزية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي، واألكاديمية
 500 ...................................البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، ومركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائية

لاللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة،  إجراء مسابقة عمى أساس االختباراتيمدد أجل  2019أكتوبر  23مؤرخ في  1043مقرر رقم  -
 505 .............................................................................................................رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لجامعة الوادي

لاللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة،  إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات يمدد أجل 2019أكتوبر  23مؤرخ في  1044مقرر رقم  -
 506 ......................................................................................................................رتبة ممحق اإلدارة لجامعة الوادي
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، عوان اإلداريينبسمك األمسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق  أجل إجراء يمدد 2019 أكتوبر 23مؤرخ في  1045 مقرر رقم -
 506 .......................................................................................................................جامعة الواديل عون مكتب رتبة

يتضمن وضع جزء من ىياكل جامعة بومرداس، تحت تصرف الوكالة الوطنية لتثمين  2019أكتوبر  27ُمؤّرخ في  501رقم قرر مُ  -
 507 ..........................................................»الحاضنة«نتائج البحث والتنمية التكنولوجية لتوطين المصمحة المشتركة المسماة 

بسمك ميندسي المخابر  راء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاقيمدد أجل إج 2019نوفمبر  03مؤرخ في  1085مقرر رقم  -
 508 ....................................................................لممركز الجامعي بتامنغست الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية

المكتبات الجامعية،  ن الميني لاللتحاق بسمك محافظييمدد أجل إجراء االمتحا 2019نوفمبر  03مؤرخ في  1086مقرر رقم  -
 509 ...............................................................لممركز الجامعي بتامنغست رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني

بسمك المحاسبين اإلداريين، رتبة  لتحاقيمدد أجل إجراء االمتحان الميني لال  2019نوفمبر  03مؤرخ في  1087مقرر رقم  -
 509 ..................................................................................................لممركز الجامعي بتامنغست محاسب إداري رئيسي

رتبة طبيب عام  إلى ت لمترقيةيمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارا 2019نوفمبر  03مؤرخ في  1088مقرر رقم  -
الصحة العمومية، شعبة الممارسين الطبيين  في رئيسي في الصحة العمومية، المنتمية إلى سمك الممارسين الطبيين العامين

 510 ..........................................................................لتطبيقية بالجزائرا لممدرسة العميا لمعموم العامين في الصحة العمومية
رتبة جراح أسنان عام  يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية إلى 2019نوفمبر  03مؤرخ في  1089مقرر رقم  -

رئيسي في الصحة العمومية، المنتمية إلى سمك جراحي األسنان العامين في الصحة العمومية، شعبة الممارسين الطبيين العامين 
 511 ....................................................................................لممدرسة العميا لمعموم التطبيقية بالجزائر حة العموميةفي الص

بسمك ممحقي اإلدارة،  يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق 2019نوفمبر  03مؤرخ في  1090مقرر رقم  -
 512 ..............................................................................لممدرسة العميا لمعموم التطبيقية بالجزائر رئيسي لإلدارة رتبة ممحق

بسمك ممحقي اإلدارة،  لاللتحاق يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات 2019نوفمبر  03مؤرخ في  1091مقرر رقم  -
 512 .......................................................................................لممدرسة العميا لمعموم التطبيقية بالجزائر دارةرتبة ممحق اإل

بسمك األعوان اإلداريين،  لاللتحاق يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات 2019نوفمبر  03مؤرخ في  1092مقرر رقم  -
 513 .................................................................................لممدرسة العميا لمعموم التطبيقية بالجزائر إدارة رئيسي رتبة عون 

بسمك األعوان اإلداريين،  لاللتحاق يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات 2019نوفمبر  03مؤرخ في  1093مقرر رقم  -
 514 ..........................................................................................لممدرسة العميا لمعموم التطبيقية بالجزائر ن إدارةرتبة عو

بسمك المتصرفين، رتبة متصرف  يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2019نوفمبر  03مؤرخ في  1094مقرر رقم  -
 514 ...................................................................................................رسة العميا لمعموم التطبيقية بالجزائرلممد مستشار

بسمك المتصرفين، رتبة متصرف  يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2019نوفمبر  03مؤرخ في  1095مقرر رقم  -
 515 .....................................................................................................العميا لمعموم التطبيقية بالجزائرلممدرسة  رئيسي

بسمك الكتاب، رتبة كاتب مديرية  يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2019نوفمبر  03مؤرخ في  1096مقرر رقم  -
 516 .....................................................................................................العميا لمعموم التطبيقية بالجزائر لممدرسة رئيسي

بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق  يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2019نوفمبر  03مؤرخ في  1097مقرر رقم  -
 516 ......................................................................................................رسة العميا لمعموم التطبيقية بالجزائرلممد اإلدارة

 بسمك المتصرفين، رتبة متصرف يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2019نوفمبر  05مؤرخ في  1108مقرر رقم  -
 517 ............................................................................................................................................يرةلجامعة البو 

بسمك المتصرفين، رتبة متصرف  يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2019نوفمبر  05مؤرخ في  1109مقرر رقم  -
 518 ...................................................................................................................................لجامعة البويرة رئيسي

بسمك الكتاب، رتبة كاتب مديرية  يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2019نوفمبر  05مؤرخ في  1110مقرر رقم  -
 518 ...................................................................................................................................لجامعة البويرة ئيسير 
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محق بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة م لاللتحاقالميني  االمتحانيمدد أجل إجراء  2019نوفمبر  24مؤرخ في  1183 مقرر رقم -
 519 .....................................................................................................................................اإلدارة لجامعة بسكرة

يين، رتبة عون بسمك األعوان اإلدار  لاللتحاقالميني  االمتحانيمدد أجل إجراء  2019نوفمبر  24مؤرخ في  1184مقرر رقم  -
 520 .............................................................................................................................لجامعة بسكرة إدارة رئيسي

مك المنشطين بس مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق يمدد أجل إجراء 2019ديسمبر  16مؤرخ في  1273مقرر رقم  -
 520 .................................................وسط-لمديرية الخدمات الجامعية باتنة الجامعيين، رتبة منشط جامعي من المستوى الثاني

بسمك النفسانيين  يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق 2019ديسمبر  16مؤرخ في  1274مقرر رقم  -
 521 ...............................وسط-لمديرية الخدمات الجامعية باتنة صحة العمومية، رتبة نفساني عيادي لمصحة العموميةالعياديين لم

في اإلعالم اآللي، رتبة  بسمك الميندسين يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2019ديسمبر  16مؤرخ في  1275مقرر رقم  -
 522 .........................................................................ممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآلليميندس رئيسي في اإلعالم اآللي ل

التراجمة، رتبة مترجم  -المترجمين بسمك يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2019ديسمبر  16مؤرخ في  1276مقرر رقم  -
 522 ..............................................................................................لإلعالم اآللي ترجمان رئيسي لممدرسة الوطنية العميا

يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك النفسانيين  2019ديسمبر  16مؤرخ في  1277مقرر رقم  -
 523 .................................لمصحة العمومية لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآلليالعياديين لمصحة العمومية، رتبة نفساني عيادي 

بسمك المنشطين مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق  يمدد أجل إجراء 2019ديسمبر  16مؤرخ في  1278مقرر رقم  -
 524 ....................................................عالم اآلليلممدرسة الوطنية العميا لإل الجامعيين، رتبة منشط جامعي من المستوى األول

بسمك المقتصدين  مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاقيمدد أجل إجراء  2019ديسمبر  16 مؤرخ في 1279 مقرر رقم -
 524 ..........................................................................ممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآلليلجامعي الجامعيين، رتبة مقتصد 

لاللتحاق بسمك األعوان اإلداريين،  يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة 2019ديسمبر  16مؤرخ في  1280مقرر رقم  -
 525 ..............................................................................................لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي رتبة عون إدارة

الميندسين في  بسمكلاللتحاق  ةيمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشياد 2019ديسمبر  16مؤرخ في  1281مقرر رقم  -
 526 ...................................................ممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآلليلميندس دولة في اإلعالم اآللي  ، رتبةاإلعالم اآللي

محافظي المكتبات الجامعية،  بسمك يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2019ديسمبر  16مؤرخ في  1282مقرر رقم  -
 526 ...........................................................................لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي محافع المكتبات الجامعية رتبة

 527 .....ممدارس العميامسابقات االلتحاق بالطور الثاني ليتضمن إنشاء لجنة مكّمفة بتقييم  2019ديسمبر  18 المؤرخ  في 616 مقرر رقم -
 528 ...............لتقييم المؤسسات الخاصة لمتكوين العالي يتضمن إنشاء لجنة وزارية، 2019ديسمبر  18 مؤرخ في 617 مقـّرر رقم -
 529 ..التابعة لدوائر وزارية أخرى  يتضمن إنشاء لجنة وزارية لتقييم مؤسسات التكوين العالي، 2019ديسمبر  18 مؤرخ في 618 مقـّرر رقم -

 

 

VI-التعليمات  
صحة العامين في ال تحدد شروط وكيفيات التحاق الممارسين الطبيين 2019نوفمبر  28تعميمة وزارية مشتركة مؤرخ في  -

 لنيل نالعمومية في المؤسسات واإلدارات العمومية التابعة لقطاع الصحة والواقعة في مناطق الجنوب واليضاب العميا بالتكوي
 532 .........................................................................................................شيادة الدراسات الجامعية الطبية الخاصة

 533 .........................................................................................2019ديسمبر  23وزارية مشتركة مؤرخة في تعميمة  -
 

 

VIIةـــــــرديـــفـــال والــمـقــــررات راراتـــــــقـــال - 
 535 ......................................................................................ةــــــرديــــفـال راراتـــــــقــال 

 550 .....................................................................................ةــــــرديــــفـال الـمــقـــررات 
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 1يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث لدػ جامعة الجزائر 2019غشت سنة  31 قرار وزارؼ مشترؾ مؤرخ في.  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

  يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث لدػ المدرسة الوطنية  2019غشت سنة  31قرار وزارؼ مشترؾ مؤرخ في
 المتعددة التقنيات بقسنطينة

 (2019أكتوبر  9الصادرة بتاريخ  63)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  يناير سنة  15يعدؿ ويتمـ القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  2019سبتمبر سنة  16قرار وزارؼ مشترؾ مؤرخ في
  .والمتضمف التنظيـ الداخمي لمركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية 2013

 (2019أكتوبر  24الصادرة بتاريخ  65)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  يحدد تصنيف المدرسة العميا وشروط االلتحاؽ بالمناصب  2018سبتمبر سنة  12قرار وزارؼ مشترؾ مؤرخ في
  التابعة لو.

 (2019 نوفمبر 10الصادرة بتاريخ  67لعدد )الجريدة الرسمية ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ديسمبر  22يعدؿ ويتمـ القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  2019يونيو سنة  18قرار وزارؼ مشترؾ مؤرخ في
لمتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة االقامات الجامعية التابعة ليا وا 2004سنة 

  ومشتمبلتو.
 (2019 نوفمبر 27الصادرة بتاريخ  73)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  يحدد إطار تنظيـ المسابقات واالمتحانات المينية لبللتحاؽ بالرتب المنتمية  2019يوليو سنة  29قرار مؤرخ في
  ألسبلؾ مستخدمي دعـ البحث.

 (2019 ديسمبر 25الصادرة بتاريخ  80)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المؤسسة العمومية االستشفائية  يتضمن اعتماد بعض مصالح 2019أكتوبر  15وزاري مشترك مؤرخ في رار ـق
 تيبازة لضمان نشاطات استشفائية جامعية

 

 ح المستشفيات،إن وزير الصحة والسكان و|إصال
 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،

، 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ

 2007يو سنة ما 19الموافق  1428جمادػ األوؿ عاـ  2المؤرخ في  140-07بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ و  -
 والمتمـ. والمتضمف إنشاء العمومية االستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة الجوارية وتنظيميا وسيرىا، المعدؿ

أكتوبر سنة  17الموافق  1432ذؼ القعدة عاـ  19المؤرخ في  357-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
مايو  19الموافق  1428جمادػ األولى عاـ  2في  المؤرخ 140-07، يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذؼ رقـ 2011
ظيميا والمتضمف إنشاء المؤسسات العمومية االستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة الجوارية وتن 2007سنة 

 (.2وسيرىا، السيما المادة )
 نوفمبر سنة 21الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  25المؤرخ في  379-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

صبلح المستشفيات، 2011  الذؼ يحدد صبلحيات وزير الصحة والسكاف وا 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المصالح والوحدات المكونة ليا  2019أوت  05المؤرخ في  50وبمقتضى القرار الوزارؼ رقـ  -

 عمى مستوػ المؤسسة العمومية االستشفائية تيبازة.
 نار ر ـــــيـق

 

 2011أكتوبر سنة  17المؤرخ في  357-11مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  2تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
امعية، المصالح والوحدات التابعة لممؤسسة المشار إليو أعبله، يعتمد لضماف نشاطات استشفائية ج
 العمومية االشتفائية تيبازة، وفقا لمجدوؿ المرفق ليذا القرار.

صبلح المستشفيات واألميف العاـ لوزارة التعميـ العالي : 2المادة  يكمف األميف العاـ لوزارة الصحة والسكاف وا 
ينشر في النشرتيف الرسميتيف لوزارة الصحة والبحث العممي، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذؼ س

صبلح المستشفيات ولوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  والسكاف وا 
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 المتضمن اعتماد منح بعض مصالح 2019أكتوبر  15لوزاري المشترك المؤرخ في ممحق القرار ا
 المؤسسة العمومية االستشفائية تيبازة لضمان نشاطات استشفائية جامعية

 الوحدات عدد األسرة المصالح

 30 طب أمراض القمب -1
-02- 

 كشف القمب -1
 االستشفاء -2

 30 الطب الداخمي -2

-03- 
 الطب الداخمي -1
 الكشف الوظيفي -2
 طب أمراض المعدة واألمعاء -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن اعتماد بعض مصالح المؤسسة االستشفائية  2019أكتوبر  15وزاري مشترك مؤرخ في رار ــــق

 تشفى األم والطفل تيجاني ىدام" المتخصصة في طب النساء والتوليد وطب األطفال وجراحة األطفال "مس
 والية تيبازة لضمان نشاطات استشفائية جامعية

 

 إن وزير الصحة والسكان و|إصالح المستشفيات،
 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،

، 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .ضاء الحكومة، المعدؿوالمتضمف تعييف أع

الذؼ  1997ديسمبر سنة  2المرافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  465-97وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .يحدد قواعد إنشاء المؤسسات االستشفائية المتخصصة، تنظيميا، المعدؿ والمتمـ

، 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .يتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي

نوفمبر سنة  21الموافق لػ  1432ذؼ الحجة عاـ  25المؤرخ في  379-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
صبلح 2011  المستشفيات. الذؼ يحدد صبلحيات وزير الصحة والسكاف وا 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13سوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المر  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 

، والمتضمف 2011ديسمبر سنة  11الموافق  1433محـر عاـ  16وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -
 ية والوحدة االستشفائية الجامعية.الجامعتحديد المصمحة االستشفائية 

، المتضمف إنشاء المصالح والوحدات المكونة 2011نوفمبر  03المؤرخ في  47وبمقتضى القرار الوزارؼ رقـ  -
طفاؿ وجراحة األطفاؿ ممستشفى األعمى مستوػ المؤسسة االستشفائية المتخصصة في طب النساء والتوليد وطب 

 ية تيبازةم.األـ والطفل تيجاني ىداـ وال
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 نار ر ـــــيـق
، 1997ديسمبر سنة  2المؤرخ في  465-97مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

المعدؿ والمتمـ، المشار إليو أعبله، يعتمد لضماف نشاطات استشفائية جامعية، المصالح التابعة 
النساء والتوليد وطب األطفاؿ وجراحة األطفاؿ لممؤسسة االستشفائية الجامعية المتخصصة في طب 

 ممستشفى األـ والطفل تيجاني ىداـم والية تيبازة.
صبلح المستشفيات واألميف العاـ لوزارة التعميـ العالي  :2المادة  يكمف األميف العاـ لوزارة الصحة والسكاف وا 

نشرتيف الرسميتيف لوزارة الصحة والبحث العممي، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في ال
صبلح المستشفيات ولوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.       والسكاف وا 
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صالح المستشفيات                                     وزير  وزير التعميم العالي والبحث العممي            الصحة والسكان وا 

 الدكتور: بوزيد الطيب                                                                        ميراوي دمحم        
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضمن اعتماد بعض مصالح المؤسسة االستشفائية 2019أكتوبر  15ي المشترك المؤرخ في ممحق القرار الوزار 

 "مستشفى األم والطفل تيجاني ىدام" والية تيبازة المتخصصة في طب النساء والتوليد وطب األطفال وجراحة األطفال
 الوحدات األسرة التقنية المصالح

 50 طب أمراض النساء والتوليد -1

-04- 
 اض النساءطب أمر   -1
 الحمل الخطر  -2
 قبل الوضع وبعد الوضع  -3
 الفحص، الكشف واالستعجاالت  -4

 30 طب األطفال -1

-04- 
 حديثي الوالدة  -1
 الرضع  -2
 األطفال الكبار  -3
 مستشفى النيار واالستعجاالت  -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االستشفائية الجيوية  يتضمن اعتماد مصالح المؤسسات 2019وبر أكت 21وزاري مشترك مؤرخ في رار ــــق

 لضمان نشاطات استشفائية جامعية لألمن الوطني بوىران
 

 إن وزير الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،
 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،

صالح المستشفيات،  ووزير الصحة والسكان وا 
 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19ئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ الر  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿّ 
نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  25المؤرخ في  379-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

صبلح المستشفيات 2011  .والذؼ يحدّد صبلحيات وزير الّصحة وا 



      2019-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   26

 

 

 

 2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  177-13ضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقت -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.والذؼ يحدد صبلحيات وز 

 2016يوليو سنة  25الموافق  1437شواؿ عاـ  20المؤرخ في  204-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.تشفائية جيوية لؤلمف الوطني بوىراف، ويحدد توالمتضمف إنشاء مؤسسة اس

ديسمبر سنة  22الموافق  1440ربيع الثاني عاـ  14المؤرخ في  331-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والذؼ يحّدد صبلحيات وزير الّداخمية والجماعات المحّمية والتييئة العمرانية 2018

 

 ن ور ر ـــــيـق
 

 1437شواؿ عاـ  20المؤرخ في  204-16مكرر مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  5تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
 ، المعّدؿ والمتّمـ، المذكور أعبله.2016يوليو سنة  25الموافق 

لضماف نشاطات  تعتمد المصالح والوحدات الّتابعة لممؤسسة االستشفائية الجيوية لؤلمف الوطني بوىراف، :2المادة 
 استشفائية جامعية، طبقا لمممحق المرفق بيذا القرار.

يكّمف األمناء العاّموف لوزارة الّداخمية والجماعات المحّمية والّتييئة العمرانية ووزارة الّتعميـ العالي والبحث  :3المادة 
صبلح المستشفيات، كّل فيما يخّصو، بتنفيذ ى ذا القرار، الذؼ سينشر في العممي ووزارة الّصحة والّسكاف وا 

الّنشرة الّرسمية لوزارة الّداخمية والجماعات المحّمية والّتييئة العمرانية والّنشرة الّرسمية لوزارة الّتعميـ العالي 
صبلح المستشفيات.  والبحث العممي والّنشرة الّرسمية لوزارة الّصحة والّسكاف وا 

 2019أكتوبر  21حرر بالجزائر في 
 وزيـــــر التعميــــم العالــي                                                         ية والجماعات المحّمية       وزير الّداخم
 والبحث العممي                                                والتييئة العمرانية                                 
 الدكتور: بوزيد الطيب                                                                      صالح الدين دحمون        

صالح المستشفيات  وزير الّصحة والّسكان وا 
 ميـــراوي دمحم

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يتضّمن اعتماد مصالح  2019أكتوبر  21ممحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

 المؤسسات االستشفائية الجيوية لألمن الوطني بوىران لضمان نشاطات استشفائية جامعية
 

 الوحدات عدد األسرة المصالح

 54 الجراحة العامة

 ليةجراحة المسالؾ البو  –جراحة عامة  -
 جراحة العظاـ والرضوض -
 جراحة األطفاؿ -
 األذف واألنف والحنجرة -جراحة الفـ والوجو –جراحة األعصاب  -
 قاعة العمميات -

 44 الطب الّداخمي

 أمراض المعدة -
 أمراض القمب -
 أمراض الرئة والصدر -
 األمراض المعدية -
 الطب الداخمي -
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  الّتصوير الطبي
 الطب االشعاعي -
 التخطيط  بالصدػ -
 لضوئي الماسح ا -

االستعجاالت الّطبية 
 22 الجراحية

 االستقباؿ والفرز -
 المبلحظة الّطبية -
 اإلنعاش الّطبي -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نتائج مسابقة  إعالنيتضمن  2019أكتوبر  23رار وزاري مشتــرك مــؤرخ في ــــق

 نتوظيف أساتذة إستشفائيين جامعيي
 

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

 والمدير العام لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري.
المتضمف و  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .موميةالقانوف األساسي العاـ لموظيفة الع
عمق المت 1966يونيو سنة  02الموافق  1386صفر عاـ  12المؤرخ في  145-66وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المتمـو  المعدؿ ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أوالفردؼ التي تيـ وضعية الموظفيف، بتحرير
 2019مارس سنة  31فق الموا 1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19وبمقتضى المرسوـ الرئػاسي رقـ  -

 .كومةوالمتضمف تعييف أعضاء الح
 1995سنة  مػايو 13الموافق  1415ذؼ الحجة عاـ  13المؤرخ  في  132-95وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .اإلدارات العموميةالمتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات و 
، 2008سنة  مايو 03الموافق  1429ثاني عاـ ربيع ال 27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي
مسابقات   الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ 2009نوفمبر سنة  19وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -

وأستاذ استشفائي  فائي جامعي قسـ مأمااللتحاؽ برتب أستاذ مساعد استشفائي جامعي، أستاذ محاضر استش
 .سيرىاجامعي و 

المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات  2019مارس  11المؤرخ في  221وبناء عمى القرار الوزارؼ رقـ  -
 واألعماؿ مف أجل االلتحاؽ برتبة أستاذ استشفائي جامعي المعدؿ والمتمـ.

لمسابقتي  المترشحيف المحدد لتشكيمػة لجػاف تقييـ 2019ؼ مػا 29المؤرخ في  818بمقتضى القرار الوزارؼ رقـ  -
 التوظيف في رتبتي أستاذ وأستاذ محاضر قسـ مأم إستشفائي جامعي.

 .2019سبتمبر  02عمى محضر اجتماع المجنة الوزارية المشتركة بتاريخ   بناء   -
 

 ن ور ر ـــــيـق
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في مسابقة توظيف   ـ الممحقة بيذا القرار ناجحيفيعمف المترشحوف المذكورة أسمػاؤىـ في القوائ المادة األولى:
 المفتوحة. أساتذة إستشفائييف جامعييف ويعينوف في المناصب

البشرية بوزارة الصحة  يكمف مدير الموارد البشرية بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي ومدير الموارد :2المادة 
صبلح المستشفيات كل فيما يخصو بتنفيذ ى ذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداء مف تاريخ والسكػاف وا 

 ال يمكف أف يكوف سابقا لتاريخ إمضاء ىذا القرار. تنصيب المعنييف في مناصبيـ والذؼ
 219 أكتوبر 23 فيحرر بالجزائر 

صالح المستشفيات                                     وزير  والبحث العمميوزير التعميم العالي             الصحة والسكان وا 
 الدكتور: بوزيد الطيب                                                                        ميراوي دمحم         

 

 ع/ الوزير األول
 وبتفويض منو
 واإلصالح اإلداري  المدير العام لموظيفة العمومية
 ب. بوشمال

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 نتائج مسابقة  إعالنالمتضمن و  2019أكتوبر  23ممحق القــــرار الوزاري المشتــرك المــؤرخ في 

  توظيف أساتذة إستشفائيين جامعيين
 

NOMS ET PRENOMS AFFECTATIONS 

ANATOMIE PATHOLOGIQUE: 

 AIT YOUNES 

 

Sonia CHU  Hussein-Dey 

CHAHER épse. HALOUNE Nabila EHS  Zemirli 

LATRECHE-LOUCIF Batoul CHU  Beni-Messous 

HANNACHI 

 

Leila CHU  Mustapha  
    

ANESTHESIE REANIMATION: 

 BENHAMED 

 

Mohamed Amine CHU Oran Sce. "A" 

AOUAMEUR épse. RABAHI Rachida EPH  Bologhine 

MAZOUR 

 

Fatma EHU Oran 

DJENNANE 

 

Abdeslam CHU  Batna  Sce. UMC 

LABACI 

 

Fatima CHU  Bab-El-Oued  Sce. UMC 

BOUSSENADJI Mourad Santé militaire 

IAICHE ACHOUR Toufik CHU  Hussein-Dey 

DJEBIEN 

 

Mahfoud CHU  Annaba 

BOUDERRA 

 

Salima EPH  Sidi-Ghiles 

HARAOUBIA 

 

Mohamed salah CHU  Beni-Messous  Sce. UMC 

BENHADDOUCHE née DJERFAOUI Rachida CHU Tlemcen 

    ANESTHESIE REANIMATION PEDIATRIQUE: 

 BATOUCHE 

 

Djamila Djahida EHU  Oran 
    

BIOCHIMIE :   

  SIFI 

 

Karima CHU  Constantine 

HAMMA 

 

Siham Amina CHU  Constantine 

AIT ABDELKADER Belaid CPMC laboratoire d'hormonologie 

AMRANE 

 

Mounira CAC Sétif Laboratoire Central 

SEMRA 

 

Karima CHU  Constantine 
    

BIOPHYSIQUE  PHARMACEUTIQUE :   

 NEBCHI  El Mansouria CHU Mustapha Laboratoire de Biophysique 

    

CHIMIE ANALYTIQUE   :   

 GHARBI 

 

Abdelaziz CHU Blida Loboratoire de chimie Analytique 
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CARDIOLOGIE: 
  BOUSSOUF 

 
Khaira CHU  Sétif 

AIT MESSAOUDENE Mohamed Seddik CHU  Mustapha  Sce A1  
LEHACHI 

 
Saléha CHU  Beni-Messous 

TRICHINE 
 

Aziz Santé militaire 
CHETTIBI 

 
Mohamed CHU  Beni-Messous 

AOUDIA 
 

Yazid CHU  Mustapha  Sce A1  
KACHENOURA Adjia CHU  Béjaia 
    

CHIRURGIE  CARDIAQUE: 
 BOUZID 

 
Abdelmalek EHS  Abderrahmani 

DJENAS 
 

Mahfoud EHS  Dr. MAOUCHE ex CNMS 
    

CHIRURGIE  GENERALE : 
 ANOU 

 
Abdelkrim CAC BLIDA 

BENDJEBBAR Khelifa CAC BLIDA 
MESLI 

 
Smain Nabil CHU  Tlemcen Sce. "A" 

ARBAOUI 
 

Nadia CHU  Annaba 
BEDJAOUI 

 
Abdelhafid CHU  Tlemcen Sce. "A" 

BENZIDANE 
 

Noureddine EPH  Kouba 
HABAREK 

 
Meziane CHU  Tizi-Ouzou 

BELKHARROUBI Khedidja CHU Oran PAV 10 Clinique Aït idir Ali Sce "B" 

SEDDIKI-BRAHMI Khadidja CHU ORAN PAV 14 Sce."A" 
BEREKSI REGUIG Amina CHU  Tlemcen  Sce. "B" 
OUAHAB 

 
Ilhem CHU  Sétif 

ISSOLAH 
 

Arezki CHU  Mustapha  Sce. UMC  
ELAIB 

 
Mostefa EHU  Oran  Sce. UMC 

CHERRAK 
 

Nabil EHU  Oran   Sce. Chirurgie générale 
BENKADA 

 
Mohammed Benamar EPH Mostaganem 

RABEHI 
 

Hassan EHS  TRANS ORG TISSUS BLIDA 
MEDJDOUB 

 
Mohamed CAC BLIDA 

RAHAL 
 

Jesia Asma CAC Sidi-Bel-Abbes  Sce. "B" 
LOUDJEDI MOUEDDEN Ismet  Salim CHU  Tlemcen  Sce. "B" 
SELMANI 

 
Zine Eddine Santé militaire 

BOUKERT 
 

Cherif EPH Thenia 
OUSLIMANI 

 
Abdelhalim CHU  Bab-El-Oued 

EL HABACHI Boumediene CHU  Sidi-Bel-Abbes 
BOUAYAD 

 
Amanouallah Yacine CHU  Tlemcen  Sce. UMC 

GHAZALI 
 

Malika CHU  Beni-Messous 
NIBOUCHA 

 
Mohammed Lamine Santé militaire 

BENZAOUI 
 

Hadj CHU  Sidi-Bel-Abbes 
CHETTIBI 

 
Abdelkrim CHU  Beni-Messous 

 

CHIRURGIE MAXILLO FACIALE: 
 KHEMILI 

 
El Hachemi Santé militaire 

    

CHIRURGIE  ORTHOPEDIQUE: 
 TRICHINE 

 
Fayçal Santé militaire 

MIDAS 
 

Anouar Djawad EHU  Oran 
CHERIFI 

 
Hayat CHU  Douéra Sce "A" 

SAFI 
 

Azzouz Santé militaire 
MEZIANI 

 
Nassima CHU  Bab-El-Oued 

BOUDJOURAF Nouar CHU  Batna 
TALBI 

 
Yacine Santé militaire 

ABDI 
 

Amir Santé militaire 
BENTOUNSI 

 
Abdelhakim CHU  Constantine Sce "A" 

YAHIA 
 

Abdeslem CHU  Annaba 
    

CHIRURGIE  PEDIATRIQUE : 
 YAZI 

 
Aboubakeur Essedik CHU  Sidi-Bel-Abbes 

HADJOU BELAÏD Fatma 
EHS  Canastel  ORAN Chirurgie 
urologique infantile 

    

CHIRURGIE PLASTIQUE: 
 BENRAHAL 

 
Faouzia CHU Oran 

HAZMOUNE 
 

Zahia CHU Constantine 
    



      2019-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   30

 

 

 

CHIRURGIE UROLOGIQUE: 
 BENAKILA 

 
Kamel CHU  Bab-El-Oued 

YOUSFI 
 

Mostefa Jamal EHU  Oran 
BENATTA 

 
Mahmoud CHU  Oran 

BENRABBAH Rabah Santé militaire 
BELKACEM-NACER Abdelwahab CHU  Bab-El-Oued 
    

CHIRURGIE THORACIQUE: 
 SIMERABET 

 
Azeddine CHU  Oran 

    

CHIRURGIE VASCULAIRE: 
 KANOUN 

 
Hamid EHS  Dr. MAOUCHE ex CNMS 

    
 

DERMATOLOGIE: 
  DAHMANI 

 
Boumediene CHU  Tlemcen 

    

ENDOCRINOLOGIE-DIABETOLOGIE: 
 NOURI 

 
Nassim CHU  Constantine 

CHAOUKI 
 

Dalal CHU  Batna 
HADJ ARAB 

 
Samir CPMC 

AZZOUZ 
 

Malha CHU  Mustapha  
HADJ HABIB 

 
Mohammed CHU  Sidi-Bel-Abbes 

ACHIR épse. DJAMAA Samia CPMC 
AMANI 

 
Mohammed El Amine EHU  Oran  

    

EPIDEMIOLOGIE: 
  BOUAOUD 

 
Souad CHU  Setif 

SMAIL 
 

Nourredine CHU  Mustapha  
ZAIDI 

 
Zoubida CHU  Setif 

NEBAB 
 

Abdelkader CHU  Bab-El-Oued 
GUEMACHE 

 
Souad CHU  Setif 

TIBICHE 
 

Arezki CHU  Tizi-Ouzou 
CHABNI 

 
Nafessa CHU  Tlemcen 

HACHED 
 

Nadia CHU  Mustapha  

    GASTRO ENTEROLOGIE: 
 AFREDJ 

 
Nawel CHU  Mustapha  Sce. Hépathologie 

BAGHDADI 
 

Malika Santé militaire 

OULD GOUGAM Rachid 
EPH BologhineSce. Médecine 
Interne 

BELHOCINE 
 

Kafia CHU  Mustapha Sce. Gastro 

    GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE: 
 AMIEUR 

 
Abderrahmane EPH Zeralda 

CHERFI née. GUESSOUM Nadia CHU  Mustapha  
BELDJILALI 

 
Mohammed CHU  Oran 

MOULAY 
 

El Hadj CHU  Oran 
AFRI 

 
Yamina CHU  Beni-Messous 

MADACI 
 

Fadila CHU  Bab-El-Oued 
BENDAOUD 

 
Hafida EPH  Kouba 

KHODJA 
 

Racim EPH  Bologhine 
 

HEMATOLOGIE: 
  OUARHLENT Yamina CHU  Batna 

TAOUSSI 
 

Souad CAC BLIDA 
ARABI 

 
Abdessamed EHU  Oran  

 

HEMOBIOLOGIE - TRANSFUSION SANGUINE: 
TAOULI-ALLAL Mansouria Katia CHU  Tlemcen 
FRIGAA 

 
Issam CHU  Mustapha  

MERAD-BOUDIA-BENMANSOUR Nadia CHU  Tlemcen 

    

HISTOLOGIE  EMBRYOLOGIE : 
 GHALAMOUN SLAIMI Rahma CHU  Oran Laboratoire d'histologie 

AOUATI 
 

Chérifa CHU  Sétif Laboratoire d'histologie 
AOUATI 

 
Saida CHU  Constantine 
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IMAGERIE MEDICALE ET RADIOLOGIE: 
 SEDDIKI épse. AOUICHE Karima Santé militaire 

CHABNI 
 

Salima EHS  Zemirli 
FARAOUN 

 
Sid Ahmed CHU  Bab-El-Oued 

OURRAD 
 

El Mountassir Santé militaire 
GOZIM 

 
Ratiba Santé militaire 

OUFRIHA 
 

Nora CHU  Oran 
    

IMMUNOLOGIE : 
  GADIRI épse. MERICHE Nacima Sabiha CHU  Annaba Laboratoire d'immunologie 

SALAH  
 

Sofiane Samir CHU  Mustapha  
    

MALADIES  INFECTIEUSES : 
 ACHOUR 

 
Nassima EHS  El-Kettar Sce. "B" 

BENOUARETS Azzeddine Santé militaire 
DOULACHE 

 
Zoubida Santé militaire 

GHERNAOUT Samia CHU Tlemcen 
MAMMERI  

 
Amine CHU Annaba 

MESSALHI 
 

Naima CHU Annaba 
 

MEDECINE  INTERNE: 
      SALAH MANSOUR Abdellah CHU  Tizi-Ouzou 

SI AHMED 
 

Djamila CHU  Mustapha  
CHAMI 

 
Mohammed Amine CHU  Oran 

KITOUNI 
 

Yacine CHU  Constantine 
BACHIR CHERIF Abdelghani CHU  Blida 
HANANE 

 
Sahnoun Santé militaire 

MEKIDECHE Fatima Zohra CHU  Setif 
DAMMENE DEBBIH Nadjiba Santé militaire 
SADOUKI 

 
Mustapha Santé militaire 

BERRAH épse. BENNACEUR Mahbouba CHU  Beni-Messous 
HEBRI 

 
Sid Tadj CHU  Sidi-Bel-Abbes 

BENSALEM 
 

Samia CHU  Constantine 
KHELLAF épse. HANIFI Nadjia EHS  Dr. MAOUCHE ex CNMS 
    

MEDECINE  LEGALE: 
  BOUSSAYOUD Kamel CHU  Bab-El-Oued 

CHEROUAT épse. SBAIHI Atika EPH  Rouiba 
BOULASSEL Brahim CHU  Tizi-Ouzou 
DOUBALI 

 
Khaled CHU  Beni-Messous 

BENKOBBI 
 

Saadia CHU  Setif 
KAIOUS 

 
Fateh CHU  Annaba 

BENABBAS 
 

El Mounsif CHU  Batna 
BELLOUM 

 
Abdelhamid CHU  Constantine 

    

MEDECINE  PHYSIQUE ET READAPTATION : 
 MAMMARI 

 
Mohamed Djamel Eddine Santé militaire 

BELMIHOUB 
 

Abderrezak EHS  Tixeraine 
HEBHOUB 

 
Rachid Santé militaire 

    

MEDECINE  DU TRAVAIL: 
 SEKKAL 

 
Samira CHU  Tlemcen 

KANDOUCI 
 

Chahrazed CHU  Sidi-Bel-Abbes 
BELHADJ 

 
Zoubida CHU  Sidi-Bel-Abbes 

DJAZOULI 
 

Mohammed El Amine CHU  Oran 
ZATOUT 

 
Ahmed CHU  Tizi-Ouzou 

OUAAZ 
 

Meriem EPH  Rouiba 
BENHASSINE Wissal CHU  Batna 
CHACHOUR 

 
Hayet CHU  Constantine 

    
 

MICROBIOLOGIE: 
  AMOURA 

 
Kamel CHU  Annaba 

KORICHI-OUAR Mounira CPMC Laboratoire central  
GOURARI 

 
Samir CHU  Mustapha  

NEDJAÏ 
 

Sabrina CHU  Annaba 
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BOUZEGHOUB Salima I.P.A  Sce. Virologie (Sidi-Fredj) 
LAOUAR 

 
Hocine CHU  Constantine 

ZEROUKI 
 

Ali Santé militaire 
KHELIFA 

 
Foudil CHU  Constantine 

    

NEUROLOGIE: 
  DAOUDI 

 
Smail CHU  Tizi-Ouzou 

ALI-PACHA 
 

Lamia CHU  Mustapha  
BOUCHENAK-KHELLADI Djaouad CHU  Tlemcen 
    

NEPHROLOGIE: 
  BOUBCHIR 

 
Mohamed Akli CHU  Bejaia 

KASTALI 
 

Mourad EHS  TRANS ORG TISSUS BLIDA 
KARA MOHAMMED Lamia CHU  Tlemcen 
BENZIANE 

 
Ali CHU  Bab-El-Oued 

HALLADJA épse. KHEMRI  Dalila CHU  Mustapha  
BOUTERFAS Belabbes CHU  Sidi-Bel-Abbes 
ZERDOUMI épse. LAMA Faiza EHU  Oran  
HAMMOUCHE  Mustapha CHU  Bab-El-Oued 
    

ONCOLOGIE MEDICALE: 
 BOUNEDJAR Adda CAC Blida 

REKAI 
 

Kheira EHU  Oran  
YEKROU 

 
Djamila CAC Sidi-Bel-Abbes 

HADJARAB 
 

Fatiha CPMC 
DJEDI 

 
Hanene CHU  Annaba 

SAMI 
 

Soraya CPMC 
RABAH 

 
Aicha CHU  Oran 

BOUDINAR CHAHED Fatima Zohra EHS EMIR Abdelkader Oran 
LAHFA  

 
Ilham CHU  Tlemcen 

BOUDJELLA Abdelkader el hakim CHU  Blida 
BESSAIH 

 
Nadia EHS EMIR Abdelkader Oran 

DIB 
 

Adlane  Hussein CAC Setif 
     

ODONTOLOGIE-CONSERVATRICE: 
 NAJAH 

 
Farah Nawel CHU  Constantine 

BOUGHERBAL Zahida CHU  Mustapha  
    

OPHTALMOLOGIE: 
  MAZARI 

 
Fettouma CHU  Hussein-Dey 

MOUAKI BENANI Soraya CHU  Mustapha  
DJABOUR 

 
Mustapha CHU  Bab-El-Oued 

GHROUD 
 

Mohamed Nacer Santé militaire 
ABDOUN épse. BENAZOUZ Naima CHU  Bab-El-Oued 
    

O.R.L: 
   OUENNOUGHI Kheireddine CHU  Blida 

MOUZALI 
 

Amina CHU  Beni-Messous 
FERGOUG 

 
Ibrahim EHU  Oran 

BEDDAR 
 

Lamia Santé militaire 
BRAHAMI 

 
Isma CHU  Tlemcen 

SALHI 
 

Kacim Santé militaire 
SERRADJI 

 
Zoubeida CHU  Oran 

    

O.D.F : 
   LEZOUL épse. BENKERFALLAH  Nadira CHU  Beni-Messous 

ZOUBIRI 
 

Dalila CHU  Mustapha  
    

PNEUMO-PHTISIOLOGIE: 
 KHELAFI épse. CHALAH Rachida CHU  Beni-Messous Sce "B"  

ABDELLAZIZ Rachid CHU  Tizi-Ouzou 
TERFANI 

 
Djahida EHU  Oran  Sce. Exploration fonctionnelle 

KHELIOUEN 
 

Assia CHU  Beni-Messous Sce "A"  
MALKI 

 
Ghania CHU  Bejaia 

L'HADJ 
 

Mohamed CHU  Beni-Messous Sce "A"  
KHALLOUFI 

 
Fouad CHU  Annaba 
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PEDIATRIE: 
  BOUMEDDANE Amaria EHS EMIR Abdelkader Oran Sce Oncologie 

pédiatrique 
SMAHI 

 
Mohammed Chems Eddine EHS MERE/ ENFANTS Tlemcen 

BERKOUK  
 

Karima CHU  Bab-El-Oued 
MOUBRI 

 
Mostefa CHU  Hussein-Dey  Sce "B" 

SADAOUI-EZZEROUG-
EZZRAIMI Fetta CHU  Blida 

RADOUI 
 

Abdel karim 
EHS  Canastel  ORAN Sce Pneumo-
phtisiologie infantile 

DAHLOUK Djazia Santé Militaire 

NIAR Sakina CHU  Oran Sce. MARFAN 

HADJI épse. LEHTIHET Amel CHU  Mustapha  Sce . Pédiatrie 

BEKKAT BERKANI Dahila CHU  Beni-Messous Sce "B" 

BRAHMI Saida CHU  Batna 

BENCHIHEB Azzedine CHU  Constantine  Sce "A" 

KHELAFI Noureddine CHU  Mustapha  Sce . Pédiatrie  

MAOUDJ Abdeldjalil CHU  Bab-El-Oued 
HAMADA Ahmed Santé Militaire 
   

 

PARASITOLOGIE: 
  BENMANSOUR Zakaria CHU  Oran 

BENAISSA 
 

Sihem CHU  Mustapha  
    

PARODONTOLOGIE: 
  ZAGHEZ 

 
Mounir CHU Annaba 

    

PATHOLOGIE ET CHIRURGIE BUCCALE : 

 LARBI 
 

Fadila CHU  Beni-Messous 
    

PROTHESE-DENTAIRE: 

  AIT MEHDI 
 

Mahdia CHU  Mustapha  
BENAISSA 

 
Fatima Zohra CHU  Sidi-Bel-Abbes Sce. médecine dentaire 

ZERIATI épse. BENTAHAR Chafika CHU  Bab-El-Oued 
    

PHARMACOGNOSIE: 
  BOUGHANDJIOUA Nadia CHU  Annaba Labo de botanique médicale 

et pharmacognosie 
   

PHARMACOLOGIE: 
  MANSOURI 

 
Kamel L.N.C.C.P 

    

PHARMACOLOGIE  CLINIQUE : 
 LOUMI Née. MEDEDJEL Nadjat CNPM  Dely-Brahim 

     

PHARMACIE GALENIQUE: 
 KHEDAM MOUSSAOUI Nassima CHU  Oran  Laboratoire de Pharmacologie 

    

PSYCHIATRIE: 
  ASSELAH 

 
Fares EHS  DRID Hocine  Sce "B" 

SEHIM 
 

Sonia EHS  DRID Hocine  Sce "A" 
ADJA 

 
El Hamid CHU  Béjaïa 

MAHBOUB épse. MADOUI Fatima Zohra EHS  Djebel El-Ouahche Constantine  
ARFI 

 
Nassim Ahmed Djaoued Santé militaire 

BENSAIDA épse. KHEDAIRIA Messaouda EHS  ERRAZI  Annaba 
AZZEDINE 

 
Ratiba EHS  FRANTZ  FANON  Blida Sce "A" 

DJAOUI 
 

Bentamra EHS SIDI-CHAHMI Oran Sce. Psychiatrie adulte A 

SOUKI 
 

Hakima EHS  DRID Hocine  Sce "B" 
TEFAHI 

 
Bani EHS Psychiatrie BATNA 

BENYAKHLEF Nouria EHS  DRID Hocine  Sce "B" 
GASTI 

 
Ghania Dalila EHS  FRANTZ  FANON  Blida Sce "B" 

KORICHI 
 

Said EHS  Psychiatrie Nador 
 

PEDOPSYCHIATRIE: 
  METAHRI  Nassima EHS  FRANTZ  FANON  Blida Sce. Pedopsychiatrie 
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RHUMATOLOGIE: 
  ACHELI 

 
Dahbia CHU  Douera 

AYED 
 

Houria CHU  Annaba Sce. médecine interne 
HAOUICHAT 

 
Chafika CHU  Douera 

OUSSEDIK LEHTIHET Samira CHU  Douera 
ABI-AYAD 

 
Abdellatif Santé militaire 

    

REANIMATION MEDICALE: 
 KHEMLICHE 

 
Belarbi EHU  Oran 

DAHDOUH née. AKIL Sonia CHU  Annaba 
BENHADDOUCHE Djamel Eddine 

Mohammed 
CHU  Tlemcen Sce. Anesthésie-réanimation 

    

RADIOTHERAPIE ONCOLOGIE  
 AYAD 

 
Messaoud CAC BLIDA 

LAHMER 
 

Kheira CHU  Oran 
TAYEB 

 
Cheikh Santé militaire 

MAHIOU 
 

Mokrane CPMC 
    

TOXICOLOGIE: 
  DJAFER 

 
Rachid CHU Annaba 

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نتائج مسابقة توظيف يتضمن إعالن 2019أكتوبر  23مشتــرك مــؤرخ في رار وزاري ــــق

 أساتذة محاضرين إستشفائيين جامعيين قسم "أ"
 

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

 والمدير العام لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري.
والمتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

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

 .المتمـو  المعدؿ يـ وضعية الموظفيف،ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أوالفردؼ التي ت
 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19وبمقتضى المرسوـ الرئػاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 1995مػايوسنة  13الموافق  1415ذؼ الحجة عاـ  13المؤرخ  في  132-95وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .اإلدارات العموميةداث نشرات رسمية لممؤسسات و المتعمق بإح
، 2008مايوسنة  03الموافق  1429اـ ربيع الثاني ع 27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي
مسابقات   الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ 2009سنة  نوفمبر 19وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -

 وأستاذ استشفائي االلتحاؽ برتب أستاذ مساعد استشفائي جامعي، أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ مأم
 .جامعي وسيرىا

المتضمف فتح مسابقة لتوظيف أساتذة  2019مارس  11المؤرخ في المؤرخ في  222بمقتضى القرار الوزارؼ رقـ  -
 شفائييف جامعييف قسـ مأم المعدؿ و المتمـ.محاضريف إست
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لمسابقتي  المترشحيف المحدد لتشكيمػة لجػاف تقييـ 2019مػاؼ  29المؤرخ في  818بمقتضى القرار الوزارؼ رقـ  -
 التوظيف في رتبتي أستاذ وأستاذ محاضر قسـ مأم إستشفائي جامعي.

 .2019سبتمبر  02بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوزارية المشتركة بتاريخ   -
 

 ن ور ر ـــــيـق
 

في مسابقة توظيف   الممحقة بيذا القرار نػاجحيف يعمف المترشحوف المذكورة أسمػاؤىـ في القوائـ المادة األولى:
 المفتوحة. في المناصب أساتذة محاضريف استشفائييف جامعييف قسـ مأم ويعينوف 

بشرية بوزارة الصحة د الالعػالي والبحث العممي ومدير الموار  يكمف مدير الموارد البشرية بوزارة التعمػيـ :2المادة 
صبلح المستشفيػات كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداء مف تاريخ  والسكػاف وا 

 ال يمكف أف يكوف سابقا لتاريخ إمضاء ىذا القرار. تنصيب المعنييف في مناصبيـ والذؼ
 219 أكتوبر 23 فيحرر بالجزائر 

صالح المستشفيات                                     وزير  وزير التعميم العالي والبحث العممي            الصحة والسكان وا 
 الدكتور: بوزيد الطيب                                                                         ميراوي دمحم            

 ع/ الوزير األول
 تفويض منووب

 واإلصالح اإلداري  المدير العام لموظيفة العمومية
 ب. بوشمال

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 توظيفنتائج مسابقة  إعالنالمتضمن و  2019أكتوبر  23ممحق القــــرار الوزاري المشتــرك المــؤرخ في 

 أساتذة محاضرين إستشفائيين جامعيين قسم "أ"
 

NOMS ET PRENOMS AFFECTATIONS 

ANATOMIE GENERALE: 
 

 

 AMRANE 
 

Chafika Yasmina 
 

CHU  Constantine 
BENLEGHIB 

 
Nacira 

 

CHU  Constantine 
MOUALEK 

 
Samir 

 

CHU  Oran 
HAMZAOUI 

 
Bahia 

 

LABO FAC MED  BLIDA 
YEBKA 

 
Assia 

 

LABO FAC MED  ALGER 
BENHADJI SERRADJ Mahmoud Azzeddine 

 

CHU Sidi-Bel-Abbes Laboratoire d'Anatomie  

BAYOUD 
 

Abdelouaheb 
 

CHU  Annaba Laboratoire d'Anatomie  
     

ANATOMIE PATHOLOGIQUE: 
 

 OUKID 
 

Nadia 
 

CHU  Annaba 

BENYELLES épse BOUFENNARA  Assia-Aouicha 
 

CPMC 
KETIT 

 
Souad 

 

CHU  Constantine 
YOUSFI 

 
Yamina 

 

CHU  Douera 
GRARADJ 

 
Chafissa 

 

CHU  Blida 
BENAHMED 

 
Meryem 

 

CPMC 
BAB HAMED 

 
Selma Nabila 

 

CHU  Tlemcen 
OUHIDA 

 
Sorya 

 

CHU  Setif 
MEKHLEF-ITATAHINE Khalida 

 

CHU  Beni-Messous 
NOUAR 

 
Nouria 

 

EHS  Zemirli 
ECH CHAOUI 

 
Nadia 

 

CHU  Annaba 
BELKRALLADI 

 
Houria 

 

CHU  Sidi-Bel-Abbes 
     

ANESTHESIE REANIMATION: 
 

 SADAT 
 

Souhila 
 

EHS  Zemirli 
BOUGDAL 

 
Dalila 

 

EHS  Zemirli 
DERDERI 

 
Faiza 

 

Santé militaire 
MAKHLOUF 

 
Hayet 

 

CHU  Annaba 
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ZEGHDOUD 
 

Dalila 
 

EHS  Zemirli 
MEDJADI 

 
Sidi Mohammed 

 

CHU  Tlemcen 
BENHOCINE 

 
Yacine 

 

CHU Tizi-Ouzou Sce. Réanimation polyvalente  

LABRECHE 
 

Samir 
 

Santé militaire 
LAHMAR 

 
Mourad 

 

CAC BATNA 
SENHADJI 

 
Lahcene 

 

CHU  Oran Sce. "A" 
ZELMAT  

 
Setti  Aouicha 

 

EHU  Oran  Sce. Anesthésie-réanimation 
GHETTAS 

 
Samir 

 

Santé militaire 
CHELLIA 

 
Hakima 

 

CHU  Annaba 
      

OURRAD 
 

Dehbia 
 

CHU  Beni-Messous Sce. UMC 
KERMICHE 

 
Ouarda 

 

EHS  Sidi-Mabrouk Constantine  
FOUGHALI 

 
Badis 

 

CHU  Constantine 
ZEGGANE 

 
Mustapha 

 

CHU  Blida  Sce. Chirurgie Générale 
HANECHE 

 
Hynda 

 

EHS  Dr. MAOUCHE ex CNMS 
ABDAT 

 
Fatma 

 

EHS  Zemirli 
MATOUK 

 
Mohamed 

 

EPH  Kouba 
MAKHLOUFI 

 
Hichem 

 

CHU  Constantine 
AIT MOUHEB 

 
Tahar 

 

CHU  Bab-El-Oued  Sce. UMC 
BOUBZARI 

 
Reda Fihri 

 

CHU  Bejaia 
YOUSFATE 

 
Khira 

 

EHS MERE/ ENFANTS Sidi-Bel-Abbes 
BELKADI 

 
Dahbia Lynda 

 

Santé militaire 
YAHIATENE 

 
Ferroudja 

 

CPMC 
CHABANE 

 
Hounaida 

 

CHU  Annaba 
BOUKAABACHE 

 
Fouad 

 

Santé militaire 
YAHIOUCHE 

 
Nabil 

 

CHU  Annaba 
     

ANESTHESIE REANIMATION PEDIATRIQUE: 
 EL HALIMI 

 
Kamel 

 
CHU  Oran   

ADDOU 
 

Zakaria Zoheir 
 

EHS  CANASTEL Oran Sce. Réanimation polyvalente  

BOUDJAHFA 
 

Samir 
 

EHS  CANASTEL Oran Sce. Anesthésie-réanimation 
     

BIOCHIMIE:   
    RAAF  
 

Nabil Beramtane 
 

EPH  Djillali BELKHENCHIR EL-BIAR 

OTMANE épse. BOUABDALLAH Amel 
 

CHU  Bab-El-Oued  laboratoire central 
SAADI 

 
Amal Soulef 

 
EHU  Oran  

AKSAS épse. AMOKRANE Kahina 
 

CHU  Bab-El-Oued  laboratoire central 
NACHI 

 
Mourad 

 
CHU  Oran  

ARAB 
 

Medina 
 

CPMC  Laboratoire d'hormonologie 
HABAK 

 
Nawal 

 
CPMC  Laboratoire de Biochimie 

ADDAD 
 

Benali 
 

CHU  Oran  
     

BIOPHYSIQUE PHARMACEUTIQUE:   
  ACHOURI 

 
Mohamed Yacine 

 
CHU  Sidi-Bel-Abbes  Laboratoire de Biophysique  

     

BIOPHYSIQUE MEDICALE :   
  CHAKOURI 

 
Mehdi 

 
EHU  Oran  Sce. Médecine Nucleaire  

     

BOTANIQUE  MEDICALE:   
  OUNAISSIA  

 
Karima 

 
CHU  Annaba  Labortoire de Botanique 

CHELGHOUM 
 

Mustapha 
 

CHU  Sidi-Bel-Abbes Labortoire de Botanique 
MECHERI 

 
Rim 

 
CHU  Annaba  Labortoire de Botanique 

BELKESSAM 
 

Nafissa 
 

CHU  Sidi-Bel-Abbes Labortoire de Botanique 
      

 

CHIMIE ANALYTIQUE:   
  CHERIF  Redouane Amine 

 

L.N.C.C.P 

MAMOU  Marzouk 

 

CHU  Tizi-Ouzou  Laboratoire de chimie 
analytique 

LALAOUNA  Abdeldjalil 

 

CHU  Constantine  Laboratoire de chimie 
analytique 
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CARDIOLOGIE: 
   TALEB BENDIAB 

 
Nabila 

 
CHU  Tlemcen 

FOUDAD 
 

Hocine 
 

Santé militaire 
BENCHABI 

 
Yasmina 

 
CHU  Constantine 

MERGHIT 
 

Rachid 
 

Santé militaire 
BOURAGHDA 

 
Mohamed Abed 

 
CHU  Blida  Sce. Médecine Interne 

SAID OUAMER 
 

Dalila 
 

CHU  Mustapha   Sce. A2 
KADOUR 

 
Fatima 

 
CHU  Setif 

NEDJAR 
 

Redouane 
 

CHU  Blida  Sce. Médecine Interne 
BOUKERCHE 

 
FAROUK 

 
CHU  Oran 

BENMERZOUGA 
 

Amel Amina 
 

CHU  Annaba 
BOUDOUCHA 

 
Nadia 

 
CHU  Beni-Messous 

BENKOUAR 
 

Rhiad 
 

CHU  Mustapha Sce. A1 
ZAOUI 

 
Nassime 

 
EHS DRAA-BEN-KHEDDA Tizi-Ouzou  

DJOUHRI 
 

Messaouda 
 

CHU  Douera Sce. Médecine Interne 
TABET AOUL 

 
Radia Zoubida 

 
CHU  Tlemcen 

MENZOU 
 

Farouk 
 

CHU  Douera Sce. Médecine Interne 
ABDELBAKI 

 
Mourad 

 
EPH Laghouat 

BELAHSENE 
 

Nadia 
 

Santé militaire 
     

CHIRURGIE  CARDIAQUE: 
  BENDJABALLAH 

 
Soumaia 

 
EHS  ERRIAD Constantine  

AZIZA 
 

Baya 
 

EHS  ERRIAD Constantine  
BOUCHENAFA 

 
Sami 

 
EHU  Oran 

BOUKHMIS 
 

Abdelkader 
 

CHU  Mustapha 
BENALI-KHODJA  

 
Hanifa 

 
EHS  Dr. MAOUCHE ex CNMS 

     

CHIRURGIE  GENERALE: 
  BENAMARA 

 
Fouad 

 
CHU  Tlemcen  Sce. "A" 

HADDAD 
 

Karim 
 

EPH  Bologhine 
TIDJANE 

 
Anisse 

 
EHU  Oran Sce. Chirurgie Hépatho-Biliaire 

MOHAMMED  
 

Mokhtar Riad 
 

EPH Mostaganem 
MARDACI 

 
Hamouda 

 
CHU  Annaba 

IKKACHE 
 

Yasser 
 

CHU  Oran Pav 10 Clinique Aït Idir Ali 
BOUKRISSA 

 
Merouane 

 
CHU  Oran Sce. UMC 

SAHLI 
 

Allel 
 

CHU  Batna 
JNEID 

 
Hamida 

 
CHU  Bab-El-Oued 

BOUKROUH 
 

Kamal 
 

CHU  Mustapha   Sce. CCB 
SOUILAH 

 
Nour Eddine 

 
CHU  Annaba 

FRIMECHE 
 

Zahia 
 

Santé militaire 
BEMRAH 

 
Nabil 

 
CHU  Sidi-Bel-Abbes  Sce. UMC 

CHERIF 
 

Fatma-Zohra 
 

CHU  Beni-Messous 
ZATIR  Soufiane  Santé militaire 
ALLEG  Malik Said  CHU  Annaba 
BEREKSI REGUIG  Mohammed Samir  Santé militaire 
KHENNAOUI  Rabah  CHU  Constantine  Sce. Urgences Chirurgicales 
      

CHIRURGIE MAXILLO FACIALE 
  GHARSALLAH 

 
Fadila 

 
CHU  Constantine 

HARKATI 
 

Said 
 

Santé militaire 
BENALIA 

 
Mokhtar 

 
EHU  Oran 

BOUHOUCHE 
 

Louiza 
 

CHU  Mustapha  
     

CHIRURGIE  NEUROLOGIQUE: 
  HOUARI 

 
Loucif 

 
CHU  Bab-El-Oued 

TIKANOUINE 
 

Abderrahmane 
 

EHS  Zemirli 
ATROUNE 

 
Lynda 

 
CHU  Mustapha  

DERRADJI 
 

Hakim 
 

Santé militaire 
MANSOUR 

 
Abdelkrim 

 
CHU  Annaba 

MAHTOUT 
 

Amine 
 

Santé militaire 
HAOUAM 

 
Fahmi 

 
Santé militaire 

DAOUD 
 

Souad 
 

CHU  Oran 
BENBOUALI 

 
Samir 

 
Santé militaire 
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CHITTI 
 

Mohamed 
 

CHU  Mustapha  
BERCHICHE 

 
Lakhdar 

 
CHU  Bab-El-Oued 

SI MOHAMMED 
 

Abderrahmane 
 

CHU  Tlemcen 
GUERBOUZ 

 
Rabah 

 
EHU  Oran 

AYOUN 
 

Abdelmoumene Ryad 
 

CHU  Oran 
MERROUCHE 

 
Brahim 

 
EHS  Zemirli 

BOUCHENAKI 
 

Farid 
 

EHS  Aït Idir 
SIDI MAAMAR 

 
Mohand Amokrane 

 
CHU  Blida 

BADACHE 
 

Kenza 
 

CHU  Mustapha 
TAKBOU 

 
Idir 

 
CHU  Bejaia 

KHALFI 
 

Khemisti 
 

CHU  Mustapha 
SEBANE 

 
Samir 

 
CHU  Batna 

GASMI 
 

Naserdine 
 

CHU  Batna 
DJENNA 

 
Zoheir 

 
CHU  Batna 

     

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE: 
  BENAMIROUCHE 

 
Abdesselam 

 
EHS  Ben-Aknoun 

BENZEMRANE 
 

Mohamed Amine 
 

CHU  Douéra  Sce. "B" 
BOUKREDERA 

 
Mounira 

 
CHU  Constantine Sce. "A" 

AKLOUL 
 

Yousria 
 

EHS  Zemirli 
BOUHRAOUA 

 
Mahfoud Nabil 

 
CHU  Bab-El-Oued 

KORTI  Fouzi  CHU  Tlemcen 
RAHEM  Mahdi  Santé militaire 
AMGHAR  Mourad  CHU  Douéra  Sce. "B" 
BENDIFALLAH  Abdelhamid  EHS  Ben-Aknoun 
GHADI  Ismail  Santé militaire 
OUMLERGUEB  Zakaria  CHU  Constantine Sce. "B" 
KHEMICI  Said  Santé militaire 
BENAIDA  Anissa  CHU  Blida 
AIT EL HADJ  Lyes  EHS  Ben-Aknoun 
NEBCHI  Leila  EHS  Zemirli 
NOURI  Sofiane  EHS  Ben-Aknoun 
CHERFI  Adlene  Santé militaire 
NEMMAR  Rachid  CHU  Mustapha  
KANDJERA  Lamine  CHU  Annaba 
LABASSI  Mohamed Hichem  Santé militaire 
BENMAYOUF  Nazim  CHU  Batna 
CHERGUI  Nour El Houda  Santé militaire 
BELAIDI  Ahmed  Santé militaire 
SLIMANI  Yazid  CHU  Tizi-Ouzou 
LETTREUCH  Abdel Raouf  CHU  Douéra Sce. "A" 
AISSIA  Ahmed  CHU  Douéra Sce. "A" 
SAID OUAMER  Ahcene  EHS  Zemirli 
DJERBAL  Amel  EHS  Zemirli 
ALLACHE  Kaci  Santé militaire 
      

CHIRURGIE PEDIATRIQUE: 
  ZERIZER 

 

Yassine 
 

CHU  Batna 
ADJERID 

 

Riad 
 

Santé Militaire 
BRINIS 

 

Nedjema 
 

EHS MERE/ ENFANTS Batna 
BOUGUERMOUH 

 

Dania 
 

CHU  Mustapha  
BENAÏRED 

 

Amine Mouloud 
 

Santé Militaire 
HATRI 

 

Fouzia 
 

CHU  Sidi-Bel-Abbes 
HAMIDOU 

 

Nazih Fayçal 
 

EHS  Canastel  ORAN Sce.chirurgie urologique infantile 

ABOU-BEKR 
 

Boumediene 
 

EHS MERE/ ENFANTS Tlemcen 
ALLALOU 

 

Mourad 
 

CHU  Tizi-Ouzou 
CHOUTRI 

 

Hichem 
 

EHS  Sidi-Mabrouk Constantine  
     

CHIRURGIE  UROLOGIQUE: 
  NOUACER 

 
Mourad 

 
CHU  Annaba 

LOUNICI 
 

Tarik 
 

Santé militaire 
CHOUAKRIA 

 
Abdelhalim 

 
CHU  Annaba 

YEBDRI 
 

Samir 
 

CHU  Tizi-Ouzou 
SAIDANI 

 
Mustapha 

 
Santé militaire 

TALEB 
 

Bendiab Djelloul Hafid 
 

CHU  Tlemcen 
BOURAS 

 
Samir 

 
CHU Setif 

BOUKHROUF 
 

Nourddine 
 

CHU Batna 
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CHIRURGIE THORACIQUE: 
  SAAOUI 

 
Abdelkrim 

 
CHU  Bab-El-Oued 

LARIBI 
 

Abdeslem 
 

CHU  Mustapha  
MESKOURI 

 
Karim 

 
CHU  Mustapha  

KACEMI 
 

Rachid 
 

CHU  Oran 
BOUSSAFSAF 

 
Achour 

 
EHU  Oran 

     CHIRURGIE  VASCULAIRE: 
  REKHIF 

 
Yassin 

 
EHS  Dr. MAOUCHE ex CNMS 

SALEM 
 

Benaoumer 
 

Santé militaire 
BOUCHERIT 

 
Abdelhakim 

 
CHU  Annaba Sce. Chirurgie Générale 

BENALLAL 
 

Souad 
 

EHS  TRANS ORG TISSUS BLIDA 
     

DERMATOLOGIE: 
   HIMEUR 

 
Zouleykha 

 
CHU  Tlemcen 

AIT SI ALI 
 

Mohand Ouali 
 

Santé militaire 
BOUAKKAZ 

 
Abderrachid 

 
Santé militaire 

BELKACEM 
 

Ali Ouramdane 
 

CHU  Tizi-Ouzou 
     

ENDOCRINOLOGIE-DIABETOLOGIE: 
  AHMED-ALI 

 
Leila 

 
CHU  Bab-El-Oued 

BOUDAOUD 
 

Khalida 
 

CHU  Constantine 
KHANSAL 

 
Sabrina 

 
CHU  Constantine 

MEZOUED 
 

Mouna -Meriem 
 

EPH  Bologhine 
BELKACEM 

 
Samira 

 
CPMC 

     

EPIDEMIOLOGIE : 
   ZEMOUR 

 
Lakhdar 

 
EHU  Oran 

RAIAH 
 

Mourad 
 

CHU  Oran 
AIT-HAMADOUCHE Nadia 

 
CHU  Bab-El-Oued 

HANBA 
 

Mustapha 
 

Santé Militaire 
BOUAMRA 

 
Abderrezak 

 
CHU  Blida 

ZANOUN 
 

Nacima 
 

CHU  Bab-El-Oued 
HAMCHAOUI 

 
Farida 

 
CHU  Bab-El-Oued 

BRAHIMI 
 

Ghania 
 

CHU  Beni-Messous 
BENZAROUR 

 
Houda 

 
CHU  Hussein-Dey 

TOBBI 
 

Ayache 
 

CHU  Batna 
MAGHMOUL 

 
Mohamed Faouzi 

 
CHU  Constantine 

NAIT BEHLOUL 
 

Nacera 
 

CHU  Sidi-Bel-Abbes 
ALLOUN 

 
Fatma 

 
CHU  Beni-Messous 

MESSAFEUR 
 

Abdelkrim 
 

EPH BECHAR 
KADIR 

 
Mohamed Yazid 

 
CHU Batna 

 

GASTRO ENTEROLOGIE: 
   SAIDANI 

 
Khadidja 

 
Santé Militaire 

GUESSAB 
 

Nawal 
 

CHU  Mustapha  Sce. Hépathologie 
TAGZOUT  Dalila 

 

EPH  Djillali BELKHENCHIR EL-BIAR  Sce. 
Médecine Interne 

     

GYNECOLOGIE  OBSTETRIQUE: 
  BOUZID 

 
Sadjia 

 
EPH  Kouba 

AOURAS 
 

Hayette 
 

CHU  Annaba 
     

HEMATOLOGIE: 
   MESSAOUDI 

 
Réda 

 
CHU  Oran 

TALBI 
 

Faiza 
 

Santé Militaire 
LAMRAOUI 

 
Fatima 

 
CAC BLIDA 

BENZINEB 
 

Brahim 
 

CHU  Tlemcen 
ZIDANI épse. 
BOUKHECHEM Nadia 

 

CHU  Beni-Messous  Sce. Hémato et banque 
de sang  

BOUCHAKOR MOUSSA Yamina 
 

CAC BLIDA 
SALHI 

 
Naouel 

 
CHU  Constantine 

GUEZLANE 
 

Chérifa 
 

CAC BLIDA 
BACHIRI 

 
Aissa 

 
Santé Militaire 

YAFOUR 
 

Nabil 
 

EHU  Oran 
BENDAHMANE 

 
Ahmed Fouad 

 
CHU  Tlemcen 
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MEHDID 
 

Farih 
 

CPMC 
TENSAOUT 

 
Farida 

 
CPMC 

KERAR 
 

Chahyra 
 

CHU  Beni-Messous Sce. Hématologie 
BENDJABALLAH 

 
Bassima 

 
Santé Militaire 

DALI 
 

Nadia 
 

CHU  Tizi-Ouzou 
MRABET 

 
Rabéa 

 
CHU  Oran 

     

HEMOBIOLOGIE - TRANSFUSION SANGUINE: 
BOUGHERZA 

 
Mounir 

 
Santé Militaire 

LARFI 
 

Yacine 
 

Santé Militaire 
DEBA 

 
Tahria 

 
CHU  Oran 

CHEKKAL 
 

Mohamed 
 

EHU  Oran 
MOUEDEN 

 
Mohamed  Amine 

 
CHU  Oran 

BENLALDJ 
 

Driss 
 

CHU  Oran 
HADJALI-SAICHI 

 
Soraya 

 
CHU  Mustapha  

RETIMA 
 

Abdelhak 
 

CHU  Annaba 
MENDI 

 
Khalida 

 
EPH  Kouba 

BELKACEMI 
 

Malika 
 

CHU  Sidi-Bel-Abbes  C.T.S 
     

HISTOLOGIE  EMBRYOLOGIE: 
  YAHIA 

 
Hafida 

 
CHU  Hussein-Dey Labo de biologie cellulaire  

BOUTEBBA 
 

Fouzia 
 

CHU  Constantine 
 

HYDRO-BROMATOLOGIE: 
  GAOUAR 

 
Zakarya Lotfi 

 
CHU  Oran 

     

IMMUNOLOGIE: 
   BENYAHIA 

 
Amel 

 
CHU  Hussein-Dey  Laboratoire central 

MECABIH 
 

Fethi 
 

IPA 
BOUDJELLA 

 
Mohamed Lotfi 

 
CHU  Blida Laboratoire central 

MERICHE 
 

Hacene 
 

CHU  Annaba Laboratoire d'immunologie 
SALHI épse. BELANTEUR Khedidja 

 
CHU  Hussein-Dey  Laboratoire central 

     

MALADIES  INFECTIEUSES: 
  GASMI 

 
Abdelkader 

 
CHU  Setif 

AISSAT 
 

Fatma-Zohra 
 

EHS  El-Kettar   Sce "B" 
BOUCHAIB 

 
Hayat 

 
CHU  Tizi-Ouzou 

BRAHIMI 
 

Houria 
 

CHU  Tlemcen 
FILALI 

 
Aissa 

 
CHU  Constantine 

BOUHABEL 
 

Maamar 
 

Santé militaire 
AIT ALI SLIMANE 

 
Amar 

 
EHS  El-Kettar   Sce "A" 

     

MEDECINE  INTERNE: 
   LARABA 

 
Nazim 

 
CHU  Bab-El-Oued 

TAHARBOUCHT 
 

Saïd 
 

CHU  Douéra 
GOURINE 

 
Mouna 

 
CHU  Oran 

HAMIDA 
 

Farah 
 

CHU  Blida 
BOUGHANDJOUA 

 
Samia 

 
CHU  Annaba 

IBRIR ép. KHATI 
 

Moufida 
 

CHU  Bab-El-Oued 
RACHEDI ép. OUARAB  Chafia 

 
CHU  Beni-Messous 

MAMMERI 
 

Amel 
 

EPH  Djillali BELKHENCHIR EL-BIAR 
BENMOSTEFA 

 
Nouria 

 
CHU  Constantine 

ZITOUNI 
 

El Eldja 
 

EHS  Zemirli 
NADJI 

 
Zouaoui 

 
CHU  Sidi-Bel-Abbes 

CHINAR 
 

Athmane 
 

CHU  Batna 

BELLAHA née. BELHADJ  Nadjat  CHU  Sidi-Bel-Abbes 
MAAMAR  Si Ahmed  CHU  Sidi-Bel-Abbes 
TALEB  Abdelhalim  CHU  Blida 
CHEMALI  Samia  EPH  Rouiba 
DERGUINE  Rachida  EPH  Bologhine 
HACHICHI  Chawki  Santé militaire 

DEBBACHE   
Hayet Saida 
Ladida Naima  CHU  Constantine 

NACERI  Nadjia  Santé militaire 
LANASRI-HACHOUR  Nadjia  EPH Aïn Taya  
BOUHAFS  Bennadji  CHU  Sidi-Bel-Abbes 
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MEDECINE LEGALE: 
   LARIBI 

 
Souhila 

 
CHU  Tlemcen 

HIMMI 
 

Karim 
 

Santé militaire 
LAHOUEL 

 
Ammar 

 
Santé militaire 

ATTROUS 
 

Souad 
 

EPH  Rouiba 
ACHIOU 

 
Djamel 

 
Santé militaire 

SELLAMI 
 

Lakhdar 
 

CHU  Annaba 
BOUAZIZ 

 
Farid 

 
CHU  Batna 

SOUID 
 

El Farah 
 

CHU  Setif 
HADJAZI 

 
Omar 

 
CHU  Sidi-Bel-Abbes 

     

MEDECINE  DU  SPORT: 
   AMAMRI 

 
Ayatolah 

 
Santé militaire 

     

MEDECINE  DU  TRAVAIL: 
  KACED-BENAZZOUZ  Nadia 
 

CHU  Beni-Messous 
BENHADJ 

 
Ahmed 

 
Santé militaire 

MEZIANE 
 

Zakia 
 

CHU  Tlemcen 
DERRADJ 

 
Boulanouar 

 
CHU  Bejaia 

BOUMENDJEL 
 

Allaoua 
 

CHU  Constantine 
BOUKRAA 

 
Aissa 

 
CHU  Setif 

RAHMANI 
 

Nassima 
 

CHU  Setif 
HACHELAFI 

 
Hamid 

 
EHU  Oran 

     

MEDECINE  PHYSIQUE ET READAPTATION: 
 DOUMI 

 
Reda 

 
Santé militaire 

BENLEBNA 
 

Freha 
 

EHU  Oran 
KADI 

 
Djamila 

 
CHU  Tizi-Ouzou 

EL ABED 
 

Fadia 
 

EHU  Oran 
CHARANE 

 
Bakhta 

 
CHU  Oran 

ABIB épse. DJAAFAR Rachida 
 

CHU  Mustapha  
 

MEDECINE  NUCLEAIRE ET IMAGERIE MOLECULAIRE : 
KHELIFA 

 
Amel 

 
CHU  Bab-El-Oued 

AMIMOUR 
 

Assia 
 

CHU  Bab-El-Oued 
MEDJAHER 

 
Kheira-Kenza 

 
Santé militaire 

     

MICROBIOLOGIE: 
   MOHAMMEDI née. KHERROUBI Dhahkya 

 
IPA  Sce. Virologie Sidi-Fredj  

MAHRANE épse. BOUGHENOU Sadjia 
 

CHU  Hussein-Dey Laboratoire central 
BENAMMAR 

 
Sonia 

 
CHU  Batna 

AGGOUNE 
 

Nadjat 
 

Santé militaire 
BENMEHDI 

 
Lahcene 

 
Santé militaire 

TOUATI 
 

Djamila 
 

CHU  Beni-Messous Laboratoire central 

BENAMROUCHE 
 

Nabila 
 

IPA  Sce. Bactériologie Del-Brahim 
     

NEPHROLOGIE: 
   HAMDANI 

 
Abdeslam 

 
CHU  Oran 

TEHIR 
 

Mohamed Cherif 
 

CHU  Annaba 
DJABALLAH 

 
Abdelhamid 

 
Santé militaire 

BOUGROURA 
 

Ahmed 
 

CHU  Batna 
BADAOUI 

 
Lynda 

 
CHU  Tizi-Ouzou 

BELLIK 
 

Nabil 
 

CHU  Bab-El-Oued 
ARBAOUI 

 
Ibtissame 

 
CHU  Hussein-Dey 

ZEMMOUCHI 
 

Souheila 
 

EHS  DAKSI Constantine  
FRIGAA 

 
Hichem 

 
CHU  Annaba 

CHIAD 
 

Mahmoud 
 

Santé militaire 
BELKACEMI 

 
Leila 

 
CHU  Hussein-Dey 

CHELGHOUM 
 

Souad 
 

CHU  Hussein-Dey 
KHELLAF 

 
Ghalia 

 
CHU  Bab-El-Oued 

LAHFAYA 
 

Saliha 
 

EHS  TRANS ORG TISSUS BLIDA 
MISSOUM 

 
Soumia 

 
EHS  DAKSI Constantine  

AZOUAOU 
 

Leila 
 

CHU  Hussein-Dey 
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ONCOLOGIE -MEDICALE: 
  GHAZI 

 
Soumia 

 
EHS EMIR Abdelkader Oran 

KOUADRI 
 

Nassima 
 

CHU  Annaba 
AMEZIANE 

 
Nadia 

 
CHU  Oran 

SERRAR 
 

Nada 
 

CAC Setif 
LADJEROUD 

 
Amel 

 
CPMC 

DEKKOUMI 
 

Adel 
 

Santé militaire 
ATHAMNIA 

 
Houda 

 
CHU  Annaba 

MERAIR 
 

Nedjadi 
 

Santé militaire 
CAID 

 
Nacera 

 
CAC Blida 

AMMARI 
 

Abdelaziz 
 

EH DIDOUCHE Mourad  
BRAÏKIA 

 
Rifka Sihem 

 
CPMC 

HAZI 
 

Mohammed 
 

Santé militaire 
YAHIA-BEY 

 
Fares 

 
Santé militaire 

     

OPHTALMOLOGIE: 
   KERROUCHE 

 
Kheira 

 
EHS  Canastel  ORAN 

RACHED 
 

Samira Solh 
 

EHS Ophtalmologie Oran Sce. "A" 
ACHELI 

 
Asma 

 
CHU  Mustapha  

CHEBLI 
 

Mohamed Fayçal 
 

Santé militaire 
LEBOUKHE 

 
Saad 

 
Santé militaire 

TADJ 
 

Zineb 
 

EHS Ophtalmologie Oran Sce. "B" 
     

O R L: 
    AHNIA 
 

Salim 
 

CHU  Mustapha  
HANDIS 

 
Fatiha 

 
CHU  Mustapha  

MEHTARI 
 

Nasrine Siham 
 

CHU  Tlemcen 
MALLEK 

 
Zahia  

 
CHU  Blida 

CHETTIBI 
 

Fayçal 
 

EPH Laghouat 
MEGHERBI 

 
Ouziane 

 
CHU  Sidi-Bel-Abbes 

ALLOUNE 
 

Fethi 
 

Santé militaire 
KAREK 

 
Labidi 

 
Santé militaire 

      

O.D.F: 
    FOURY 
 

Rym 
 

CHU  Mustapha  
DJEGHRI 

 
Hassina 

 
CHU  Constantine 

BENSEDDIK 
 

Kahina Fatima Zohra 
 

Santé militaire 
MOULAÏ 

 
Aïssa 

 
Santé militaire 

BELKHIRI 
 

Amel 
 

CHU  Beni-Messous 
TERBECHE 

 
Sonia 

 
Santé militaire 

BOUTIAH 
 

Toufik 
 

CHU  Annaba 
MEZARI 

 
Amina 

 
CHU  Beni-Messous 

LAMINE 
 

Abdelaziz 
 

Santé militaire 
     

ODONTOLOGIE-CONSERVATRICE: 
  BELMABROUK épse. 

ADJEROUD Farah Chahrazad 
 

CHU  Oran 

BELHADJ 
 

Leila 
 

CHU  Sidi-Bel-Abbes Sce. Médecine 
Dentaire 

REZOUG 
 

Abdelkader 
 

CHU  Oran 
BAKLI 

 
Nadjatte 

 
CHU  Annaba 

TAHARI 
 

Nabila 
 

CHU  Oran 
OULHACI 

 
Djalel Samir Mohamed 

 
Santé Militaire 

MERABET 
 

Fatma Zohra 
 

CHU  Annaba 
     

PNEUMO-PHTISIOLOGIE: 
  LAOUAR 

 
Leila 

 
CHU  Mustapha  

ADILA 
 

Fares 
 

Santé Militaire 
BOUHADDA 

 
Mokhtar 

 
EHU  Oran 

AISSANI 
 

Samia 
 

Santé Militaire 
ATOUI 

 
Feryal 

 
CHU  Annaba 

DEGHDEGH 
 

Khaled 
 

CHU  Annaba 
CHABATI 

 
Omar 

 
EPH  Rouiba 

METAHRI 
 

Malika 
 

CHU  Oran Sce. "A" 
IHADJADENE 

 
Lila 

 
CHU  Tizi-Ouzou 
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CHAOUKI 
 

Feryel 
 

EPH  Batna 
CHIBA 

 
Farid 

 
Santé Militaire 

OUSSEDIK épse. AICHAOUI Fouzia 
 

CHU  Beni-Messous Sce. "B" 
OUJIDI 

 
Bahija 

 
CHU  Oran Sce. "B" 

KHELOUI 
 

Yacine 
 

EPH  Blida 
LEKEHAL 

 
Nadia Meriem 

 
EHU  Oran 

FETTAL 
 

Nadia   
 

CHU  Sidi-Bel-Abbes 
SAHRAOUI 

 
Khaled 

 
CHU  Oran Sce. "B" 

DJEBAILI 
 

Rachida 
 

EPH  Batna 
KEBBATI 

 
Souad 

 
CHU  Oran Sce. "A" 

DERRAR 
 

Hicham 
 

CHU  Sidi-Bel-Abbes 
BENTATA 

 
Kada 

 
EPH Mostaganem  Sce. Médecine Interne  

KAMBOUCHE 
 

Faouzia 
 

EPH Mostaganem  Sce. Médecine Interne  

MOKRANE 
 

Zine Labidine 
 

CHU  Constantine 
      

PARASITOLOGIE: 
   ZAIT 

 
Houria 

 
CHU  Mustapha  

ABDELOUAHED 
 

Khaled 
 

Santé militaire 
YEBBOUS-BENSAID Sid-Ahmed 

 
CHU  Sidi-Bel-Abbes Laboratoire central 

MERAD 
 

Yassine 
 

CHU  Sidi-Bel-Abbes Laboratoire central 
BASSAID 

 
Adila 

 
CHU  Mustapha  

BEKHOUCHE 
 

Salim 
 

Santé militaire 
SEMMANI 

 
Malika 

 
EHS  El-Kettar laboratoire central 

GUECHI 
 

Naila 
 

EPH  Djillali BELKHENCHIR EL-BIAR 
ALLOUACHE 

 
Badreddine 

 
CHU  Constantine 

     

PARODONTOLOGIE: 
   BOUDJELLEL 

 
Nadjette 

 
CHU  Annaba 

IDOURAINE 
 

Hassiba 
 

CHU  Mustapha  
SAOUDI 

 
Fadila 

 
CHU  Beni-Messous 

     

PEDIATRIE: 
    REDJALA épse. BOUDJEMA Ouzna 

 
EPH  Bologhine 

DRALI 
 

Ouardia 
 

CHU  Hussein-Dey  Sce. "B" 
DEHIMI  

 
Abdelhak 

 
CHU  Setif 

TARI 
 

Saleha 
 

CHU  Hussein-Dey  Sce. "A" 
BOUFERSAOUI 

 
Abderrahmane 

 
EPH  Bologhine 

ZENNAKI 
 

Amel 
 

CHU  Oran Sce. AMILCAR CABRAL 
BENMOUFFOK 

 
Nouria 

 
CHU  Hussein-Dey  Sce. "A" 

TOURI 
 

Souad Nabila 
 

CHU  Blida 
BELBOUAB  

 
Reda 

 
CHU  Mustapha  Sce. Pédiatrie 

BOUFEROUA 
 

Fadila 
 

CHU  Beni-Messous  Sce. "A" 
BEKKAR 

 
Mohammed Mokhtar 

 
CHU  Oran Sce. MARFAN 

CHALAH 
 

Sid Ahmed 
 

CHU  Tizi-Ouzou 
HADDAD 

 
Karima 

 
CHU  Hussein-Dey  Sce. "A" 

GACEM 
 

Ourida 
 

EPH  Djillali BELKHENCHIR EL-BIAR 
BOUABDALLAH  

 
Saida  

 
CHU  Setif 

BELAMRI 
 

Djamila 
 

CHU  Annaba 
ZOUBIR 

 
Safia 

 
CHU  Oran Sce. MARFAN 

ARFI 
 

Hanifa 
 

CHU  Mustapha Sce. Néonatologie 
HADEF 

 
Djohra 

 
CHU  Batna 

BOUCHETARA 
 

Assia 
 

EHS  Canastel  Oran Sce. Maladies 
infecteuses infantile  

BOUABIDA 
 

Djamila 
 

EHS NOUAR Fadela Oran Sce. Néonatologie 
CHERIET 

 
Lahouaria 

 
CHU  Oran Sce. MARFAN 

ADIMI épse. SEDOUD Yasmine 
 

Santé Militaire 
BOUTERFAS 

 
Nabila 

 
CHU  Beni-Messous Sce. "A" 

ZEMIRI  Fatima Zohra  CHU  Beni-Messous Sce. "B" 
BOUCENNA  Hamza  CHU  Beni-Messous Sce. "A" 
BOUTRID   Nada  CHU Setif 
FERNINI  Faiza  CHU  Mustapha Sce. Pédiatrie 
NOUMI   Mustapha  CHU  Beni-Messous Sce. "A" 
MEDJROUBI  Mouloud  CHU  Constantine Sce. "B" 
BENRABAH  Ouahiba  CHU  Hussein-Dey Sce. Néonatologie 
BENARAB  Zineb  CHU Setif 
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PHYSIOLOGIE CLINIQUE ET EXPLORATION FONCTIONNELLE: 
     

CARDIO-RESPIRATOIRE ET DE L'EXERCICE : 
ADJIRI 

 
Djamila 

 
CHU  Setif Laboratoire de physiologie 

BOUROUBI 
 

Ouahida 
 

CHU  Constantine 
     

PSYCHIATRIE: 
   BENHARRATS 

 
Sarra Samra 

 
EHS SIDI-CHAHMI Oran Sce. Psychiatrie adulte A 

AMALOU 
 

Amina 
 

EHS  FRANTZ  FANON  Blida Sce. Toxicomanie 
BELALTA 

 
Rachida 

 
EHS  DRID Hocine  Sce. "A" 

BAKIR-AMMOUR 
 

Koula 
 

EHS  DRID Hocine  Sce. "B" 
SAIDENE 

 
Kamel 

 
EHS  DRID Hocine  Sce. "A" 

RAHOUI 
 

Asmaa 
 

CHU  Tlemcen 
NAMANE 

 
Leila 

 
EHS  FRANTZ  FANON  Blida Sce. "C" 

BAZI 
 

El-Asbat 
 

Santé militaire 
MEDJBER 

 
Mounia 

 
CHU  Sidi-Bel-Abbes 

AMANI 
 

Moulay Ali 
 

CHU  Oran 
BOUFERACHE 

 
Ahmed 

 
EHS  DRID Hocine  Sce. "A" 

AIT ALI 
 

Maya 
 

EHS  Chéraga 
ALI OUSSALAH 

 
Mohamed 

 
Santé militaire 

BENREDJEM 
 

Yassine 
 

Santé militaire 
BENBOUDJEMA 

 
Hakim 

 
Santé militaire 

 

PEDOPSYCHIATRIE: 
   BENMILOUD épse. LARABA Maha  Zoulikha 

 
EHS  FRANTZ  FANON  Blida  Sce. Pédopsychiatrie 

BEKKOU 
 

Seddik 
 

EHS  Chéraga 
MEDJHOUDA 

 
Lamisse 

 
EHS  DRID Hocine 

ADOUANE 
 

Malika 
 

EHS AIN ABASSA Setif 
     

PHARMACIE  GALENIQUE: 
  DJEBBAR 

 
Mohamed 

 
CHU  Annaba 

BENAZIZ 
 

Ouarda 
 

CHU  Blida  Sce. Pharmacie 
     

 

PHARMACOGNOSIE : 
   BOUKHALFA 

 
Djamel 

 
CPMC 

DALI YAHIA 
 

Mustapha Kamel 
 

CHU  Tlemcen Laboratoire de Pharmacognosie 

SELKA 
 

Mohammed Adil 
 

CHU  Tlemcen Laboratoire de Pharmacognosie 

BEN MOUSSA 
 

Mohammed Tahar 
 

CHU  Batna Laboratoire de Pharmacie galénique 
     

PHARMACOLOGIE: 
   BOUDIA 

 
Fatma 

 
EHU  Oran 

BORSALI 
 

Mohammed Nabil 
 

CHU  Tlemcen Laboratoire de Pharmacologie                      
     

PHARMACOLOGIE  CLINIQUE: 
  BEN M'HAMED 

 
Abdelhalim 

 
CHU  Blida Laboratoire de Pharmacologie  

     

PATHOLOGIE ET CHIRURGIE BUCCALE: 
  TABETI BENTAHAR Cherifa Faiza 
 

CHU  Oran 
AYAT 

 
Adel 

 
Santé Militaire 

BENDOUKHA 
 

Meriem 
 

Santé Militaire 
GHEZAL 

 
Farouk 

 
Santé Militaire 

ABDELAZIZ 
 

Abdelkrim 
 

CHU  Sidi-Bel-Abbes Sce. Médecine Dentaire  
     

PROTHESE-DENTAIRE: 
   LACHGAR 

 
Hafiza Nadia 

 
CHU  Beni-Messous 

CHEHBOUN 
 

Ghania 
 

CHU  Beni-Messous 
AKACEM 

 
Abdelhafid 

 
CHU  Oran 

OUKIL 
 

Mehdi 
 

Santé militaire 
     

RHUMATOLOGIE: 
   EL-RAKAAWI 

 
Manal 

 
CHU  Douera 

MECHID 
 

Farida 
 

CHU  Bab-El-Oued 
RAHAL 

 
Fadia 

 
EHS  Ben-Aknoun 

BAHAZ 
 

Naima 
 

CHU  Bab-El-Oued 
HADDOUCHE 

 
Assia 

 
EHS  Ben-Aknoun 

 

RADIOTHERAPIE ONCOLOGIE: 
  HAMIZI 

 
Kamel 

 
CAC Batna 

GUETTAF 
 

Fatima Zohra 
 

CHU  Oran 
TALEB 

 
Lotfi 

 
EHS EMIR Abdelkader Oran 
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REANIMATION MEDICALE : 
  

TALEB 
 

Ammar 
 

CHU Tizi-Ouzou Sce.Réanimation polyvalente et 
Toxicologie 

AIT LOUNIS 
 

Akli 
 

Santé Militaire 
ERROUANE 

 
Badreddine 

 
EHU Oran 

MECHEBBEK 
 

Abdallah 
 

EHU Oran 

     TOXICOLOGIE: 
   MEKACHER 

 
Lamine Redouane 

 
CHU  Tizi-Ouzou 

SOBHI 
 

Khaled 
 

Santé Militaire 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء مخبر بحث مشترك ، 2019أكتوبر  28في  ري مشترك مؤرخوزارار ــــق

 المدرسة العميا لمضمان االجتماعي لدى
 

 إن وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي،
 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿّ  والمتضمف

، 2008أبريل سنة  15الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  9المؤرخ في  124-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعي.الذؼ يحدد صبلحيات وزير ا

، 2009ناير سنة ي 4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 اء جامعة المدية، المعدؿ والمتمـ.والمتضمف إنش

الموافق أّوؿ أبريل سنة  1433جمادػ األولى عاـ  9المؤرخ في  158-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لمضماف االجتماعي وتنظيميا وسيرىا2012

، 2012الموافق أوؿ مارس سنة  1433ربيع الثاني عاـ  8المؤرخ في  96-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو االجتماعية واإلنسانية

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .تعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صبلحيات وزير ال

، 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذؼ يحّدد القانوف 

غشت سنة  13الموافق  1440ذؼ الحجة عاـ  12المؤرخ في  231-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 منو. 11يا وسيرىا، السيما المادة ، الذؼ يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيم2019

ض مؤسسات ، والمتضمف إنشاء مخابر بحث لدػ بع2011مارس  16المؤرخ في  146بناء عمى القرار رقـ  -
 التعميـ العالي، المعدؿ.

 .2019ديسمبر  8معة المدية بتاريخ جابناء عمى االتفاقية المبرمة بيف المدرسة العميا لمضماف االجتماعي و  -
وبعد اإلطبلع عمى رأؼ المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو االجتماعية واإلنسانية المنعقدة في  -

 .2019دورتو لشير سبتمبر 
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 نار ر ـــــيـق
ذؼ الحجة عاـ  12 المؤرخ في 231-19مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  11تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار الوزارؼ المشترؾ إلى إنشاء 2019غشت سنة  13الموافق  1440
م بيف المدرسة العميا مخبر البحث في العمل والتشغيل والضمان االجتماعيمخبر مشترؾ بعنواف م

 دية.لمضماف االجتماعي ومخبر التنمية المحمية المستدامة المنشأ بجامعة الم
 يمحق المخبر المشترؾ بالمدرسة العميا لمضماف االجتماعي. :2المادة 
يكمف كل مف مدير المدرسة العميا لمضماف االجتماعي ومدير جامعة المدية ومدير مخبر البحث، كل  :3المادة 

فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة العمل والتشغيل والضماف 
 الجتماعي والنشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ا

 2019أكتوبر  28حرر بالجزائر، في 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                             وزير العمل والتشغيل والضمان    

 والبحث العممي                                                                     االجتماعي                
 الدكتور: بوزيد الّطيب                                                                     البروفيسور: تيجاني حسان ىدام       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء وحدة بحث ألنظمة إنتاج المحاصيل 2019نوفمبر  19وزاري مشترك مؤرخ في رار ــــق

 المحمية لدى المعيد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية وتحديد تنظيميا الداخمي
 

 إن وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،

 والمتضمف 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15ى القانوف رقـ بمقتض -
 .القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي

 1987نوفمبر سنة  3الموافق  1408ربيع األوؿ عاـ  11المؤرخ في  235-87وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .لنموذجي لممعاىد التقنية الفبلحية، المعدؿ المتمـوالمتضمف القانوف األساسي ا

 1987نوفمبر سنة  3الموافق  1408ربيع األوؿ عاـ  11المؤرخ في  239-87وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
والمتضمف جمع أعماؿ معيد تنمية زراعة البقوؿ ومعيد تنمية الزراعات الصناعية في المعيد التقني لزراعة البقوؿ 

 .ة وتعديل قانونو األساسيوالزراعات الصناعي
 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 عممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا.مجاف القطاعية الدائمة لمبحث الالذؼ يحدد تنظيـ ال
 1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 يات إنشاء وحدات وتنظيميا وسيرىا.الذؼ يحدد كيف
الذؼ يحدد القائمة االسمية  2019يوليو سنة  4الموافق  1440وبمقتضى القرار المؤرخ في أّوؿ ذؼ القعدة عاـ  -

ألعضاء المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي في وزارة الفبلحة والتنمية الريفية والصيد 
 .البحرؼ 
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ة والصيد وبعد أخذ رأؼ المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة الفبلحة والتنمية الريفي -
 .2019يوليو  15ا المنعقدة بتاريخ البحرؼ خبلؿ دورتي

 

 نار ر ـــــيـق
شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  21و 9تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:

والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث  1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420
ظمة إنتاج المحاصيل المحمية لدػ المعيد التقني لزراعة البقوؿ والزراعات الصناعية وتحديد ألن

 تنظيميا الداخمي تدعى في صمب النص موحدة بحثم.
 يقع مقر وحدة البحث بالمعيد التقني لزراعة البقوؿ والزراعات الصناعية بسطاوالي، والية الجزائر. :2المادة 

 خر مف التراب الوطني حسب نفس األشكاؿ المحددة إلنشائو.ويمكف نقمو إلى أؼ مكاف آ
شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  6عبلوة عمى المياـ المحددة في المادة  :3المادة 

والمذكور أعبله، تكمف وحدة البحث بنشاطات البحث والتنمية في  1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420
 سيما: البقولية المحمية ال مجاؿ الزراعات

 تطوير التقنيات الزراعية لممحاصيل المحمية، -
 تحسيف نظـ إنتاج المحاصيل المحمية وذلؾ بإدماج الطاقات المتجددة، -
 توصيف وحفع الموارد الوراثية النباتية لمبقوؿ والمحاصيل الصناعية، -
 داـ التقنيات الحيوية.سيما مف خبلؿ استخ االنتقاء والتحسيف الوراثي ألصناؼ جديدة، ال -

 (:2تتشكل وحدة البحث مف قسميف ) :4المادة 
 : أنظمة إنتاج الزراعات المحمية وحمايتيا المندمجة،قسم البحث -
 : المحافظة عمى الموارد الوراثية النباتية لمبقوليات وتثمينيا.قسم البحث -

 ة الديمقراطية الشعبية. ينشر ىذا القرار في الجريدة الّرسمية لمجميورية الجزائري :5المادة 
 

 2019 نوفمبر 19حرر بالجزائر، في 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                 وزير الفالحة والتنمية الريفية

 والبحث العممي                                                                                   والصيد البحري              
 الدكتور: بوزيد الّطيب                                                                             شريف عمــــــــــاري              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير وتحسين تقنيات 2019نوفمبر  19زاري مشترك مؤرخ في و رار ــــق

 الحماية الصحية النباتية لممحاصيل لدى المعيد الوطني لحماية النباتات وتحديد تنظيميا الداخمي
 

 إن وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،

والمتضمف  2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15ى القانوف رقـ بمقتض -
 لبحث العممي والتطوير التكنولوجي.القانوف التوجييي حوؿ ا

 1987نوفمبر سنة  3الموافق  1408ربيع األوؿ عاـ  11المؤرخ في  235-87وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 التقنية الفبلحية، المعدؿ المتمـ.لنموذجي لممعاىد والمتضمف القانوف األساسي ا
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 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 دؿ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المع

 1993سنة  يونيو 14الموافق  1413ذؼ الحجة عاـ  24المؤرخ في  139-93وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف تعديل القانوف األساسي لممعيد الوطني لحماية النباتات، المعدؿ والمتمـ

 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .عممي والتطوير التكنولوجي وسيرىاالذؼ يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث ال

 1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 شاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا.الذؼ يحدد كيفيات إن

الذؼ يحدد  2013يوليو سنة  16الموافق  1434رمضاف عاـ  7وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -
 عيد الوطني لحماية النباتات.ي لممالنظاـ الداخم

الذؼ يحدد القائمة االسمية  2019يوليو سنة  4الموافق  1440وبمقتضى القرار المؤرخ في أّوؿ ذؼ القعدة عاـ  -
ألعضاء المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنو لوجي في وزارة الفبلحة والتنمية الريفية والصيد 

 .البحرؼ 
لمجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة الفبلحة والتنمية الريفية والصيد وبعد أخذ رأؼ ا -

 .2019يوليو  15ا المنعقدة بتاريخ البحرؼ خبلؿ دورتي
 

 نار ر ـــــيـق
 

 شعباف عاـ 8المؤرخ في  257-99مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  21و 9تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث  1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420

لتطوير وتحسيف تقنيات الحماية الصحية النباتية لممحاصيل لدػ المعيد الوطني لحماية النباتات 
 وتحديد تنظيميا الداخمي تدعى في صمب النص موحدة بحثم.

 محطة الجيوية لحماية النباتات بمسرغيف، والية وىراف.يقع مقر وحدة البحث بال :2المادة 
 ويمكف نقمو إلى أؼ مكاف آخر مف التراب الوطني حسب نفس األشكاؿ المحددة  إلنشائو.

شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  6عبلوة عمى المياـ المحددة في المادة  :3المادة 
والمذكور أعبله، تكمف وحدة البحث بنشاطات البحث والتنمية في  1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420

 سيما: مجاؿ حماية النباتات، ال
 جرد وتحديد األعداء الطبيعييف لآلفات الضارة بالنبات في مواطنيا األصمية، -
 تطوير طرؽ التوصيف المورفولوجية و/ أو الجزيئية لمحشرات المفيدة المحتممة، -
 ربية والتكاثر الكثيف لمحشرات المفيدة،تطوير وتحسيف طرؽ الت -
تطوير األساليب التأقمـ وعمميات نشر الحشرات المفيدة عمى مستويات واسعة، باعتماد تقنيات  -

 مكافحة عممية مبلئمة،
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البحث عف األساليب البيوتكنولوجية الجديدة لممكافحة التي ترتكز عمى الزيوت األساسية والنباتات  -
 قة،والكائنات الحية الدقي

 تطوير تقنيات المكافحة باستخداـ الفيرومونات الجنسية لمرصد واالصطياد الكثيف آلفات الزراعية، -
تطوير المكافحة الذاتية عف طريق استخداـ )تقنية الحشرة المعقمة( التي تقضي عمى القدرة  -

 التناسمية لمحشرات الضارة.
 (:2تتشكل وحدة البحث مف قسميف ) :4المادة 

 طوير تقنيات المكافحة البيولوجية،ت قسم البحث: -
 المكافحة عف طريق الوسائل البيوتيكنولوجية. قسم البحث: -

 ينشر ىذا القرار في الجريدة الّرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :5المادة 
 

 2019 نوفمبر 19حرر بالجزائر، في 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                 وزير الفالحة والتنمية الريفية

 والبحث العممي                                                                                   والصيد البحري              
 الدكتور: بوزيد الّطيب                                                                             شريف عمــــــــــاري              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االستشاري  يتضمن إنشاء وحدة بحث في االتصال والدعم 2019نوفمبر  19وزاري مشترك مؤرخ في رار ــــق

 لدى المعيد الوطني لإلرشاد الفالحي وتحديد تنظيميا الداخمي في الوسط الفالحي والريفي
 

 إن وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،

والمتضمف  2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -
 .وؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجيالقانوف التوجييي ح

 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.والمت

 1995الموافق أّوؿ أبريل سنة  1415المؤرخ في أوؿ ذؼ القعدة عاـ  99-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 إنشاء معيد وطني لئلرشاد الفبلحي.والمتضمف 

 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 عممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا.الذؼ يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث ال

 1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420شعباف عاـ  8في المؤرخ  257-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 شاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا.الذؼ يحدد كيفيات إن

الذؼ يحدد النظاـ  1996يوليو  2الموافق  1417صفر عاـ  16وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -
 .الداخمي لممعيد الوطني لئلرشاد الفبلحي

الذؼ يحدد القائمة االسمية  2019يوليو سنة  4الموافق  1440ي أّوؿ ذؼ القعدة عاـ وبمقتضى القرار المؤرخ ف -
ألعضاء المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي في وزارة الفبلحة والتنمية الريفية والصيد 

 .البحرؼ 
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وجي لوزارة الفبلحة والتنمية الريفية والصيد وبعد أخذ رأؼ المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنول -
 .2019يوليو سنة  15منعقدة بتاريخ البحرؼ خبلؿ دورتيا ال

 

 نار ر ـــــيـق
 

شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  21و 9تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث في  والمذكور أعبله، 1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420

االتصاؿ والدعـ االستشارؼ في الوسط الفبلحي والريفي لدػ المعيد الوطني لئلرشاد الفبلحي وتحديد 
 تنظيميا الداخمي، تدعى في صمب النص موحدة بحثم.

 يقع مقر وحدة البحث بالمعيد الوطني لئلرشاد الفبلحي، والية الجزائر. :2المادة 
 ف نقمو إلى أؼ مكاف آخر مف التراب الوطني حسب نفس األشكاؿ المحددة إلنشائو.ويمك

شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  6عبلوة عمى المياـ المحددة في المادة  :3المادة 
مية في والمذكور أعبله، تكمف وحدة البحث بنشاطات البحث والتن 1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420

 سيما: مجاؿ االتصاؿ واإلرشاد الفبلحي، ال
القياـ بأنشطة البحث مف خبلؿ تحميبلت اجتماعية واقتصادية وتقنية تتعمق بمسائل متصمة باإلرشاد  -

 والدعـ االستشارؼ واالتصاؿ،
دراسة نجاعة مخططات االتصاؿ المؤسساتي الموجية لمجاالت الفبلحة والغابات والصيد البحرؼ  -

 لمائيات والتنمية الريفية،وتربية ا
 سيما بإدراج تكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ، دراسة وتحميل طرؽ اإلرشاد ال -
 ضماف الرصد العممي والتقني المتعمق بالمجاالت التالية: -

 ،السياسات الفبلحية 
 ،تسيير المخاطر 
 ،اقتصاد الطاقة واالستغبلؿ العقبلني لمموارد الطبيعية 
 تثميف المنتجات المحمية، 
 ،التحميل االجتماعي واالقتصادؼ والحوكمة والتسيير التعاونيات الفبلحية 
 إبراز المقاولتية الفبلحية بالنسبة لممرأة في الجزائر. 

 (:2تتشكل وحدة البحث مف قسميف ) :4المادة 
 االتصاؿ واإلرشاد والدعـ االستشارؼ، قسم البحث: -
 السياسات الفبلحية، قسم البحث: -

 ذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.ينشر ى :5المادة 
 

 2019 نوفمبر 19حرر بالجزائر، في 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                 وزير الفالحة والتنمية الريفية

 والبحث العممي                                                                                   ي والصيد البحر              
 الدكتور: بوزيد الّطيب                                                                             شريف عمــــــــــاري              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ة بحث لتطويرالموافق يتضمن إنشاء وحد 2019نوفمبر  19مؤرخ في مشتــرك وزاري رار ــــق
 الزراعات الواسعة لدى المعيد التقني لمزراعات الواسعة وتحديد تنظيميا الداخمي

 

 إن وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،

والمتضمف  2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -
 .القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي

 1987نوفمبر سنة  3الموافق  1408ربيع األوؿ عاـ  11المؤرخ في  235-87وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .والمتضمف القانوف األساسي لممعاىد التقنية الفبلحية، المعدؿ المتمـ

والمتضمف  1987نوفمبر سنة  3الموافق  1408ربيع األوؿ عاـ  11مؤرخ في  236-87وبمقتضى المرسـو رقـ  -
 .تغيير اسـ معيد تنمية الزراعات الواسعة إلى مالمعيد التقني لمزراعات الواسعةم وتعديل قانونو األساسي

 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ضاء الحكومة، المعدؿ.ضمف تعييف أعوالمت

 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 عممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا.الذؼ يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث ال

 1999نوفمبر سنة  16موافق ال 1420شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 شاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا.الذؼ يحدد كيفيات إن

والمتضمف  2003مايو سنة  10الموافق  1424ربيع األوؿ عاـ  8وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -
 لممعيد التقني لمزراعات الواسعة. التنظيـ الداخمي

والمتضمف إنشاء مزارع  2004يونيو سنة  10الموافق  1425لثاني عاـ ربيع ا 21وبمقتضى القرار المؤرخ في  -
نتاج البذور تابعة لممعيد التقني لمزراعات  الواسعة وتحديد تنظيميا الداخمي. تجريبية وا 

الذؼ يحدد القائمة االسمية  2019يوليو سنة  4الموافق  1440وبمقتضى القرار المؤرخ في أّوؿ ذؼ القعدة عاـ  -
يفية والصيد نة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي في وزارة الفبلحة والتنمية الر ألعضاء المج

 البحرؼ.
وبعد أخذ رأؼ المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة الفبلحة والتنمية الريفية والصيد  -

 .2019يوليو  15ا المنعقدة بتاريخ البحرؼ خبلؿ دورتي
 نار ر ـــــيـق

شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  21و 9تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث  1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420

وتحديد تنظيميا الداخمي، تدعى في  لتطوير الزراعات الواسعة لدػ المعيد التقني لمزراعات الواسعة
 صمب النص موحدة بحثم.

 .يقع مقر وحدة البحث بالمعيد التقني لمزراعات الواسعة بالحراش، والية الجزائر: 2المادة 
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 ويمكف نقمو إلى أؼ مكاف آخر مف التراب الوطني حسب نفس األشكاؿ المحددة إلنشائو.
شعباف  8المؤرخ في  257-99مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  6مادة عبلوة عمى المياـ المحددة في ال :3المادة 

والمذكور أعبله، تكمف وحدة البحث بنشاطات البحث والتنمية في  1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420
 سيما: مجاؿ الزراعات الواسعة، ال

 إنشاء وتحسيف المادة النباتية، -
نتا -  جيا والمحافظة عمييا،تكثير المادة النباتية المنشأة و/أو المحسنة وا 
 تصميـ المراجع التقنية حسب كل نوع مف أنواع الزراعات التي تتناسب مع مختمف البيئات، -
 استعماؿ الوسائل الحديثة لمعرفة وتحميل وا عداد خرائط إستراتيجية مف أجل احتياجات األوساط المنتجة، -
 جتماعية واالقتصادية،تحسيف معرفة وسط إنتاج الزراعات الواسعة عف طريق التحاليل اال -
 نقل المعارؼ واالبتكارات في وسط المنتجيف مف خبلؿ مورد بشرؼ ذات تأىيل كبير. -

 (:2تتشكل وحدة البحث مف قسميف ) :4المادة 
 باتية القاعدية لمزراعات الواسعة.المادة الن قسم البحث: -
 .األنظمة الزراعية قسم البحث: -

 الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.ينشر ىذا القرار في الجريدة  :5المادة 
 

 2019 نوفمبر 19حرر بالجزائر، في 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                 وزير الفالحة والتنمية الريفية

 والبحث العممي                                                                                   والصيد البحري              
 الدكتور: بوزيد الّطيب                                                                             شريف عمــــــــــاري              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تطوير استراتيجيات مراقبة  بحث يتضمن إنشاء وحدة 2019نوفمبر  19وزاري مشترك مؤرخ في رار ــــق

 وتحديد تنظيميا الداخمي واستكشاف اآلفات الزراعية لدى المعيد الوطني لحماية النباتات
 

 إن وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
 والبحث العممي، ووزير التعميم العالي

والمتضمف  2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -
 .القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي

 1987نوفمبر سنة  3الموافق  1408ربيع األوؿ عاـ  11المؤرخ في  235-87وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .ضمف القانوف األساسي النموذجي لممعاىد التقنية الفبلحية، المعدؿ المتمـوالمت

 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.والمت

 1993يونيو سنة  14الموافق  1413ذؼ الحجة عاـ  24المؤرخ في  139-93وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف تعديل القانوف األساسي لممعيد الوطني لحماية النباتات، المعدؿ والمتمـ

 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 كنولوجي وسيرىا.لتطوير التالذؼ يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث وا
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 1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 شاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا.الذؼ يحدد كيفيات إن

الذؼ يحدد  2013يوليو سنة  16الموافق  1434رمضاف عاـ  7وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -
 ي لممعيد الوطني لحماية النباتات.اـ الداخمالنظ

الذؼ يحدد القائمة االسمية  2019يوليو سنة  4الموافق  1440وبمقتضى القرار المؤرخ في أّوؿ ذؼ القعدة عاـ  -
صيد ألعضاء المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي في وزارة الفبلحة والتنمية الريفية وال

 البحرؼ.
بعد أخذ رأؼ المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة الفبلحة والتنمية الريفية والصيد و  -

 .2019يوليو  15ا المنعقدة بتاريخ البحرؼ خبلؿ دورتي
 

 نار ر ـــــيـق
 

شعباف عاـ  8ي المؤرخ ف 257-99مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  21و 9تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث  1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420

لتطوير استراتيجيات مراقبة واستكشاؼ اآلفات الزراعية لدػ المعيد الوطني لحماية النباتات وتحديد 
 تنظيميا الداخمي، تدعى في صمب النص موحدة بحثم.

 ة البحث بالمعيد الوطني لحماية النباتات بالحراش، والية الجزائر.يقع مقر وحد :2المادة 
 ويمكف نقمو إلى أؼ مكاف آخر مف التراب الوطني حسب نفس األشكاؿ المحددة إلنشائو.

شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  6عبلوة عمى المياـ المحددة في المادة : 3المادة 
والمذكور أعبله، تكمف وحدة البحث بنشاطات البحث والتطوير  1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420

 سيما: في مجاؿ حماية النباتات، ال
تطوير وتحسيف نظاـ السير عمى الصحة النباتية الجوارية الذؼ ييدؼ إلى وضع طرؽ وآليات وأدوات  -

 المراقبة والتنبؤ فيما يخص الصحة النباتية،
ممارسات الزراعية الجيدة وآليات نقل المعرفة والميارة لمفاعميف المعنييف تحسيف وتطوير تقنيات ال -

طارات القطاع الفبلحي(،  )الفبلحيف وا 
تطوير وتحسيف طرؽ ووسائل مراقبة اآلفات الزراعية، لتسيير أفضل لحمبلت مكافحة ىذه اآلفات  -

 الزراعية،
طبلؽ عمميات البحث الدقيقة تحسيف وتعزيز قدرات المتابعة التنظيمية لمصحة النباتية وال - رصد وا 

 والمنتظمة وتحميل مخاطر الصحة النباتية،
 تطوير وتحسيف تقنيات التحميل والتشخيص المخبرؼ وتأكيد مصداقية النتائج، -
إجراء التحقيقات والدراسات اإلحيائية لؤلجساـ الضارة المراقبة والبارزة أو التي تبرز مف جديد والعابرة  -

 لمحدود.
 (:2تتشكل وحدة البحث مف قسميف ) :4المادة 
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تطوير تقنيات المراقبة والتنبؤ فيما يخص الصحة النباتية لؤلمراض واآلفات ذات  قسم البحث: -
 الطابع الوبائي. 

 تطوير تقنيات تحديد وتحميل الكائنات الحية الحشرية واألمراض المقننة: قسم البحث: -
 الرصد/التشخيص والتحميل المخبرية.

 نشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.ي :5المادة 
 

 2019 نوفمبر 19حرر بالجزائر، في 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                 وزير الفالحة والتنمية الريفية

 والبحث العممي                                                                                   البحري والصيد              
 الدكتور: بوزيد الّطيب                                                                             شريف عمــــــــــاري              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء وحدة بحث لتحسين اإلنتاج واإلنتاجية 2019نوفمبر  19مؤرخ في رار وزاري مشتــرك ــــق

 ونوعية منتجات الفواكو والكروم لدى المعيد التقني لزراعة أشجار الفواكو والكروم وتحديد تنظيميا الداخمي
 

 مية الريفية والصيد البحري:إن وزير الفالحة والتن
 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،

والمتضمف  2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -
 .القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي

 1987نوفمبر سنة  3الموافق  1437األوؿ عاـ  ربيع 11المؤرخ في  235-87وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 التقنية الفبلحية، المعدؿ المتمـ.المتضمف القانوف األساسي لممعاىد 

 1987نوفمبر سنة  3الموافق  1408ربيع األوؿ عاـ  11المؤرخ في  240-87وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
الفواكو في المعيد التقني لزراعة أشجار والمتضمف جمع أعماؿ معيد الكروـ والخمور ومعيد تنمية زراعة أشجار 

 و والكروـ وتعديل قانونو األساسي.الفواك
 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 عييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.والمتضمف ت
 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420ـ رجب عا 21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 عممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا.الذؼ يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث ال
 1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99مقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ بو  -

 شاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا.الذؼ يحدد كيفيات إن
الذؼ يحدد القائمة االسمية  2019يوليو سنة  4الموافق  1440وبمقتضى القرار المؤرخ في أّوؿ ذؼ القعدة عاـ  -

والتنمية الريفية والصيد  ألعضاء المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي في وزارة الفبلحة
 البحرؼ.

العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة الفبلحة والتنمية الريفية والصيد  وبعد أخذ رأؼ المجنة القطاعية الدائمة لمبحث -
 .2019يوليو  15ا المنعقدة بتاريخ البحرؼ خبلؿ دورتي
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 نار ر ـــــيـق
 

 1420شعباف  8المؤرخ في  257-99مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  21و 9تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث لتحسيف  1999نوفمبر سنة  16الموافق 

اإلنتاج واإلنتاجية ونوعية منتوجات أشجار الفواكو والكروـ لدػ المعيد التقني لزراعة أشجار الفواكو 
 والكروـ، وتحديد تنظيميا الداخمي وتدعى في صمب النص موحدة بحثم.

 ني لزراعة أشجار الفواكو والكرـو بتسالة المرجة، والية الجزائر.يقع مقر وحدة البحث بالمعيد التق: 2المادة 
 ويمكف نقمو إلى أؼ مكاف آخر مف التراب الوطني حسب نفس األشكاؿ المحددة إلنشائو. 

شعباف عاـ  8المػػػػؤرخ في  257-99مف المرسوـ التنفيػػذؼ رقـ  6عبلوة عمى الميػػاـ المحددة في المادة : 3المادة 
، والمذكور أعبله، تكمف وحدة البحث بنشاطات البحث والتنمية في 1999نوفمبر  16وافق الم 1420

 ميداف أشجار الفواكو والكرـو السيما:  
المثمرة والكروـ )االستكشاؼ، االختيار، التحديد،  الحفاظ عمى الموارد الوراثية الجينية لؤلشجار -

 التوصيف، الحفع واالستخداـ( وتثمينيا،
والكرـو في مناطق بيئية  الفواكو التقييـ الزراعي والتكنولوجي ألصناؼ أشجار حوؿ تإجراء دراسا -

     .زراعية مختمفة
 ترويج التقنيات الحديثة لئلنتاج )المشتمة والبستاف(، -
إجراء دراسات وتحقيقات اجتماعية واقتصادية لشعب األشجار المثمرة والكروـ في المناطق الزراعية  -

 المناخية المختمفة،
 تطوير المراجع التقنية واالقتصادية المتعمقة بمجاؿ التخصص، -
تثميف منتجات الفواكو والكرـو ومخمفاتيا و/أو منتجاتيا المراقبة عف طريق استغبلؿ عبلمات الجودة  -

 )تسمية ، منشأ، البياف الجغرافي، الوسـ الفبلحي ذو جودة، الزراعية العضوية...(،
 وتكنولوجية الفواكو الطازجة والمحولة،إجراء دراسات لعمميات التحويل  -
 البيانات المتعمقة بشعب األشجار المثمرة والكروـ. قواعدإنشاء  -

 (:2تتشكل وحدة البحث مف قسميف ) :4المادة 
 النباتية والموارد الطبيعية،الوراثية  تسيير الموارد قسم البحث: -
 تسيير الجودة واالبتكار وتطوير سمـ القيـ. قسم البحث: -

 ينشر ىذا القرار في الجريدة الّرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :5دة الما
 

 2019 نوفمبر 19حرر بالجزائر، في 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                 وزير الفالحة والتنمية الريفية

 والبحث العممي                                                                                   والصيد البحري              
 الدكتور: بوزيد الّطيب                                                                             شريف عمــــــــــاري              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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، بصفة استثنائية، لاللتحاق بالتكوين تضمن فتح مناصبي 2019 نوفمبر 26رار وزاري مشتــرك مؤرخ في ــــق
 2019 نوفمبردورة  ( في مناطق الجنوب واليضاب العميااإلقامةلنيل شيادة الدراسات الطبية الخاصة )

 

 العالي والبحث العمميإّن وزير التعميم 
صالح المستشفيات،  ووزير الصحة والسكان وا 

والذؼ  1971ديسمبر سنة  3الموافق  1391شواؿ عاـ  15المؤّرخ في  275-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .يتضمف إحداث شيادة الدروس الطبية الخاصة

والذؼ  1982ديسمبر سنة  18الموافق  1403ربيع األوؿ عاـ  2المؤّرخ في  492-82وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
يتضمف تحديد شروط االلتحاؽ بدورة الدراسات الطبية الخاصة لؤلطباء والصيادلة وجػراحي األسناف المقيميف 

 .وتنظيميا، المعدؿ والمتمـ
 2019 مارس سنة  31 الموافػق1440رجب عاـ  4المؤّرخ فػي  111-19وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقػـ  -

  .اء الحكومةوالمتضّمف تعييف أعض
 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعباف عاـ  2المؤّرخ في  467-97وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والذؼ يحدد قواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، المتمـ
 2011يوليو سنة  3الموافق  1432المؤّرخ في أوؿ شعباف عاـ  236-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 7والذؼ يتضمف القانوف األساسي لممقيـ في العموـ الطبية ال سيما المادة 
نوفمبر سنة  21 الموافق 1432ذؼ الحجة عاـ  25المؤّرخ في  379-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

صبلح المستشفيات 2011  .والذؼ يحدد صبلحيات وزير الصحة والسكاف وا 
 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

 .والذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
والذؼ يتضمف كيفيات تنظيـ الدراسات في طور  2015نوفمبر سنة  4المؤرخ في  1137وبموجب القرار رقـ  -

  طبية المتخصصة وتقييميا والتدرج فييا.التكويف لنيل شيادة الدراسات ال
مارس سنة  14الموافق  1434جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  100-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة المعدؿ والمتمـ 2013
ل الصحي لسكاف ، المكرس لدراسة إشكالية التكف2019يوليو سنة  24طبقا لمقرر مجمس الحكومة المؤرخ في  -

 اليضاب العميا والجنوب.
والتي تحدد شروط وكيفيات التحاؽ  2019أكتوبر سنة  27وطبقا لمتعميمة الوزارية المشتركة المؤرخة في  -

الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمومية في المؤسسات واإلدارات العمومية التابعة لقطاع الصحة والواقعة 
 اب العميا بالتكويف لنيل شيادة الدراسات الطبية الخاصة.في مناطق الجنوب واليض

 

 رانيـقـــــرّ 
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 1432المؤّرخ في أوؿ شعباف عاـ  236-11مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  7تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، ةوالمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد عدد المناصب المفتوح 2011يوليو سنة  3الموافق 

بصفة استثنائية، إلجراء مسابقة االلتحاؽ بالتكويف لنيل شيادة الدراسات الطبية الخاصة )اإلقامة( في 
 .2019مناطق الجنوب واليضاب العميا، دورة نوفمبر 

 ةوؿ الممحػػقاالجد ، حسب التخصص، في2019 نوفمبرحّدد عدد المناصب المفتوحة لئلقػػامة لدورة يُ  :2المادة 
 ار.بػػيذا القر 

 ال يمكف لممقػيميف متابعػة تكوينػيف متزامنػيف أو متتػابعيػف لنػيل شيػادة الّدراسات الّطبية الخاّصة. :3المادة 
يكّمف كّل مف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف بوزارة الّتعميـ العالي والبحث العممي والمدير العاـ  :4المادة 

صبلح المستشفي صبلح المستشفيات ومديرو جامعات لمصالح الصحة وا  ات بوزارة الّصحة والّسكاف وا 
وسيدؼ  وتممساف 1ووىراف 1سطيف 2وعنػػابة وبػاتنة 3قسنطينةو وتيزؼ وزو وبجاية  1والبميدة 1الجزائر

 بمعباس، كّل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار.
عمػػيـ العػالي والبحث العممػي ووزارة الّصػػحة والّسكاف ينػػشر ىػذا القرار في النشرة الرسميػة لكل مف وزارة التّ  :5المادة 

صبلح المستشفيات.  وا 
 2019 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 

صالح المستشفيات وزير                                                        وزير التعميم العالي والبحث العممي     الصحة والسكان وا 
 ميراوي دمحم                                                                             زيد الطيببو  الدكتور:          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 فتح مناصب، بصفة استثنائية، لاللتحاق بالتكوينالمتضمن  2019نوفمبر  26في  لمشتــرك المــؤرخممحق القــــرار الوزاري ا

 2019لنيل شيادة الدراسات الطبية الخاصة )اإلقامة( في مناطق الجنوب واليضاب العميا دورة نوفمبر  
 

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ  ـــ
Faculté de Médecine d’Alger 

 

MEDECINE 
 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Anesthésie Réanimation 01 HCA - 02 BEO - 02 Mustapha 05 
02 Chirurgie Générale 02 HCA - 01 Mustapha A - 01 Mustapha B 04 
03 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 01 EHS Benaknoun - 01 BEO - 01 Mustapha 03 
04 Chirurgie Pédiatrique 01 EPH Belfort - 01 EPH Bitraria - 01 CHU Mustapha 03 

05 Gynécologie Obstétrique 
02 EPH Bologhine - 01 HCA - 02 CHU Béni Messous  
02 CHU BEO - 02 EPH Kouba -02 EPH Belfort - 02 CHU 
Mustapha  02 CHU Parnet – 02 EPH Ain Taya - 02 EPH Zeralda 

19 

06 Imagerie Médicale et Radiologie 
02 CHU Mustapha - 02 CHU BEO - 02 EHS Salim Zemirli 02 
CPMC 02 CHU Béni Messous - 02 CHU Parnet - 01 HCA 

13 

07 Médecine Interne 01 HCA - 01 CHU Mustapha -  01 EPH Bitraria 03 

08 Pédiatrie 
01 CHU Béni Messous « A » - 01 CHU Béni Messous « B » - 01 
CHU BEO - 01 CHU Parnet « A » - 01 CHU Parnet « B » 

05 

TOTAL 55 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Faculté de Médecine de Blida 

MEDECINE 
 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Anesthésie Réanimation 03 Douira - 02 Sidi Ghiles 05 
02 Chirurgie Générale CHU Blida 01 
03 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 01 CHU Blida - 01 CHU Douéra « A » 02 
04 Chirurgie Pédiatrique Unité Hassiba Ben Bouali 03 
05 Gynécologie Obstétrique Unité Hassiba Ben Bouali 03 
06 Médecine Interne CHU Douéra 01 

07 Pédiatrie Unité Hassiba Ben Bouali 03 

TOTAL 18 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Faculté de Médecine de Tizi Ouzou 
MEDECINE 

 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Anesthésie Réanimation CHU Tizi-Ouzou 03 
02 Chirurgie Générale CHU Tizi-Ouzou 01 
03 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie CHU Tizi-Ouzou 01 
04 Chirurgie Pédiatrique CHU Tizi-Ouzou 01 
05 Gynécologie Obstétrique CHU Tizi-Ouzou 03 
06 Médecine Interne CHU Tizi-Ouzou 01 
07 Pédiatrie CHU Tizi-Ouzou 03 

TOTAL 13 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Faculté de Médecine de Bejaia 
MEDECINE 

 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Anesthésie Réanimation CHU Bejaia 02 
02 Chirurgie Générale CHU Bejaia 01 
03 Médecine Interne CHU Bejaia 01 
04 Pédiatrie CHU Bejaia 02 

TOTAL 06 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Faculté de Médecine de Constantine 3 
MEDECINE 

 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Anesthésie Réanimation CHU Constantine 04 

02 Chirurgie Générale 
01 CHU Constantine « A »  
01 CHU Constantine « B » 

02 

03 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 
01 CHU Constantine « A »  
01 CHU Constantine « B » 

02 

04 Chirurgie Pédiatrique EHS Mansourah 02 
05 Gynécologie Obstétrique EHS SMK 03 
06 Imagerie Médicale et Radiologie CHU Constantine 02 

07 Médecine Interne 
01 CHU Constantine  
01 EHS Didouche Mourad 

02 

08 Pédiatrie 
02 CHU Constantine « A »  
02 CHU Constantine « B »  
01 EHS Didouche Mourad 

05 

TOTAL 22 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Faculté de Médecine de Annaba 
MEDECINE 

 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Anesthésie Réanimation CHU Annaba 04 

02 Chirurgie Générale 
01 CHU Annaba 
01 Urgences Chirurgicales CHU Annaba 

02 
 

03 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie CHU Annaba 02 
04 Imagerie Médicale et Radiologie CHU Annaba 01 

05 Gynécologie Obstétrique 
01 CHU Annaba 
01 EHS El Bouni Annaba 

02 

06 Médecine Interne CHU Annaba 02 
07 Pédiatrie CHU Annaba 02 

TOTAL 15 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Faculté de Médecine de Batna 
MEDECINE 

 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Anesthésie Réanimation CHU Batna 02 
02 Chirurgie Générale CHU Batna 01 
03 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie CHU Batna 02 
04 Chirurgie Pédiatrique CHU Batna 02 
05 Médecine Interne CHU Batna 01 
06 Pédiatrie 02 CHU Batna - 02 EHS Mère/Enfant 04 

TOTAL 12 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Faculté de Médecine de Sétif 1 
MEDECINE 

 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Anesthésie Réanimation CHU Sétif 04 

02 Chirurgie Générale 01 CHU Urgence -   01 CHU Chirurgie 02 

03 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie CHU Sétif 02 

04 Chirurgie Pédiatrique 02 CHU Sétif     -02 EHS Mère/Enfant 04 

05 Médecine Interne CHU Sétif 02 

06 Pédiatrie CHU Sétif 05 

TOTAL 19 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Faculté de Médecine d’Oran 
MEDECINE 

 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Anesthésie Réanimation 
02 CHU Oran - 01 UMC Bloc Opératoire et 
Déchoquage CHU Oran - 01 EHU Oran  

04 

02 Chirurgie Générale 01 CHU Oran (PAV 14) - 01 CHU Oran (PAV 10) 02 

03 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 01 CHU Oran - 01 EHU Oran 02 

04 Chirurgie Pédiatrique 01 CHU Oran - 01 UMC EHS Oran 02 

05 Gynécologie Obstétrique 
02 CHU Oran - 01 EHU Oran -  
01 EHS Nouar Fadéla Oran 

04 

06 Imagerie Médicale et Radiologie CHU Oran  02 

07 Médecine Interne 01 CHU Oran- 01 EHU Oran 02 

08 Pédiatrie 
01 Amilcar Cabral CHU Oran -  
01 Marfan CHU Oran - 01 Gastro - Entérologie 
Canastel EHS Oran - 01 CEA Oncologie EHS Oran 

04 

TOTAL 22 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Faculté de Médecine de Tlemcen 
MEDECINE 

 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Anesthésie Réanimation CHU Tlemcen 01 

02 Chirurgie Générale Chirurgie Générale « A » 01 

03 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie CHU Tlemcen 02 

04 Chirurgie Pédiatrique EHS Tlemcen 01 

05 Médecine Interne CHU Tlemcen 02 

06 Pédiatrie CHU Tlemcen 01 

TOTAL 08 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Faculté de Médecine de Sidi-Bel-Abbès  
MEDECINE 

 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Anesthésie Réanimation CHU Sidi-Bel-Abbés 02 

02 Chirurgie Générale CHU Sidi-Bel-Abbés 01 

03 Gynécologie Obstétrique EHS Sidi-Bel-Abbés 02 

04 Médecine Interne CHU Sidi-Bel-Abbés 01 

05 Pédiatrie CHU Sidi-Bel-Abbés 02 

TOTAL 08 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2يتضمن إنشاء فرقة بحث مختمطة لدى جامعة البميدة، 2019نوفمبر  28في رار وزاري مشتــرك مؤرخ ــــق
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،ورئيس المجمس الدستوري 

 2016يوليو سنة  16الموافق  1437شواؿ عاـ  11رخ في المؤ  201-16بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 د الخاصة بتنظيـ المجمس الدستورؼ.والمتعمق بالقواع

 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.والمت

 2012الموافق أّوؿ مارس سنة  1433ربيع الثاني عاـ  8المؤرخ في  96-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 في العمـو االجتماعية واإلنسانية.والمتضمف إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 تعميـ العالي والبحث العممي.ير الالذؼ يحّدد صبلحيات وز 

مارس سنة  17الموافق  1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا. الذؼ يحّدد 2013

ة أبريل سن 15الموافق  1434جمادػ الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة 2013

نسانية وبعد اإلطبلع عمى الرأؼ المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ االجتماعية واإل -
 .2018يناير  14المؤرخ في 

ية العامة بيف مركز الدراسات والبحوث الدستورية والمدير  2014جواف  26وطبقا لبلتفاقية اإلطار المبرمة في  -
 مبحث العممي والتطوير التكنولوجي.ل
والمتعمقة بإنشاء فرقة بحث مشتركة بيف جامعة عمي لونيسي  2016أفريل  18وطبقا لبلتفاقية المبرمة في  -

 ومركز الدراسات والبحوث الدستورية، 2البميدة
 رانيـقـــــرّ 

 1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ومركز  2والمذكور أعبله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة البميدة 2013مارس سنة  17الموافق 

 الدراسات والبحوث الدستورية.
 مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة بموجب المادة األولى أعبله. 2تكوف جامعة البميدة :2المادة 
مبحق األطراؼ المتنازعة بالمجوء إلى الدفع بعدـ  مف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث المتعمقتك :3المادة 

 .دستورية القوانيفم
ومدير مركز الدراسات والبحوث الدستورية، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  2يكمف مدير جامعة البميدة: 4المادة 

 ي والبحث العممي والنشرة الّرسمية لممجمس الدستورؼ.القرار، الذؼ سينشر في النشرة الّرسمية لمتعميـ العال
 2019 نوفمبر 28 فيحرر بالجزائر 

 رئيس المجمس الدستوري                                                                       وزير التعميم العالي والبحث العممي   
  كمــــال فنيش                                                                                   بوزيد الطيب الدكتور:          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يتضمن اعتماد بعض مصالح المؤسسة االستشفائية  2019ديسمبر  11مؤرخ في رار وزاري مشتــرك ــــق
 المتخصصة في الطب الرياضي وأمراض القمب واألوعية "مستشفى الدكتور معوش محند أمقران ألمراض

 الجزائر لضمان نشاطات استشفائية جامعية-القمب واألوعية والطب الرياضي" بن عكنون 
 

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

، 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ضمف تعييف أعضاء الحكومة والمعدؿ.يت

 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  465-97وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 تنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ. عد إنشاء المؤسسات االستشفائية المتخصصة،الذؼ يحدد قوا 

، 2008مايو سنة  3الموافق  1439ربيع الثاني عاـ  27مؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ستاذ الباحث االستشفائي الجامعي.يتضمف القانوف األساسي الخاص باأل

نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  25المؤرخ في  379-11ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رق -
صبلح المستشفيات.الذؼ يحدد صبلحيات وزير  2011  الصحة والسكاف وا 

الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1435ربيع األّوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .حث العممييحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والب

، المعدؿ، المتضمف اعتماد بعض ىياكل 2013جويمية سنة  25وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -
-المؤسسة االستشفائية المتخصصة مالدكتور معوش محند أمقرافم ألمراض القمب واألوعية والطب الرياضي

 الجزائر لضماف نشاطات استشفائية جامعية.
والمتضمف  2011ديسمبر سنة  11الموافق  1433محـر عاـ  16رؼ المشترؾ المؤرخ في وبمقتضى القرار الوزا -

 تحديد المصمحة االستشفائية الجامعية والوحدة االستشفائية الجامعية.
 رانيـقـــــرّ 

، 1997ديسمبر سنة  2المؤرخ في  465-97مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ؿ والمتمـ، المشار إليو أعبله، يعتمد لضماف نشاطات استشفائية جامعية، المصالح التابعة لممؤسسة المعد

االستشفائية الجامعية المتخصصة في الطب الرياضي وأمراض القمب واألوعية ممستشفى الدكتور معوش 
 ة في ممحق ىذا القرار.الجزائر وفقا لمقائمة المحدد-محند أمقراف ألمراض القمب واألوعية والطب الرياضيم

 2013جويمية سنة  25تمغى كل األحكاـ المخالفة ليذا القرار السيما القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  :2المادة 
 والمذكور أعبله.

صبلح المستشفيات واألميف العاـ لوزارة التعميـ العالي  :3المادة  يكمف السيد األميف العاـ لوزارة الصحة والسكاف وا 
بحث العممي، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرتيف الّرسميف لوزارة الّصحة وال

صبلح المستوالّسكان  شفيات ولوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. وا 
 2019 ديسمبر 11 فيحرر بالجزائر 

صالح المستشفياتالصحة والسكان  وزير  والبحث العممي وزير التعميم العالي                                   وا 
 بوزيد الطيب الدكتور:                                                             ميراوي دمحم          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المتضمن اعتماد بعض مصالح المؤسسة االستشفائية المتخصصة  2019ديسمبر  11ممحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
 في الطب الرياضي وأمراض القمب واألوعية "مستشفى الدكتور معوش محند أمقران ألمراض القمب واألوعية والطب الرياضي"

 اطات استشفائية جامعيةلضمان نش -الجزائر–بن عكنون 
 الوحدات األسرة التقنية المصالح

 21 اإلنعاش والتخدير-01

-30- 

 قاعة الجراحة -1
 اإلنعاش -2
 االستشفاء -0

 01 طب أمراض القمب-02

-30- 

 االستشفاء -1
 طب أمراض القمب التدخمية -2
 الفحص واالستعجاالت -3
 الكشف -0

 03 جراحة القمب-03

-30- 

 الجراحة وما بعد الجراحة -1
 االستشفاء -2
 الفحص والكشف -3
 القمب واألوعية الدموية -0

  جراحة األسنان-04

-31- 

 أمراض الفـ وجراحة الفـ -1
 عمـ وحفع األسناف والرمامة -1

 03 ةجراحة األوعيى-05

-30- 

 الجراحة وما بعد الجراحة -1
 االستشفاء -2
 الفحص والكشف -3
 زرع األعضاء -4
 تنظير األوعية -0

  المخبر المركزي -06

-30- 

 عمـ األحياء المجيرية -1
 الكيمياء الحيوية -2
 بيولوجيا الدـ -3
 طب المناعة ونقل الدـ -0

  الطب الرياضي-07

-30 

 المراقبة الطبية الرياضية -1
 الفحوصات والعبلج الخارجي -2
 إعادة التكييف لمجيد -0

  األشعــــة-08

-31- 

 األشعة التقميدية -1
 األشعة المتخصصة -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن اعتماد بعض مصالح المؤسسة االستشفائية المتخصصة 2019ديسمبر  29مؤرخ في رار وزاري مشتـرك ـق
 في جراحة األعصاب "مستشفى جراحة األعصاب شرشال"والية تيبازة لضمان نشاطات استشفائية جامعية

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

، 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة والمعدؿ

 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  465-97وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .فائية المتخصصة، تنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـالذؼ يحدد قواعد إنشاء المؤسسات االستش

، 2008مايو سنة  3الموافق  1439ربيع الثاني عاـ  27مؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ستاذ الباحث االستشفائي الجامعي.يتضمف القانوف األساسي الخاص باأل

 2011نوفمبر سنة  21الموافق  1432الحجة عاـ  ذؼ 25المؤرخ في  379-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
صبلح المستشفيات  .الذؼ يحدد صبلحيات وزير الصحة والسكاف وا 

الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1435ربيع األّوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، والمتضمف 2011ديسمبر سنة  11الموافق  1433محـر عاـ  16ر الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في وبمقتضى القرا -
 .تحديد المصمحة االستشفائية الجامعية والوحدة االستشفائية الجامعية

، المتضمف إنشاء المصالح والوحدات المكونة 2019ديسمبر  11المؤرخ في  108وبمقتضى القرار الوزارؼ رقـ  -
ؤسسة االستشفائية المتخصصة في جراحة األعصاب ممستشفى جراحة األعصاب شرشاؿم والية عمى مستوػ الم

 تيبازة.
 رانيـقـــــرّ 

، 1997ديسمبر سنة  2المؤرخ في  465-97مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
فائية جامعية، المصالح التابعة المعدؿ والمتمـ، المشار إليو أعبله، يعتمد لضماف نشاطات استش

لممؤسسة االستشفائية الجامعية المتخصصة في جراحة األعصاب ممستشفى جراحة األعصاب شرشاؿم 
 والية تيبازة.

صبلح المستشفيات واألميف العاـ لوزارة التعميـ العالي  :2المادة  يكمف األميف العاـ لوزارة الصحة والسكاف وا 
صو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرتيف الّرسميف لوزارة الّصحة والبحث العممي، كل فيما يخ

صبلح والّسكاف  المستشفيات ولوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  وا 
 

 2019 ديسمبر 29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي                                                                           الصحة والسكان  وزير

صالح المستشفيات               والبحث العممي                                                                               وا 
 يد الطيببوز  الدكتور:                                                                               ميراوي دمحم        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن اعتماد بعض مصالح المؤسسة االستشفائية المتخصصة 2019ديسمبر  29ممحق القرار الوزاري المشترك مؤرخ في 
 عصاب "مستشفى جراحة األعصاب شرشال والية تيبازة لضمان نشاطات استشفائية جامعيةفي جراحة األ

 

 الوحدات األسرة التقنية المصالح

 38 جراحة األعصاب-01

-30- 

 جراحة األعصاب الوظيفية -1
 جراحة العمود الفقرؼ  -2
 جراحة أعصاب قاعدة الجمجمة -3
 جراحة األعصاب مأطفاؿم -4
 قسـ العمميات وما بعد العمميات -5
 الفحص واالستعجاالت -0

 10 طب األعصاب-02

-30- 

 االستشفاء مرجاؿم -1
 االستشفاء منساءم -2
 الكشف الوظيفي -0

 20 اإلنعاش الطبي-03

-30- 

 االنعاش الطبي   -1
 الكمى الحادة  -2
 الكشف الوظيفي -3
 قاعة المبلحظة والتدخل -0

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتمم ممحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ  2019ديسمبر  29مؤرخ في اري مشتــرك رار وز ــــق

 المتضمن إعالن نتائج مسابقة توظيف أساتذة إستشفائيين جامعيين 2019أكتوبر  23في 
 

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

 مومية واإلصالح اإلداري.والمدير العام لموظيفة الع
 

والمتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427انية عاـ ػادػ الثػجم 19المؤرخ في  03-06ر رقـ ػبمقتضى األم -
 .األساسي العاـ لموظيفة العمومية القانوف 

 يتعمق بتحرير 1966يونيو سنة  02الموافق  1386صفر عاـ  12 المؤرخ في 145-66رقـ  وبمقتضى المرسوـ -
 .المتمـو  المعدؿ الفردؼ التي تيـ وضعية الموظفيف، أو ابع التنظيميػشر بعض القرارات ذات الطون

 2019سنة  رسما 31 الموافق 1440عاـ  رجب 24في  المؤرخ 111-19الرئاسي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -
 المعدؿ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 

 1995سنة  مػايو 13الموافق  1415ذؼ الحجة عاـ  13ي المؤرخ ف 132-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .اإلدارات العموميةالمتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات و 

، 2008سنة  مايو 03الموافق  1429الثاني عاـ   ربيع 27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ئي الجامعيستاذ الباحث االستشفاالمتضمف القانوف األساسي الخاص باأل
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 مسابقات  يحدد كيفيات تنظيـ الذؼ 2009نوفمبر سنة  19في  وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ -
وأستاذ استشفائي  جامعي، أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ مأم استشفائي مساعد برتب أستاذ االلتحاؽ
 .سيرىاجامعي و 

المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات  2019مارس  11المؤرخ في  221وبناء عمى القرار الوزارؼ رقـ  -
 .واألعماؿ مف أجل االلتحاؽ برتبة أستاذ استشفائي جامعي المعدؿ والمتمـ

لمسابقتي  المترشحيف اف تقييـػلج ةػالمحدد لتشكيم 2019 مػاؼ 29 في المؤرخ 818 رقـ الوزارؼ  القرار بمقتضى -
 .مأم إستشفائي جامعيالتوظيف في رتبتي أستاذ وأستاذ محاضر قسـ 

ذة توظيف أسات المتضمف إعبلف نتائج مسابقة 2019أكتوبر 23 في المؤرخ المشترؾ القرار الوزارؼ  بمقتضى -
 استشفائييف جامعييف.

 .2019نوفمبر  19و 12المؤرخيف في المجنة الوزارية المشتركة  ياجتماع ؼ عمى محضر  بناء   -
 

 

 رون ر ـــــيـق
 كالتالي: المذكور أعبله 2019أكتوبر 23لقرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في اممحق يتمـ  المادة األولى:

CHIRURGIE  NEUROLOGIQUE : 
 

 SAHRAOUI 
 

Kouider 
 

CHU Blida 
BOUAITA 

 
Kamel 

 
EPH  Sidi-Ghiles 

BOUBLATA Lotfi 
 

CHU Constantine 
BAKHTI 

 
Souad 

 
EHS  Aït Idir 

SI SABER 
 

Mohammed 
 

CHU Tlemcen 
AIT BACHIR Mustapha 

 
CHU  Tizi-Ouzou 

HADDADI 
 

Youcef 
 

Santé militaire 
 

 
 

البشرية بوزارة الصحة  يكمف مدير الموارد البشرية بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي ومدير الموارد :2المادة 
صبلح المستشفيات كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعو  لو ابتداء مف تاريخ والسكػاف وا 

 .2019أكتوبر   23أف يكوف سابقا لتاريخ مكفال ي تنصيب المعنييف في مناصبيـ والذؼ
 219 ديسمبر 29 فيحرر بالجزائر 

صالح المستشفيات                                     وزير  وزير التعميم العالي والبحث العممي            الصحة والسكان وا 
 الدكتور: بوزيد الطيب                         ع/ الوزير األول                             وي دمحمميرا        

 وبتفويض منو
 واإلصالح اإلداري  المدير العام لموظيفة العمومية
 ب. بوشمال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فيممحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ  يتمم 2019ديسمبر  29 فيمؤرخ رار وزاري مشتــرك ــــق
  نتائج مسابقة توظيف أساتذة محاضرين إستشفائيين جامعيين قسم"أ" المتضمن إعالن 2019أكتوبر  23

 

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

 مية واإلصالح اإلداري.والمدير العام لموظيفة العمو 
 
 

والمتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427انية عاـ ػادػ الثػجم 19المؤرخ في  03-06ر رقـ ػبمقتضى األم -
 .األساسي العاـ لموظيفة العمومية القانوف 
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 يتعمق بتحرير 1966يونيو سنة  02الموافق  1386صفر عاـ  12 المؤرخ في 145-66رقـ  وبمقتضى المرسوـ -
 .المتمـو  المعدؿ الفردؼ التي تيـ وضعية الموظفيف، أو ابع التنظيميػر بعض القرارات ذات الطونش

 2019سنة  رسما 31 الموافق 1440عاـ  رجب 24في  المؤرخ 111-19الرئاسي رقـ  بمقتضى المرسوـو  -
 المعدؿ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 

 1995سنة  مػايو 13الموافق  1415ذؼ الحجة عاـ  13 المؤرخ في 132-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ية لممؤسسات واإلدارات العموميةالمتعمق بإحداث نشرات رسم

سنة  مايو 03الموافق  1429الثاني عاـ   ربيع 27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ي الجامعي، المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائ2008

 مسابقات  يحدد كيفيات تنظيـ الذؼ 2009نوفمبر سنة  19في  وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ -
وأستاذ استشفائي  جامعي، أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ مأم استشفائي مساعد برتب أستاذ االلتحاؽ
 .سيرىاجامعي و 

 المتضمف فتح مسابقة لتوظيف أساتذة 2019مارس  11المؤرخ في  222عمى القرار الوزارؼ رقـ  وبناء   -
 .المعدؿ والمتمـقسـ مأم  إستشفائييف جامعييفمحاضريف 

لمسابقتي  المترشحيف اف تقييـػلج ةػالمحدد لتشكيم 2019 مػاؼ 29في  المؤرخ 818 الوزارؼ رقـ القرار بمقتضى -
 .ستشفائي جامعياالتوظيف في رتبتي أستاذ وأستاذ محاضر قسـ مأم 

توظيف أساتذة  المتضمف إعبلف نتائج مسابقة 2019أكتوبر 23 المؤرخ في المشترؾ الوزارؼ  القرار مقتضىب -
 عييف قسـ مأم.محاضريف استشفائييف جام

 .2019نوفمبر  19و 12المؤرخيف في المجنة الوزارية المشتركة  ياجتماع ؼ عمى محضر  بناء   -
 

 رون ر ـــــيـق
 

 كالتالي: المذكور أعبله 2019 أكتوبر 23الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  القرارممحق يتمـ  :المادة األولى
 

IMAGERIE MEDICALE ET RADIOLOGIE: 

CHU  Beni-Messous Dalila AHNOU 

CHU  Mustapha Soraya BELLAHSENE BENDIB 

CHU  Mustapha Mohammed Abdelmadjid Adlen HABBA 

Santé militaire Leila BOUNAB 

CHU  Bab-El-Oued Mohamed Amine HABOUCHI 

Santé militaire M'hand Fawzi CHEDOUBA 

Santé militaire Djamel AID 

CPMC Lynda AOUDIA 

CPMC Radia BENYAHIA 

CHU  Hussein-Dey Khedidja BEGHDADI 
 

NEUROLOGIE: 

EHU  Oran Amina CHENTOUF 

EHS  Aït Idir Soreya BELARBI 

CHU  Constantine Assia BOULEFKHAD 

EHS  Ben-Aknoun Walid ABDELLAOUI 

Santé Militaire Nabila LAKRI 
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Santé Militaire Saliha ABBAS 

CHU  Sétif Hassane ZOBIRI 

CHU  Blida Rabah DRAÏ 

CHU  Tizi-Ouzou Samira Aziza HATTEB 

CHU  Mustapha Nassima HECHAM 

Santé Militaire Mohamed BENDINI 

CHU  Mustapha Abdelkrim SAADI 
 

البشرية بوزارة الصحة  يكمف مدير الموارد البشرية بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي ومدير الموارد :2لمادة ا
صبلح المستشفيات كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداء مف تاريخ  والسكػاف وا 

 .2019أكتوبر   23أف يكوف سابقا لتاريخ مكفال ي ييف في مناصبيـ والذؼتنصيب المعن
 219 ديسمبر 29 فيحرر بالجزائر 

صالح المستشفيات                                     وزير  وزير التعميم العالي والبحث العممي            الصحة والسكان وا 
 الدكتور: بوزيد الطيب                                                                        ميراوي دمحم        

 

 ع/ الوزير األول
 وبتفويض منو
 واإلصالح اإلداري  المدير العام لموظيفة العمومية
 ب. بوشمال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــ
 ـــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ

  
 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
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 2019تضمن فتح مناصب اإلقامة دورة أكتوبر ي 2019جويمية  29رار وزاري مشتــرك مــؤرخ في ــــق
 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي
ص  الح المستشفيات،ووزير الصحة والسكان وا 

والمتعمق  1984فبراير سنة  11الموافق  1404جمادػ األولى عاـ  9المؤّرخ في  10-84بمقتضى القانوف رقـ  -
 .بالخدمة المدنية

والذؼ  1971ديسمبر سنة  3الموافق  1391شواؿ عاـ  15المؤّرخ في  275-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .حداث شيادة الدروس الطبية الخاصةيتضمف إ

والذؼ  1982ديسمبر سنة  18الموافق  1403ربيع األوؿ عاـ  2المؤّرخ في  492-82وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
يتضمف تحديد شروط االلتحاؽ بدورة الدراسات الطبية الخاصة لؤلطباء والصيادلة وجػراحي األسناف المقيميف 

 .وتنظيميا، المعدؿ والمتمـ
والذؼ يتعمق  1984 غشت سنة 18الموافق  1404ذؼ القعدة  21المؤّرخ في  209-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .بتنظيـ جامعة الجزائر وسيرىا، المعدؿ والمتمـ
والذؼ  1984غشت سنة 18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤّرخ في  211-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .يتعمق بتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ
والذؼ  1984غشت سنة 18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤّرخ في 214-84وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 .يتعمق بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا، المعدؿ والمتمـ
 2019 مارس سنة  31 الموافػق1440رجب عاـ  4المؤّرخ فػي  111-19وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقػـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤّرخ في  136-89تنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -

 .والذؼ يتضمف إنشاء جامعة باتنة وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1989
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤّرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لمعدؿ والمتمـوالذؼ يتضمف إنشاء جامعة البميدة، ا 1989
 1989الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤّرخ في  138-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 .والذؼ يتضمف إنشاء جامعة تممساف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤّرخ في  139-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يتضمف إنشاء جامعة تيزؼ وزو وسيرىا، المعدؿ والمتمـو  1989
 1989الموافق أوؿ غشت سنة 1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤّرخ في  140-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والذؼ يتضمف إنشاء جامعة سطيف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ
الموافق أوؿ غشت سنة  1409حجة عاـ ذؼ ال 29المؤّرخ في  141-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والذؼ يتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس، المعدؿ والمتمـ 1989



      2019-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   70

 

 

 

 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعباف عاـ  2المؤّرخ في  465-97وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتمـ والذؼ يحدد قواعد إنشاء المؤسسات اإلستشفائية المتخصصة وتنظيميا وسيرىا،المعدؿ

 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعباف عاـ  2المؤّرخ في  467-97وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والذؼ يحدد قواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، المتمـ

 1998يوليو سنة  7الموافق 1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤّرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والذؼ يتضمف إنشاء جامعة بجاية،المعدؿ والمتمـ

 1998يوليو سنة  7الموافق 1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤّرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .تضمف إنشاء جامعة مستغانـ،المتمـوالذؼ ي

 1999غشت سنة  2الموافق  1420عاـ  ربيع الثاني 20المؤّرخ في  176-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والذؼ يحدد كيفيات تأدية الخدمة المدنية لمممارسيف الطبييف

سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤّرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، المعدؿ والمتمـ 2001

مايو سنة  19الموافق 1428جمادػ األولى عاـ  2المؤّرخ في  140-07نفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -
والذؼ يتضمف إنشاء المؤسسات العمومية اإلستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة الجوارية وتنظيميا  2007

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ
 2009ينػاير سنة  4ػوافق الم 1430محـر عاـ  7المؤّرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة بشار، المعدؿ والمتمـ
 2011يوليو سنة  3الموافق  1432المؤّرخ في أوؿ شعباف عاـ  236-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 7والذؼ يتضمف القانوف األساسي لممقيـ في العموـ الطبية ال سيما المادة 
نوفمبر سنة  21الموافق 1432ذؼ الحجة عاـ  25المؤّرخ في  379-11رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ -

صبلح المستشفيات 2011  .والذؼ يحدد صبلحيات وزير الصحة والسكاف وا 
 2011نوفمػبر سنة  28الػموافق  1433مػحـر عػاـ  3المػؤّرخ في  402-11وبػمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وسيرىا 3والذؼ يتعمق بإنشاء جامعة قسنطينة 
 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
مارس سنة  14الموافق  1434جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  100-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لمتضمف إنشاء جامعة ورقمة المعدؿ والمتمـوا 2013
والذؼ يتضمف كيفيات تنظيـ الدراسات في طور  2015نوفمبر سنة  4المؤرخ في  1137وبموجب القرار رقـ  -

 .وتقييميا والتدرج فيياالتكويف لنيل شيادة الدراسات الطبية المتخصصة 
 

 رانيـقـــــرّ 
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 1432المؤّرخ في أوؿ شعباف عاـ  236-11رقـ  ف المرسوـ التنفيذؼم 7تطبيق ا ألحكاـ المادة المادة األولى: 
والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد عدد المناصب المفتوحة  2011يوليو سنة  3الموافق 

 .2019لئلقامة لدورة أكتوبر
 ػق بػػيذا القرار.في الجدوؿ الممحػ 2019حّدد عدد المناصب المفتوحة لئلقػػامة لدورة أكتوبر يُ  :2المادة 
 ال يمكف لممقػيميف متابعػة تكوينػيف متزامنػيف أو متتػابعيػف لنػيل شيػادة الّدراسات الّطبية الخاّصة. :3المادة 
يكّمف كّل مف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف بوزارة الّتعميـ العالي والبحث العممي والمدير العاـ  :4المادة 

صبلح المستشفيات ومديرو جامعات لمصالح الصحة و  صبلح المستشفيات بوزارة الّصحة والّسكاف وا  ا 
 1سطيف وورقمة ووىراف ;2وعنػػابة وبػاتنة 3قسنطينةو  واألغواط وتيزؼ وزو وبجاية 1والبميدة 1الجزائر

 ، كّل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار. وتممساف وسيدؼ بمعباس ومستغانـ وبشار
ػذا القرار في النشرة الرسميػة لكل مف وزارة الّتعمػػيـ العػالي والبحث العممػي ووزارة الّصػػحة والّسكاف ينػػشر ى :5المادة 

صبلح المستشفيات.  وا 
 2019 جويمية 29 فيحرر بالجزائر 

صالح المستشفياتالصحة و  وزير                                                        وزير التعميم العالي والبحث العممي     السكان وا 
 ميراوي دمحم                                                                             بوزيد الطيب الدكتور:          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2018المتضمن فتح مناصب اإلقامة دورة أكتوبر و  2019جويمية  29ممحق القــــرار الوزاري المشتــرك المــؤرخ في 

ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ  ـ
Faculté de Médecine d’Alger 

 

MEDECINE 
 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Anatomie Générale CHU Birtraria 03 

02 Anatomie Cytologie Pathologique 
02 EHS Salim Zemirli- 02 CHU BEO- 02 CPMC- 02 CHU Nafissa 
Hamoud- 02 CHU Mustapha- 02 CHU Béni Messous 

12 

03 Anesthésie Réanimation CPRS Anesthésie Réanimation 78 

04 Biochimie 

01 CHU Mustapha- 01 CHU BEO-  
01 Laboratoire Hormonology CPMC- 01 Biochimie CPMC  
01 Biologie EHS Ben Aknoun- 01 Biologie Bitraria-  
01 EPH Bologhine 

07 

05 Biophysique Médicale 02 Faculté d’Alger/ CHU Mustapha 02 

06 Cardiologie 
05 EHS CNMS- 04 CHU Mustapha «A1»- 06 CHU Mustapha «A2»-  
08 CHU Nafissa Hamoud- 06 CHU Béni Messous- 05 HCA 

34 

07 Chirurgie Cardiaque 01 CHU Mustapha- 01 EHS CNMS-  01 Les Castors 03 

08 Chirurgie Générale 

04 CPMC « A »- 04 CPMC « B »-  
04 EPH Ain Taya- 04 Clinique des Orangers- 06 CCA Mustapha- 
06 CCB Mustapha- 06 Salim Zemirli- 04 EPH Bologhine- 06 CHU 
Béni Messous-  04 Debussy- 06 CHU BEO- 06 UMC Mustapha- 
06 EPH Bitraria- 06 EPH Rouiba 

72 

09 Chirurgie Maxillo-Faciale CHU Mustapha 02 

10 Chirurgie Neurologique 
03 EHS Salim Zemirli- 03 Ait Idir- 01 CHU BEO 
06 CHU Mustapha- 02 HCA 

15 

11 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 
05 CHU Mustapha- 05 CHU BEO-  
06 EHS Ben Aknoun- 06 HMU Staoueli- 06 EHS Salim Zemirli. 

28 

12 Chirurgie Pédiatrique 
04 EPH Belfort- 04 EPH Bitraria- 04 CHU Béni Messous 
06 CHU Mustapha- 05 CHU Nafissa Hamoud 

23 

13 
Chirurgie Plastique Reconstructrice 
Esthétique et Brulologie 

Clinique Pierre et Claudine Chaulet (ex. Clinique des Brulés) 03 

14 Chirurgie Thoracique 02 CHU BEO- 02 CHU Mustapha 04 

15 Chirurgie Urologique 02 CHU BEO- 02 CHU Mustapha 04 

16 Dermatologie et Vénéréologie 06 CHU BEO- 02 HCA- 06 CHU Mustapha 14 
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17 
Diabétologie Endocrinologie  

et Maladies Métaboliques 

06 CHU Mustapha- 08 EPH Bologhine-08 CPMC- 04 CHU BEO 
05 CHU Béni Messous- 06 HCA Diabétologie 
06 HCA Endocrinologie 

43 

18 
Epidémiologie et Médecine 
Préventive 

02 CHU Béni Messous- 02 CHU Nafissa Hamoud 
02 CHU Mustapha- 02 CHU BEO 

08 

19 Gynécologie Obstétrique 

08 EPH Bologhine- 06 HCA- 10 EPH Ain Taya 
08 CHU Béni Messous- 05 CHU BEO- 08 EPH Kouba 
12 EPH Zeralda- 10 EPH Belfort- 10 CHU Mustapha 
08 CHU Nafissa Hamoud 

85 

20 
Histologie embryologie 

et Génétiques Cliniques 
02 CPMC- 02 CHU NafissaHamoud 04 

21 Hématologie 04 CPMC- 04 CHU Béni Messous   -04 HCA 12 

22 
Hémobiologie et Transfusion 
Sanguine 

HCA 02 

23 Hépato- Gastro-Entérologie 
03 Gastro- Entérologie CHU Mustapha- 03 Hépato Gastro CHU 
Mustapha- 03 CHU BEO- 01 Gastro-Entérologie HCA 
03 CHU Béni-Messous 

13 

24 Imagerie Médicale et Radiologie 
05 CHU Mustapha- 12 CHU BEO- 08 EHS Salim Zemirli- 
04 CPMC- 06 CHU Béni Messous- 04 CHU Nafissa Hamoud 
08 HCA 

 
47 
 

25 Immunologie 01 EPH Rouiba- 02 CHU Béni Messous- 01 CHU Mustapha 04 

26 Infectiologie 
03 EHS El Hadi Flici « A »- 03 EHS El HadiFlici « B » 
03 EHS El HadiFlici « C »- 01 HCA 

10 

27 Médecine du sport CNMS 05 

28 Médecine du Travail 
02 EPH Rouiba- 04 CHU BEO- 04 CPMC 
04 CHU Mustapha  -04 CHU Béni Messous 

18 

29 Médecine Interne 
06 EHS Salim Zemirli- 06 CHU Mustapha- 06 EPHRouiba 
02 CHU Béni Messous- 06 EX Bitraria- 06 EPH Ain taya 
04 EPH Kouba- 04 CHU BEO- 04 EPH Bologhine 

44 

30 
Médecine Légale Droit Médical  
et Ethique 

04 EHS Salim Zemirli- 04 CHU Mustapha- 04 CHU BEO 
04 CHU Beni Messous- 04 EPH Rouiba 

20 

31 Médecine Physique et Réadaptation 05 Azur Plage- 04 CHU Mustapha 09 

32 
Médecine Nucléaire et Imagerie 
Moléculaire 

CHU BEO 04 

33 Microbiologie 
03 CHU Mustapha- 01 Laboratoire EHS El Kettar- 01 EHS CNMS-  
02 CHU Béni Messous- 01 CHU Nafissa Hamoud-  
02 IPA- 01 EHS CPMC- 01 HCA 

10 

34 Néphrologie 
04 CHU Mustapha- 04 CHU Béni Messous 
04 CHU Nafissa Hamoud-  04 CHU BEO- 04 HCA 

20 

35 Neurologie 04 EHS Ali Ait Idir- 04 EPH Ben Aknoun- 04 CHU BEO 12 

36 
Neurophysiologie Clinique et 
Explorations Fonctionnelles du Système 
Nerveux 

EHS Ben Aknoun 04 

37 Oncologie Médicale 02 EPH Rouiba- 02 CHU Béni Messous- 02 CPMC- 02 HCA 08 

38 Radiothérapie Oncologie CPMC 02 

39 Ophtalmologie 
06 CHU Béni-Messous- 08 CHU Mustapha « A » 
05 CHU BEO- 04 CHU Nafissa Hamoud- 01 HCA 

24 

40 O R L 
02 CHU Béni-Messous- 02 CHU Mustapha- 02 EPH Kouba 
02 BEO 

08 

41 Pharmacologie Clinique Centre National de Pharmacovigilance Matériovigilance (CNPM) 06 

42 Psychiatrie 
04 CHU Mustapha- 04 EHS Dridhocine « A »- 04 EHS Dridhocine 
« B »- 04 EHS Cheraga- 02 HCA- 04 CHU BEO 

22 

43 Parasitologie Mycologie 01 CHU Mustapha- 02 HCA- 01 IPA 04 

44 Pneumo-phtisiologie 
04 CHU BEO- 04 CHU Mustapha- 04 EPH Rouiba- 04 CHU Béni 
Messous (EFR)- 04 HCA- 03 CHU Béni-Messous- Clinique Matiben- 
03 CHU Béni Messous Pneumo Allergologie 

26 

45 Pédiatrie 

08 CHU Mustapha- 06 EPH Belfort- 08 CHU Béni Messous 
« A »- 08 CHU Béni-Messous « B »- 10 CHU BEO- 08 EPH 
Bologhine- 07 EPH Bitraria- 04 EPH Ain Taya- 06 CHU Nafissa 
Hamoud « A »- 04 CHU Nafissa Hamoud « B »- 10 HCA 

79 

46 Pédopsychiatrie 04 EHS CHéraga- 04 EHS Dridhocine 08 

47 Rhumatologie 
03 EHS Ben Aknoun- 03 CHU Béni Messous- 03 CHU BEO- 02 
HCA 

11 

TOTAL 876 
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Faculté de Médecine d’Alger 
 

PHARMACIE 
 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Hydrologie Bromatologie CHU Nafissa Hamoud 02 

02 Pharmacologie Pharmaceutique CHU Béni Messous 02 

03 Pharmacie Clinique CPMC 01 

04 Chimie Analytique CPMC Alger 01 

05 Biophysique Pharmaceutique Pharmacie Principale CHU Mustapha 02 

06 Chimie Thérapeutique Pharmacie Principale CHU BEO 02 

07 Cryptogamie et Botanique Médicale Pharmacie de CPMC 02 

08 Pharmacie Hospitalière CHU Nafissa Hamoud 01 

09 Toxicologie 02 CHU BEO- 02 EHS Ait Idir- 03 HCA 07 

10 Pharmacognosie Pharmacie Centrale CHU Nafissa Hamoud 02 

11 Pharmacie Galénique Faculté de Médecine d’Alger 02 

12 Immunologie 
02 CHU Béni-Messous- 02 CHU Mustapha 
01 HCA- 01 EPH Rouiba 

04 

13 Parasitologie Mycologie 04 HCA- 02 CHU Mustapha 06 

14 Microbiologie 
02 CHU Béni-Messous- 01 CHU Nafissa Hamoud 
03 CHU Mustapha- 01 EHS El Kettar- 01 CPMC 
01 HCA- 01 EHS Maouche 

10 

15 
Hémobiologie et Transfusion 
Sanguine 

02 CHU BEO-02 EHS CPMC- 02 EPH Kouba- 04 CHU Mustapha 10 

16 Biochimie 
01 CHU BEO- 01 CPMC- 01 HCA- 01 CHU Mustapha- 01 EHS 
Ben Aknoun- 01 EPSP Bitraria 

06 

TOTAL 60 
 

MEDECINE DENTAIRE 
 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Odontologie Conservatrice / Endodontie 02 CHU Béni-Messous- 03 CHU Mustapha 05 

02 O D F 04 CHU Mustapha- 03 CHU Béni Messous 07 

03 Parodontologie 02 CHU Mustapha- 02 CHU Béni Messous 04 

04 Pathologie et Chirurgie Buccales 04 CHU Mustapha- 05 CHU Béni Mustapha- 01 CNMS 10 

05 Prothèse 
03 CHU Mustapha- 02 CHU Béni-Messous- 02 CHU BEO- 02 
HCA 

09 

TOTAL 35 
 

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـ
Faculté de Médecine de Blida 

 

MEDECINE 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Anesthésie Réanimation 06 EPH Sidi Ghilès- 10 CHU Douéra 16 

02 Anatomie Cytologie Pathologique 04 CHU Blida- 03 CHU Douéra 07 

03 Biochimie Laboratoire central CHU Blida 01 

04 Cardiologie CHU Blida 08 

05 Chirurgie Générale 
04 CHU Blida- 04 CHU Douéra- 04 CAC Blida 
04 EHS Transplantation d’organe 

16 

06 
Chirurgie Orthopédique et 
Traumatologie 

06 CHU Blida- 05 CHU Douéra « A »- 05 CHU Douéra « B » 16 

07 Chirurgie Pédiatrique Unité Hassiba Ben Bouali 04 

08 Chirurgie Neurologique 02 CHU Blida- 04 EPS Sidi Ghilés 06 
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09 
Chirurgie Plastique Reconstructrice  
et de Brulogie 

CHU Douéra 05 

10 Chirurgie Maxillo Faciale CHU Douéra 03 

11 Chirurgie Urologique EHS Transplantation d’organe 03 

12 
Epidémiologie et Médecine 
Préventive 

CHU Blida 02 

13 Gynécologie Obstétrique Unité Hassiba Ben Bouali 08 

14 Hématologie 03 CHU Blida- 03 CAC Blida 06 

15 Immunologie Laboratoire central CHU Blida 01 

16 Microbiologie Laboratoire central CHU Blida 01 

17 Médecine Interne Chu Douéra 01 

18 
Médecine Légale Droit Médical  
et Ethique 

CHU Blida 02 

19 Médecine Physique et Réadaptation 03 CHU Blida- 03 CHU Douéra 06 

20 Néphrologie EHS Transplantation d’Organe 02 

21 Neurologie CHU Blida 03 

22 
Physiologie Clinique et Exploration 
Fonctionnelle Métaboliques et Nutrition 

CHU Blida 02 

23 O R L CHU Blida 03 

24 Oncologie Médicale 01 CHU Blida- 01 CAC Blida- 01 EPS Sidi Ghilés 03 

25 Ophtalmologie CHU Blida 06 

26 Pédiatrie EPH Unité Hassiba Ben Bouali 10 

27 Pneumo-phtisiologie EPH Trichine 04 

28 Psychiatrie 
03 EHS Psychiatrie « A » - 04 EHS Psychiatrie « B »- 02 EHS 
Psychiatrie « C »- 02 EHS Psychiatrie « D »- 02 EHS Nador- 03 
EHS Psychiatrie Médico-légale- 02 EHD Psychiatrie Addictologie 

18 

29 Pédopsychiatrie EHS Psychiatrie 06 

30 Radiothérapie Oncologie CAC Blida 02 

31 Rhumatologie CHU Douéra 04 

Total 175 

 

PHARMACIE 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Immunologie Laboratoire Central CHU Blida 01 

02 Microbiologie Laboratoire Central CHU Blida 01 

03 Pharmacie Galénique Laboratoire Central CHU Blida 01 

04 Pharmacie Clinique Alger CHU Beni Messous 01 

05 Pharmacie Hospitalière Alger CPMC 01 

TOTAL 05 
 

MEDECINE DENTAIRE 
 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Pathologie et Chirurgie Buccales CHU Blida 02 

TOTAL 02 
ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ  ـــ

Faculté de Médecine de Tizi-Ouzou 
 

MEDECINE 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Anesthésie Réanimation CHU (P/ EHS Zemirli) 08 

02 Anatomie Cytologie Pathologique CHU Tizi-Ouzou 03 

03 Cardiologie CHU Tizi-Ouzou 04 

04 Chirurgie Générale CHU Tizi-Ouzou 06 

05 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie CHU Tizi-Ouzou 04 

06 Chirurgie Neurologique CHU Tizi-Ouzou 02 

07 Chirurgie Pédiatrique CHU Tizi-Ouzou (P/ Birtraria) 02 
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08 Chirurgie Thoracique CHU Tizi-Ouzou 02 

09 Chirurgie Urologique CHU Tizi-Ouzou 02 

10 Dermatologie et Vénéréologie CHU Tizi-Ouzou 02 

11 Epidémiologie et Médecine Préventive CHU Tizi-Ouzou 02 

12 Gynécologie Obstétrique CHU Tizi-Ouzou 05 

13 Hématologie CHU Tizi-Ouzou 02 

14 Hémobiologie et Transfusion Sanguine CHU (P/ CHU BEO) 01 

15 Infectiologie CHU Tizi-Ouzou 02 

16 Médecine de Travail CHU Tizi-Ouzou 02 

17 Médecine Interne CHU Tizi-Ouzou 02 

18 Médecine Légale Droit Médical et Ethique CHU Tizi-Ouzou 02 

19 Médecine Physique et Réadaptation CHU Tizi-Ouzou 02 

20 Néphrologie CHU Tizi-Ouzou 02 

21 Neurologie CHU Tizi-Ouzou 03 

22 Ophtalmologie CHU Tizi-Ouzou 04 

23 O R L CHU Tizi-Ouzou 02 

24 Oncologie Médicale CHU Tizi-Ouzou 01 

25 Pédiatrie CHU Tizi-Ouzou 15 

26 Pneumo-phtisiologie CHU Tizi-Ouzou 04 

27 Psychiatrie CHU Tizi-Ouzou 04 

28 Réanimation Médicale CHU Tizi-Ouzou 04 

29 Rhumatologie CHU Tizi-Ouzou 03 

TOTAL 97 
 

PHARMACIE 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Biochimie CHU Tizi-Ouzou P/ Alger 02 

02 Hémobiologie et Transfusion Sanguine CHU Tizi-Ouzou P/ Alger 01 

03 Microbiologie CHU Tizi-Ouzou P/ Alger 01 

04 Parasitologie Mycologie CHU Tizi-Ouzou P/ Alger 01 

05 Pharmacie Clinique Alger Beni Messous 01 

06 Pharmacie Hospitalière Alger CPMC 01 

TOTAL 07 
 

MEDECINE DENTAIRE 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 O D F P/CHU BENI MESSOUS 02 

02 Pathologie et Chirurgie Buccale CHU Tizi-Ouzou 02 

TOTAL 04 
ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـ

Faculté de Médecine de Bejaia 
 

MEDECINE 
 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Cardiologie CHU Béjaia 06 

02 Chirurgie Générale CHU Béjaia 04 

03 Chirurgie Neurologique CHU Béjaia 02 

04 Hématologie CHU Béjaia 02 

05 Infectiologie CHU Béjaia 02 

06 Médecine Interne CHU Béjaia 04 

07 Néphrologie CHU Béjaia 02 

08 O R L CHU Béjaia 03 

09 Pédiatrie CHU Béjaia 06 
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10 Pneumo-phtisiologie CHU Béjaia 02 

11 Psychiatrie CHU Béjaia 04 

12 Pédopsychiatrie EHS Cheraga / Alger 04 

13 Anesthésie Réanimation CHU Béjaia 06 

14 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie CHU Béjaia P/ Tizi-Ouzou 04 

15 Gynécologie Obstétrique CHU Béjaia P/ Blida 10 

16 Médecine du Travail CHU Béjaia 02 

17 Médecine Légale Droit Médical et Ethique CHU Béjaia 02 

18 Anatomie Générale CHU Béjaia 02 

TOTAL 67 
 

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  ــ
Faculté de Médecine de Laghouat 

 

MEDECINE 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Gynécologie Obstétrique CHU Blida (EHS Mère et Enfant) 02 

TOTAL 02 
ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

Faculté de Médecine de Constantine 
 

MEDECINE 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Anatomie Générale CHU Constantine 03 

02 Anatomie Cytologie Pathologique 03 CHU Constantine- 01 EHS Daksi 04 

03 Anesthésie Réanimation CHU Constantine 22 

04 Biochimie CHU Constantine 02 

05 Cardiologie CHU Constantine 06 

06 Chirurgie Cardiaque Constantine  01 

07 Chirurgie Vasculaire Détachement EHU Oran 02 

08 Chirurgie Générale 
05 CHU Constantine « A »- 05 CHU Constantine « B »- 03 EH 
Didouche Mourad- 03 Urgences Chirurgicales CHU Constantine 

16 

09 
Chirurgie Plastique Reconstructrice  
et de Brulogie 

CHU Constantine 02 

10 Chirurgie Maxillo Faciale CHU Constantine 02 

11 Chirurgie Neurologique CHU Constantine 04 

12 
Chirurgie Orthopédique 
 et Traumatologie 

04 CHU Constantine « A »- 06 CHU Constantine « B » 10 

13 Chirurgie Pédiatrique EHS Mansourah 06 

14 Chirurgie Urologique EHS Daksi 04 

15 Chirurgie Thoracique CHU Constantine (P/ Alger Mustapha) 01 

16 Dermatologie et Vénéréologie CHU Constantine 04 

17 
Diabétologie Endocrinologie 
et Maladies Métaboliques 

CHU Constantine 04 

18 
Epidémiologie  
et Médecine Préventive 

02CHU Constantine- 02 EH Didouche Mourad 04 

19 Gynécologie Obstétrique 12 CHU Constantine P/ Annaba-  12 EHS SMK 24 

20 Hépato-Gastro-Entérologie CHU Constantine 04 

21 Hématologie CHU Constantine 02 

22 
Histologie Embryologie 
 et Génétiques Cliniques 

CHU Constantine 02 

23 Imagerie Médicale et Radiologie CHU Constantine 12 

24 Infectiologie CHU Constantine 02 

25 Médecine du Travail CHU Constantine 02 

26 Médecine Interne 10 CHU Constantine- 08 EH Didouche Mourad 18 
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27 
Médecine Légale Droit Médical  
et Ethique 

CHU Constantine 02 

28 Médecine Physique et Réadaptation CHU Constantine 04 

29 Microbiologie CHU Constantine 04 

30 Néphrologie EHS Daksi 04 

31 Neurologie CHU Constantine 04 

32 Oncologie Médicale 01 CHU Constantine- 01 EH Didouche Mourad 02 

33 ORL CHU Constantine 04 

34 Parasitologie Mycologie 01 CHU Constantine- 01 EH Didouche Mourad 02 

35 Pédiatrie 
08 CHU Constantine « A »- 08 CHU Constantine « B »- 08 EH 
Didouche Mourad- 06 EHS Mansourah parrainage par CHU 

30 

36 Pédopsychiatrie 04 EHS Djebel El Ouahch 04 

37 
Physiologie Clinique et Exploration 
Fonctionnelle Cardio-respiratoire et 
de l’Exercice 

CHU Constantine 01 

38 Pneumo-phtisiologie CHU Constantine 04 

39 Psychiatrie CHU Constantine 05 

40 Réanimation Médicale EHS Djebel EL Ouahch 08 

TOTAL 241 
 

PHARMACIE 
 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Biochimie CHU Constantine 02 

02 Chimie Analytique CHU Constantine 01 

03 Hémobiologie et Transfusion Sanguine CHU Annaba 02 

04 Hydrologie Bromatologie CHU Annaba 01 

05 Immunologie CHU Annaba 01 

06 Microbiologie CHU Constantine 02 

07 Parasitologie-Mycologie 01 CHU Constantine- 01 EH Didouche Mourad 02 

08 Pharmacie Galénique CHU Annaba 01 

09 Pharmacognosie CHU Annaba 01 

10 Pharmacie Clinique Alger CHU Beni Messous 01 

11 Pharmacie Hospitalière Alger CHU Bab El Oued 01 

12 Toxicologie CHU Constantine (P/ Annaba) 01 

TOTAL 66 
 

MEDECINE DENTAIRE 
 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Odontologie Conservatrice / Endodontie CHU Constantine 02 

02 ODF CHU Constantine 02 

03 Parodontologie CHU Constantine 03 

04 Pathologie et Chirurgie Buccale CHU Constantine 03 

05 Prothèse CHU Constantine 04 

TOTAL 64 
ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـ

Faculté de Médecine de Annaba 
 

MEDECINE 
 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Anatomie Générale CHU Annaba 02 

02 Anatomie Cytologie Pathologique CHU Annaba 02 

03 Anesthésie Réanimation CHU Annaba 08 

04 Anesthésie Réanimation Pédiatrique CHU Annaba 02 

05 Réanimation Médicale CHU Annaba 06 

06 Biochimie 01 CHU Annaba- 01 CAC Annaba 02 
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07 Cardiologie CHU Annaba 04 

08 Chirurgie Générale 
03 Chirurgie Générale Annaba 

04 Urgences Chirurgicales Annaba 
07 

09 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie CHU Annaba 04 

10 
Chirurgie Plastique Reconstructrice Esthétique 

et de Brulologie 
CHU Annaba 02 

11 Chirurgie Urologique CHU Annaba 02 

12 Epidémiologie et Médecine Préventive CHU Annaba 02 

13 Gynécologie Obstétrique 08 CHU Annaba     -08 EHS El Bouni Annaba 16 

14 Hématologie CHU Annaba 02 

15 Hémobiologie Transfusion Sanguine CHU Annaba 01 

16 Histologie Embryologie et Génétiques Cliniques CHU Annaba 01 

17 Immunologie CHU Annaba 01 

18 Infectiologie CHU Annaba 02 

19 Médecine Légale Droit Médical et Ethique CHU Annaba 02 

20 Médecine du Travail CHU Annaba 02 

21 Médecine Interne CHU Annaba 04 

22 Médecine Physique et Réadaptation 02 CHU Annaba- 02 CAC Annaba 04 

23 Microbiologie 01CHU Annaba 01CAC 02 

24 Néphrologie CHU Annaba 02 

25 Chirurgie Neurologique CHU Annaba 02 

26 Neurologie CHU Annaba 04 

27 Oncologie Médicale CHU Annaba 01 

28 Ophtalmologie CHU Annaba 05 

29 O R L CHU Annaba 03 

30 Parasitologie Mycologie CHU Annaba 01 

31 Pédiatrie CHU Annaba 12 

32 
Physiologie Clinique et Exploration Fonctionnelle 

« Cardio-respiratoire » et de l’exercice 
CHU Annaba 01 

33 Pneumo-phtisiologie CHU Annaba 02 

34 Psychiatrie CHU Annaba 04 

35 Pédopsychiatrie CHU Annaba 02 

36 Imagerie Médical et Radiologie CHU Annaba 08 

37 Rhumatologie CHU Annaba 02 

38 Médecine du Sport Alger 02 

TOTAL 131 

 

PHARMACIE 
 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 

Postes 

01 Biochimie 
01 CHU Annaba 

01 CAC Annaba 
02 

02 Chimie Analytique CHU Annaba 01 

03 Hémobiologie et Transfusion Sanguine CHU Annaba 02 

04 Hydrologie Bromatologie CHU Annaba 01 

05 Immunologie CHU Annaba 01 

06 Microbiologie CHU Annaba 02 

07 Parasitologie Mycologie CHU Annaba 01 

08 Pharmacie Galénique CHU Annaba 01 

09 Pharmacognosie CHU Annaba 01 

10 Toxicologie CHU Annaba 02 

11 Pharmacie Clinique Alger CHU Beni Messous Alger 01 

12 Pharmacie Hospitalière Alger CHU Bab El Oued Alger 01 

TOTAL 16 
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MEDECINE DENTAIRE 
 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Odontologie Conservatrice / Endodontie CHU Annaba 05 

02 ODF CHU Annaba 03 

03 Parodontologie CHU Annaba 03 

04 Pathologie et Chirurgie Buccale CHU Annaba 03 

05 Prothèse CHU Annaba 03 

TOTAL 16 
 

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ
Faculté de Médecine de Batna 

 

MEDECINE 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Anatomie Cytologie Pathologique CAC Batna 02 

02 Anesthésie Réanimation CHU Batna 08 

03 Chirurgie Générale 04 CHU Batna- 04 CAC Batna 08 

04 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie CHU Batna 04 

05 Diabétologie Endocrinologie Maladies Métaboliques CHU Batna 02 

06 Epidémiologie et Médecine Préventive CHU Batna 02 

07 Hématologie 02 CHU Batna- 02CAC Batna 04 

08 Pédiatrie 06 CHU Batna- 04 EHS Mère- Enfants Batna 10 

09 
Physiologie Clinique et Exploration Fonctionnelle 
Métabolique et Nutrition 

CHU Batna 02 

10 O R L CHU Batna 02 

11 Infectiologie CHU Batna 02 

12 Médecine du Travail CHU Batna 02 

13 Médecine Interne CHU Batna 06 

14 Médecine Légale Droit Médical et Ethique CHU Batna 02 

15 Ophtalmologie CHU Batna 02 

16 Cardiologie CHU Batna 04 

17 Chirurgie Neurologique CHU Batna 02 

18 Radiothérapie Oncologie CHU Batna 01 

19 Chirurgie Pédiatrique CHU Batna 02 

20 Néphrologie CHU Batna 02 

21 Chirurgie Urologique CHU Batna 02 

22 Microbiologie 01 CHU Batna- 01 CAC Batna 02 

23 Pneumo-phtisiologie CHU Batna 04 

TOTAL 77 
 

PHARMACIE 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Microbiologie 01 CAC Batna, 01 CHU Batna 02 

02 Pharmacie Clinique EHU Oran 01 

03 Pharmacie Hospitalière CHU Bab El Oued 01 

TOTAL 04 
 

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ
Faculté de Médecine de Sétif 

 

MEDECINE 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Anatomie Cytologie Pathologique CHU Sétif 02 

02 Anesthésie Réanimation CHU Sétif 08 

03 Biochimie 01 CHU Sétif  - 01 CAC P/Constantine 02 

04 Cardiologie CHU Sétif 06 
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05 Chirurgie Générale 
04 Chirurgies Générale 
05 Urgences Chirurgicales 
04 CAC Sétif P/ CHU Sétif 

13 

06 Chirurgie Orthopédique CHU Sétif 04 

07 Chirurgie Pédiatrique 03 CHU Sétif- 03 EHS El Eulma 06 

08 Epidémiologie et Médecine Préventive CHU Sétif 02 

09 Gynécologie Obstétrique CHU P/ Constantine 06 

10 Hématologie CHU Sétif 02 

11 Histologie Embryologie et Génétiques Cliniques CHU Sétif 01 

12 Infectiologie CHU Sétif 04 

13 Médecine du Travail CHU Sétif 02 

14 Médecine Interne CHU Sétif 08 

15 Médecine Légale Droit Médical et Ethique CHU Sétif 02 

16 Microbiologie CHU Sétif 01 

17 Néphrologie CHU Sétif 03 

18 Chirurgie Neurologique CHU Sétif 04 

19 Oncologie Médicale CAC Sétif 01 

20 Parasitologie CHU Sétif 01 

21 Pédiatrie CHU Sétif 10 

22 Psychiatrie EHS Ain Abessa 02 

23 Radiothérapie- Oncologie CAC Sétif 01 

24 Pneumo CHU Sétif 04 

25 Ophtalmo P/ Alger CHU Mustapha 02 

26 Chirurgie Urologique CHU Sétif 02 

TOTAL 99 
 

PHARMACIE 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Chimie Analytique CHU Constantine 01 

02 Pharmacognosie CHU Annaba 01 

03 Pharmacie Clinique EHU Oran 01 

04 Pharmacie Galénique CHU Annaba 01 

05 Pharmacie Hospitalière Alger CPMC 01 

06 Toxicologie CHU Annaba 01 

07 Biochimie CHU Sétif 01 

08 Parasitologie-mycologie CHU Sétif 01 

09 Microbiologie CHU Sétif 01 

TOTAL 09 
ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

Faculté de Médecine de Ouargla 
 

MEDECINE 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Chirurgie Générale CHU Constantine 02 

TOTAL 02 
 

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ
Faculté de Médecine d’Oran 

 

MEDECINE 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Anatomie Générale CHU Oran 04 

02 Anatomie Cytologie Pathologique 01 CHU Oran- 02 EHU Oran-  01 HMRUO 04 

03 Anesthésie Réanimation 
08 CHU Oran- 10 UMC Bloc opératoire et déchoquage 
du CHU- 16 EHU Oran- 02 HMRUO 

36 

04 Anesthésie Réanimation Pédiatrique 
02 CHU Oran- 02 CHU Oran “Urgence” 
02 EHS Mère Enfant Oran- 02 EHU Oran 

08 

05 Biochimie 01 CHU - 01 HMRUO 02 
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06 Cardiologie 06 CHU Oran- 06 EHU Oran 12 

07 Chirurgie Cardiaque EHU Oran 01 

08 Chirurgie Vasculaire EHU Oran 04 

09 Chirurgie Générale 

02 CHU Oran (PAV 14)- 03 CHU Oran (PAV 10) 
03 UMC CHU Oran-03 Chirurgie Générale EHU  
03 Chirurgie Hépato-Biliaire EHU 
03 UMC EHU Oran- 02 HMRUO 

19 

10 Chirurgie Maxillo Faciale EHU Oran 02 

11 Chirurgie Neurologique 02 CHU Oran- 02 EHU Oran 04 

12 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie 04 CHU Oran- 04 EHU Oran-  02 HMRUO 10 

13 Chirurgie Pédiatrique 
04 CHU Oran- 03 Canastel EHS Oran 
04 UMC EHS Oran 

11 

14 
Chirurgie Plastique Reconstructrice  
et de Brulologie 

CHU Oran 02 

15 Chirurgie thoracique 02 CHU Oran- 02 EHU Oran 04 

16 Chirurgie Urologique 02 CHU Oran- 02 EHU Oran 04 

17 Dermatologie et Vénéréologie 02 CHU Oran- 02 EHU Oran 04 

18 
Diabétologie Endocrinologie  
et Maladies Métaboliques 

06 CHU Oran- 04 EHU Oran 
 

10 

19 Epidémiologie et Médecine Préventive 
01 CHU Oran- 02 EHU Oran-  
01 SEMEP Canastel EHS Oran-  02 HMRUO 

 
06 

20 Gynécologie Obstétrique 
12 CHU Oran- 08 EHU Oran 
10 EHS Nouar Fadéla Oran 

 
30 

21 Hématologie 02 CHU Oran- 02 EHU Oran - 02 HMRUO 06 

22 Hémobiologie et Transfusion Sanguine EHU Oran 01 

23 Hépato Gastro Entérologie 02 CHU Oran  - 02 EHU Oran  -02 HMRUO 06 

24 Histologie Embryologie Faculté de Médecine d’Oran 02 

25 Imagerie Médicale et Radiologie 10 CHU Oran- 06 HMRUO 16 

26 Infectiologie CHU Oran 02 

27 Médecine du Travail 02 CHU Oran- 02 EHU Oran 04 

28 Médecine Interne 03 CHU Oran- 03 EHU Oran  -02 HMRUO 08 

29 Médecine Légale 02 CHU Oran- 02 EHU Oran 04 

30 Médecine Physique et Réadaptation 03 CHU Oran- 02 EHU Oran 05 

31 Microbiologie 01 CHU Oran- 01 EHU Oran  02 

32 Néphrologie 02 CHU Oran- 02 EHU Oran 04 

33 Neurologie EHU Oran P/ CHU BLIDA 04 

34 Oncologie Médicale 
01 CHU Oran- 01 EHU Oran 
01 EHS Emir Abdelkader Oran 

03 

35 O R L  04 CHU Oran- 02 EHU Oran  -02 HMRUO 08 

36 Ophtalmologie 
04 Hammou Boutlelis EHS Oran-  
05 Clinique Front de Mer EHS Oran 
04 Canastel EHS Oran-  

13 

37 Parasitologie Mycologie CHU Oran 01 

38 Pédiatrie CPRS Ouest de Pédiatrie 24 

39 Pneumo-Phtisiologie 
03 CHU Oran Pr. Benani- 04 CHU Oran Pr. Snouber- 
04 EHU Oran 

11 

40 Psychiatrie 04 CHU Oran- 04 EHS Oran- 04 EHS Sidi Chami Oran 12 

41 Pédopsychiatrie EHS Oran  02 

42 Rhumatologie CHU Oran 02 

43 Réanimation Médicale EHU Oran 12 

44 Médecine du Sport Alger 02 

TOTAL 331 
 

PHARMACIE 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Chimie Analytique CHU Annaba 01 

02 Chimie Thérapeutique CHU Oran 01 

03 Hémobiologie et Transfusion Sanguine 01 CHU Oran- 01 EHU Oran  -01 HUMRUO 03 

04 Hydrologie Bromatologie CHU Oran 01 

05 Immunologie EHU Oran 01 

06 Microbiologie CHU Oran 01 

07 Parasitologie Mycologie CHU Oran 01 
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08 Toxicologie CHU Oran 02 

09 Pharmacologie Pharmaceutique CHU Oran 01 

10 Pharmacie Clinique EHU Oran 01 

11 Pharmacie hospitalière Alger (CHU Nafissa Hamoud) 01 

TOTAL 14 
 

MEDECINE DENTAIRE 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 O D F CHU Oran 06 

02 Odontologie Conservatrice/Endodontie 04 Pr.Serradj- 04 Pr.Sebai CHU Oran 08 

03 Parodontologie CHU Oran 04 

04 Prothèse CHU Oran 03 

TOTAL 21 
ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـ

Faculté de Médecine de Tlemcen  
 

MEDECINE 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Anesthésie Réanimation CHU Tlemcen 02 

02 Hématologie CHU Tlemcen 03 

03 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie CHU Tlemcen 05 

04 Microbiologie P/EHS Dr. MAOUCHE Alger 01 

05 Médecine Nucléaire et Imagerie Moléculaire CHU Tlemcen 02 

06 Dermatologie et Vénéréologie CHU Tlemcen 04 

07 Diabétologie Endocrinologie et Maladies Métaboliques Détachement SBA 01 

08 Cardiologie CHU Tlemcen 04 

09 Chirurgie Générale 
04 Chirurgie Générale « A » CHU Tlemcen 
02 Chirurgie Générale « B » CHU Tlemcen 
02 UMC CHU Tlemcen 

08 

10 Epidémiologie et Médecine Préventive CHU Tlemcen 02 

11 Infectiologie CHU Tlemcen 02 

12 Médecine Interne CHU Tlemcen 06 

13 Oncologie Médicale CHU Tlemcen 01 

14 Médecine du Travail CHU Tlemcen 02 

15 Médecine Légale, Droit Médical et Ethique CHU Tlemcen 02 

16 Médecine Physique et Réadaptation CHU Tlemcen 03 

17 Néphrologie CHU Tlemcen 02 

18 Pneumo-phtisiologie CHU Tlemcen 02 

19 O R L CHU Tlemcen 03 

20 Hémobiologie et Transfusion Sanguine CHU Tlemcen 02 

21 Chirurgie Neurologique CHU Tlemcen 02 

22 Neurologie CHU Tlemcen 03 

23 Gynécologie Obstétrique EHS Mère et Enfant- EPH Remchi 08 

24 Psychiatrie CHU Tlemcen 04 

25 Pédiatrie 
04 CHU Tlemcen (pédiatrie « A ») 
03 EHS Mère et Enfant (parrainage par le 
service « A »- 03 Néonatalogie EHS Tlemcen 

10 

26 Réanimation Médicale CHU Tlemcen 02 

27 Chirurgie Pédiatrique EHS Tlemcen 01 

28 Médecine du Sport 01 Alger- 01 Tlemcen 02 

TOTAL 89 
 

PHARMACIE 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Toxicologie Oran 01 

02 Pharmacologie Pharmaceutique Oran 01 

03 Biochimie 01 Oran- 01 Mostaganem 02 

04 Hydrologie Bromatologie Oran 01 
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05 Pharmacognosie CHU Tlemcen 01 

06 Immunologie Oran 01 

07 Pharmacie Hospitalière Alger, CHU Nafissa Hamoud 01 

08 Pharmacie Clinique EHU Oran 01 

09 Microbiologie P/ Alger Pr. KEZZAL 02 

TOTAL 11 

 

MEDECINE DENTAIRE 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 

Postes 

01 Odontologie Conservatrice / Endodontie CHU Tlemcen 02 

02 Parodontologie CHU Tlemcen P/ Oran 02 

03 ODF CHU Tlemcen P/ Oran 02 

TOTAL 06 
ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

Faculté de Médecine de Sidi-Bel-Abbès 
 

MEDECINE 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 

Postes 

01 Anatomie Générale CHU Sidi-Bel-Abbès  01 

02 Anatomie Cytologie Pathologique CHU Sidi-Bel-Abbès 02 

03 Anesthésie Réanimation CHU Sidi-Bel-Abbès 15 

04 Biochimie Mostaganem 01 

05 Chirurgie Pédiatrique CHU Sidi-Bel-Abbès 04 

06 Cardiologie CHU Sidi-Bel-Abbès P/ HMRUO 04 

07 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie CHU Sidi-Bel-Abbès 04 

08 Chirurgie Neurologique CHU Sidi-Bel-Abbès P/EHU ORAN 02 

09 Chirurgie Générale 

04 CHU Sidi-Bel-Abbès- 04 Urgences 

Chirurgicales UMC CHU Sidi-Bel-Abbès-  

02 CAC «A» Sidi Bel-Abbès- 02 CAC «B» Sidi 

Bel Abbés 

12 

10 Chirurgie Urologique CHU Sidi-Bel-Abbès 02 

11 Diabétologie Endocrinologie et Maladies Métaboliques CHU Sidi-Bel-Abbès 02 

12 Epidémiologie et Médecine Préventive CHU Sidi-Bel-Abbès 02 

13 Gynécologie Obstétrique EHS Sidi-Bel-Abbès 06 

14 Hématologie CHU Sidi-Bel-Abbès 02 

15 Hépato Gastro Entérologie CHU Sidi-Bel-Abbès 02 

16 Imagerie Médicale et Radiologie CHU Sidi-Bel-Abbès 04 

17 Infectiologie CHU Sidi-Bel-Abbès 02 

18 Médecine Physique et Réadaptation CHU Sidi-Bel-Abbès 02 

19 Médecine du Travail CHU Sidi-Bel-Abbès 02 

20 Médecine Interne CHU Sidi-Bel-Abbès 04 

21 Médecine Légale Droit Médical et Ethique CHU Sidi-Bel-Abbès 01 

22 Néphrologie CHU Sidi-Bel-Abbès 02 

23 Neurologie CHU Tlemcen 01 

24 Oncologie Médicale CHU Sidi-Bel-Abbès 01 

25 O R L CHU Sidi-Bel-Abbès 02 

26 Ophtalmologie 
CHU Sidi-Bel-Abbès P/ EHS Hammou 

Boutlelis Oran 
04 

27 Pneumo-phtisiologie CHU Sidi-Bel-Abbès 04 

28 Psychiatrie CHU Sidi-Bel-Abbès P/ EHS Sidi Chami  Oran 02 

29 Pédiatrie CHU Sidi-Bel-Abbès 06 

30 Parasitologie-mycologie CHU Sidi-Bel-Abbès 01 

31 
Physiologie Clinique et Explorations Fonctionnelles 

Métabolique et Nutrition 
CHU Sidi-Bel-Abbès 01 

32 Radiothérapie Oncologie CHU Sidi-Bel-Abbès 01 

TOTAL 101 
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PHARMACIE 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Chimie Analytique CHU ANNABA 01 

02 Hémobiologie et Transfusion Sanguine CHU Oran 02 

03 Immunologie 01 EHU Oran- 01 CHU Béni Messous 02 

04 Pharmacie Hospitalière Alger Nafissa Hamoud 01 

05 Pharmacie Clinique EHU Oran 01 

06 Pharmacologie Pharmaceutique EHU Oran 01 

07 Pharmacognosie CHU SBA 01 

08 Microbiologie 01 Alger- 01 CHU Constantine 02 

09 Toxicologie CHU Oran 01 

TOTAL 62 
 

MEDECINE DENTAIRE 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Prothèse CHU Sidi-Bel-Abbès 02 

TOTAL 02 

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ
Faculté de Médecine de Mostaganem  

 

MEDECINE 
 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Chirurgie Générale EPH Mostaganem 04 

02 Biochimie EPH Mostaganem 01 

03 Médecine Interne EPH Mostaganem 04 

04 Anesthésie Réanimation Oran 04 

05 Chirurgie Urologique Oran 01 

06 Gynécologie Obstétrique EHU Oran 04 

07 Cardiologie EHU Oran 02 

08 Dermatologie et Vénéréologie EPH Mostaganem 01 

09 Chirurgie Pédiatrique Oran 02 

10 Pédiatrie Oran 04 

11 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Oran 02 

12 Neurologie Tlemcen 01 

TOTAL 30 
 
 

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ
Faculté de Médecine de Béchar 

 

MEDECINE 

N° Spécialités Terrain de Formation 
Nb. de 
Postes 

01 Anesthésie Réanimation P/ Pr. BENHAMED Oran 04 

02 Chirurgie Générale CHU Béchar 04 

03 Immunologie Alger 01 

04 Parasitologie Mycologie Alger 01 

05 
Physiologie Clinique et Exploration Fonctionnelle 
« Cardio Respiratoire » et de l’Exercice 

CHU Constantine 01 

TOTAL 66 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــ
 ـــــ
 ـــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ

  
 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
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  2016ديسمبر  08المؤرخ في  1743يعدل قرار رقم ، 2019أكتوبر  01مؤرخ في  1623رقم  قــرار
 المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآلليألعضاء مجمس إدارة الذي يحدد القائمة االسمية 

 

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

  .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2008يوليػػو سػػنة  14الموافػػق  1429رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  220-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 ـ اآللي إلى مدرسة خارج الجامعة.والمتضمف تحويل المعيد الوطني لمتكويف في اإلعبل
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13رسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى الم -

 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة ذجي لممدالذؼ يحدد القانوف األساسي النمو 
الػػذؼ يحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء مجمػػس إدارة  2016ديسػػمبر  08المػػؤرخ فػػي  1743وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -

 المدرسة الوطنية العميا لبلعبلـ اآللي، المعدؿ.
 

 رر ــــــقيُ 
 

، المعدؿ، والمذكور أعبله، 2016ديسمبر  08المؤرخ في  1743يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 كما ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.2المادة 
 2019 أكتوبر 01 حرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع   الصفة اإلسم والمقب  
 المكمف بالتعميـ العالي و البحث العممي، ممثل الوزير رئيسا بف عمي شريف نور الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو خنوؼ عزالديف -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بوعبلـ هللا دمحم -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف و التعميـ المينييف،  عضو عيوني زينب -
 وظيفة العمومية واإلصبلح اإلدارؼ،ممثمة السمطة المكمفة بال عضو قندوزؼ جازية -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو جبيمي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو عمواني اكـر -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو بمعيفة فؤاد -
 تكنولوجيات والرقمنة،ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية وال عضو لحاـ مولود -
 ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ. عضو تيفورؼ ادمحم -
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 األعضاء المنتخبون: -2
 القطاع   الصفة اإلسم والمقب  
 .ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عضو بف عشبة كريمة -
 .مساعديفممثل منتخب عف األساتذة ال عضو دحماني فوضيل -
 .ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف عضو لوناس نعيمة -
 .ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو جيبللي فاطمة -
  لتقنييف وعماؿ الخدمات.ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف وا عضو غانـ عبلع -
 طمبة.ممثل منتخب عف ال عضو دريسي رفيق عبدالمالؾ -
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو يبقازف زكريا -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2019أكتوبر  01مؤرخ في  1624رقم  قــرار
 سعيدة-موم التسيير بجامعة موالي الطاىرالعموم االقتصادية والعموم التجارية وع العموم التجارية بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424الثانيػػة عػػاـ  جمػػادػ 24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009ينػػػاير سػػػنة  04الموافػػػق  1430محػػػّرـ عػػػاـ  07المػػػؤرخ فػػػي  10-09وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 ء جامعة سعيدة، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقت -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2016جانفي  03المؤّرخ في  05وبموجب القرار رقـ  -

 سعيدة.-سيير بجامعة موالؼ الطاىرالعمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو الت بكمية العمـو التجارية
العمػـو االقتصػادية والعمػـو  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ العمػوـ التجاريػة بكميػة -

 .2018يسمبر د 12سعيدة، المؤّرخ في -التجارية وعمـو التسيير بجامعة موالؼ الطاىر
 

 رر ــــــقيُ 
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االقتصادية والعموـ التجارية  قسـ العموـ التجارية بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ل
 سعيدة. -وعمـو التسيير بجامعة موالؼ الطاىر

العموـ االقتصادية والعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية :2المادة 
 دة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.سعي -التجارية وعمـو التسيير بجامعة موالؼ الطاىر
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سعيدة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالؼ الطاىر :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019 أكتوبر 01 فيحرر بالجزائر 
 العالي والبحث العممي وزير التعميم

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نة العمميةالذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المج 2019أكتوبر  01المؤرخ في  1624 رقـمممحــق بالقـرار 
 سعيدة-العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة موالي الطاىر بكمية لقسم العموم التجارية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حجماوؼ توفيق 1
 رئيس القسـ لحوؿ عبد القادر 2
 أستاذ  صوار يوسف 3
 أستاذ  دياب زقاؼ 4
 أستاذة محاضرة قسـ مأم بلؿ ربيعة م 5
 أستاذة محاضرة قسـ مبم حريق خديجة 6
 أستاذ مساعد قسـ مأم بوعمي ىيشاـ 7
 أستاذ مساعد قسـ مأم محرز عبد القادر 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ئمة االسمية ألعضاء المجمس العممييحّدد القا، 2019أكتوبر  01مؤرخ في  1625رقم  قــرار

 سعيدة-لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة موالي الطاىر
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿضاء الحكومة، والمتضّمف تعييف أع
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009ينػػػاير سػػػنة  04لموافػػػق ا 1430محػػػّرـ عػػػاـ  07المػػػؤرخ فػػػي  10-09وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 ء جامعة سعيدة، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشا
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممػي لكميػة  2016ي جانف 03المؤّرخ في  06وبموجب القرار رقـ  -

 معّدؿ.سعيدة، ال -العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة موالؼ الطاىر
وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لكميػػة العمػػوـ االقتصػػادية والعمػػوـ التجاريػػة وعمػػوـ  -

 .2018ديسمبر  17عيدة، المؤّرخ في س -بجامعة موالؼ الطاىرالتسيير 
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جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
لى ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إ2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير 
 سعيدة. -بجامعة موالؼ الطاىر

العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 سعيدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة موالؼ الطاىر

سعيدة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالؼ الطاىر :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019 أكتوبر 01 فيحرر بالجزائر 

 ميم العالي والبحث العمميوزير التع
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العممي الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء  2019أكتوبر  01المؤرخ في  1625رقم  رارــق بالقـــممح

 سعيدة -لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة موالي الطاىر
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية بوطيبة فيصل 1
 عميد الكمية جبورؼ دمحم 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  صورؼ عبد الكريـمن 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية يعقوبي خميفة 4
 رئيس قسـ العمـو التجارية لحوؿ عبد القادر 5
 رئيس قسـ عمـو التسيير دمحم العوني 6
 سـ العمـو االقتصاديةرئيسة ق طيبي نادية 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية حجماوؼ توفيق 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير أرزؼ فتحي 9
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية فيبللي عبد الرحماف 10
 ة عف قسـ العمـو التجاريةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي مبلؿ ربيعة 11
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير بالعربي عبد القادر 12
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير عمر بمخير جواد 13
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية رممي دمحم 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ي ىشاـبوعم 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بومعزة عبد القادر 16
 مسؤولة المكتبة وارؼ نعيمة 17

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2018ي جانف 11المؤّرخ في  28يعّدل القرار رقم ، 2019أكتوبر  01مؤرخ في  1626رقم  قــرار
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم التسيير بكمية

 سعيدة-العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة موالي الطاىر
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31لموافق ا 1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ. والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009ينػػػاير سػػػنة  04الموافػػػق  1430محػػػّرـ عػػػاـ  07المػػػؤرخ فػػػي  10-09ذؼ رقػػػـ وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػ -

 ء جامعة سعيدة، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشا
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ي.ير التعميـ العالي والبحث العممالذؼ يحدد صبلحيات وز 
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2018جانفي  11المؤّرخ في  28وبموجب القرار رقـ  -

 .سعيدة -العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة موالؼ الطاىر عمـو التسيير بكمية
 .2019سبتمبر  23ي المؤّرخ ف 61سعيدة رقـ -وبناء  عمى إرساؿ جامعة موالؼ الطاىر -

 

 رر ــــــقيُ 
 

العمـو  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية المادة األولى:
 سعيدة.-االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة موالؼ الطاىر

العمـو االقتصادية والعموـ التجارية  العممية لقسـ عموـ التسيير بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  :2المادة 
 سعيدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-وعمـو التسيير بجامعة موالؼ الطاىر

سعيدة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالؼ الطاىر :3المادة 
 ر الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرا بتطبيق

 2019 أكتوبر 01 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحّدد لمقائمة االسمية  2018جانفي  11المؤّرخ في  28الذي يعّدل القرار رقم  2019أكتوبر  01المؤرخ في  1626رقـم ممحــق بالقـرار 
 سعيدة -العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة موالي الطاىر ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم التسيير بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم 
 رئيس المجنة العممية لمقسـ أرزؼ فتحي 1
 رئيس القسـ محمود العوني 2
 أستاذ محاضر قسـ مأم رزيف عكاشة 3
 أستاذ محاضر قسـ مبم نزعي عز الديف 4
 أستاذ محاضر قسـ مبم يزيد قادة 5
 أستاذ مساعد قسـ مأم يبرير دمحم  6
 أستاذ مساعد قسـ مأم ادربومعزة عبد الق 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2017فيفري  12المؤّرخ في  192يعّدل القرار رقم  ،2019أكتوبر  01مؤرخ في  1627رقم  قــرار
 سعيدة-ىرالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة موالي الطا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 المعّدؿ.والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
شػػت سػػنة       غ 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محّرـ عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ء جامعة سعيدة، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشا
ينػػػػاير سػػػػنة    30الموافػػػػق  1434ربيػػػػع األوؿ عػػػػاـ  18المػػػػؤرخ فػػػػي  77-13وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذؼ رقػػػػـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز  2013
الػػذؼ يحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي  2017فيفػػرؼ  12المػػؤّرخ فػػي  192وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -

 يدة، المعّدؿ.سع -ة موالؼ الطاىرلكمية التكنولوجيا بجامع
 .2019سبتمبر  11المؤّرخ في  67سعيدة رقـ  -وبناء  عمى إرساؿ جامعة موالؼ الطاىر -

 

 رر ــــــقيُ 
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة  المادة األولى:
 سعيدة.-موالؼ الطاىر

سعيدة، وفقا -التكنولوجيا بجامعة موالؼ الطاىر ية ألعضاء المجمس العممي لكميةتحدد القائمة االسم :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

سعيدة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالؼ الطاىر :3المادة 
 العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ 

 2019أكتوبر 01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2017فيفري  12المؤّرخ في  192الذي يعّدل القرار رقم  2019أكتوبر  01المؤرخ في  1627رقم  رارــق بالقـــممح
 سعيدة -المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية والرؼ رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة  حزاب عبد الكريـ 1
 عميدة الكمية بوعسرية فاطمة 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عيمر حاج  3
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية بمقاسـ خيرة 4
 يندسة المدنية والرؼ رئيس قسـ ال بف يقدس عيسى 5
 رئيس قسـ اإلعبلـ اآللي العقباني أحمد شوقي 6
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 رئيس قسـ اإللكتروتقني  مكاوؼ دمحم 7
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ شريفي عبد الحميد 8
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق داودؼ سفياف 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والرؼ   قاسي عبد الحكيـ 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعبلـ اآللي مو رضا دمحمح 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني حرطاني قادة 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ  جمولي بوعزة 13
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية والرؼ   دراس بومديف 14
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإلعبلـ اآلليم عباس عكاشة 15
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني ميمود يحي 16
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني ميمودؼ عبد هللا 17
 ذية عف قسـ اإللكترونيؾممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستا ادريس خوجة فاطمة الزىراء 18
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق غالي نور الديف 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بربار رضواف 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شامي نذير 21
 مدير مخبر بحث أميف عبد المالؾ 22
 مدير مخبر بحث بوعزة بوبكر الصديق 23
 مسؤولة المكتبة مموؾ نعيمة 24

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019أكتوبر  01مؤرخ في  1628رقم  قــرار

 نشمـةخ-بجامعة عبـاس لغـرور  العموم االجتماعية واإلنسانيةكّمية لقسم العموم االجتماعية ب
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
سػػنة  غشػػت 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذؼ 2003
يونيػػػػػػو سػػػػػػنة  4الموافػػػػػػق  1433رجػػػػػػب عػػػػػػاـ  14المػػػػػػؤرخ فػػػػػػي  246-12وبمقتضػػػػػػى المرسػػػػػػـو التنفيػػػػػػذؼ رقػػػػػػـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة خنشمة. 2012
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434وؿ عػاـ ربيػع األ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحّدد صبلحيات وز 
الػذؼ يحػّدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  2016جواف  05المؤّرخ في  558وبموجب القرار رقـ  -

 خنشمػة.-ػاس لغػرور ية بجامعة عبالعموـ االجتماعية واإلنسانكّمية العموـ االجتماعية ب
العمػػػوـ االجتماعيػػػة كّميػػػة وبنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالمجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ العمػػػوـ االجتماعيػػػة ب -

 .2019سبتمبر  12خنشمة المؤّرخ في  -واإلنسانية بجامعة عباس لغرور
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 ـقـــــرريُ 
 

 جمادػ الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03ذؼ رقـ مف المرسوـ التنفي 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االجتماعية واإلنسانية كّمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية ب
 خنشمة.-بجامعة عباس لغرور

العموـ االجتماعية واإلنسانية كّمية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية ب :2المادة 
 خنشمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة عباس لغرور

 بتطبيق كل فيما يخصو،خنشمة، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عباس لغرور :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019أكتوبر  01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أكتوبر  01المؤرخ في  1628رقم رار ــق بالقــممح
 خنشمـة-العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة عبـاس لغـرور كّمية ب لقسم العموم االجتماعية

 ػةالصف االسـ والمقػب الرقم
 قسـمرئيس المجنة العممية ل الياميف شعباف 1
 قسـال رئيس نبيل رحاؿ 2
 ة محاضرة قسـ مأمأستاذ سيى حمزاوؼ  3
 محاضر قسـ مأم أستاذ طاوطاو الشريف 4
 محاضر قسـ مأم أستاذ بيتوف نصر الديف 5
 مبمقسـ  محاضرأستاذ  عبد الحفيع جدو 6
 مبمقسـ  محاضرأستاذ  فيصل مامف 7
 مأم ة قسـمساعد ةأستاذ سامية كواشي 8
 مأم قسـأستاذ مساعد  الطاىر مولف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019أكتوبر  01مؤرخ في  1629رقم  قــرار

 خنشمـة-بجامعة عبـاس لغـرور  تماعية واإلنسانيةالعموم االجكّمية لقسم العموم اإلنسانية ب
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 المعّدؿ.والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذؼ 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  246-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة خنشمة
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى المرسوـ -
 .الذؼ يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الػذؼ يحػّدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  2016جواف  05المؤّرخ في  557وبموجب القرار رقـ  -
 خنشمػة. -ية بجامعة عبػاس لغػرور العموـ االجتماعية واإلنسان كّميةالعمـو اإلنسانية ب

العمػػػوـ االجتماعيػػػة كّميػػػة وبنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالمجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ العمػػػوـ اإلنسػػػانية ب -
 .2019ماؼ  30خنشمة المؤّرخ في  -رواإلنسانية بجامعة عباس لغرو 

 

 رر ــــــقيُ 
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48ا ألحكاـ المادة تطبيق المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

واإلنسانية العموـ االجتماعية كّمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية ب
 خنشمة.-بجامعة عباس لغرور

العموـ االجتماعية واإلنسانية كّمية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية ب: 2المادة 
 خنشمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة عباس لغرور

خنشمة، كل فيما يخصو، -ييف ومدير جامعة عباس لغروريكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العال :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019 أكتوبر 01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أكتوبر  01المؤرخ في  1629رقم رار ــق بالقــممح
 خنشمـة- العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة عبـاس لغـروركّمية ب لقسم العموم اإلنسانية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـمرئيس المجنة العممية ل طارؽ سعيدؼ 1
 قسـال رئيس خميفي رفيق 2
 ة محاضرة قسـ مأمأستاذ طارؽ طراد 3
 محاضر قسـ مبم أستاذ عبد الحميـ عمارة 4
 محاضر قسـ مبم أستاذ خالد منصر 5
 مبمقسـ  محاضرأستاذ  النوؼ بف مبروؾ 6
 مأم قسـ أستاذ مساعد ـ بريؾابراىي 7
 مأم قسـأستاذ مساعد  صالح كميل 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2019أكتوبر  01مؤرخ في  1630رقم  قــرار
 خنشمـة-غـرور بجامعة عبـاس ل العموم االجتماعية واإلنسانية لكّمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
غشػػت سػػنة  23ق الموافػػ 1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذؼ 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  246-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة خنشمة.
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
كّمية الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل 2016جواف  05المؤّرخ في  559وبموجب القرار رقـ  -

 ػة.خنشم-ية بجامعة عبػاس لغػرور العموـ االجتماعية واإلنسان
العمػػوـ االجتماعيػػة واإلنسػػانية بجامعػػة عبػػاس كّميػػة وبنػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػي ل -

   .2019ماؼ  30خنشمة المؤّرخ في -لغرور
   رر ــــــقيُ 

 

لثانية جمادػ ا 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة عباس  تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية
 خنشمة.-لغرور

 -العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة عباس لغرور يةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمّ  :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. خنشمة،

خنشمة، كل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عباس لغرور :3المادة 
 ث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبح بتطبيق

 

 2019أكتوبر  01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019أكتوبر  01ي المؤرخ ف 1630رقم رار ــق بالقـــممح
 خنشمـة-بجامعة عبـاس لغـرور  العموم االجتماعية واإلنسانية لكّمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عيةالعمـو االجتما قسـ األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف ممّثلي لمكّمية، رئيس المجمس العمم طاوطاو الشريف 1
  يةعميد الكمّ  معروؼ لمنور 2
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 دراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة مكّمف بال نائب العميد بوقطف محمود 3
 ما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجيةالمكّمف بنائب العميد  موسى معيرش 4
 العمـو االجتماعيةرئيس قسـ  رحاؿ نبيل 5
 إلنسانيةالعمـو ارئيس قسـ  رفيق خميفي 6
 العمـو االجتماعيةرئيس المجنة العممية لقسـ  الياميف شعباف 7
 العمـو اإلنسانيةرئيس المجنة العممية لقسـ  طارؽ سعيدؼ 8
 العمـو االجتماعية قسـ ة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عفممّثم بف رمضاف سامية 9
 العمـو اإلنسانيةـ قس األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف ممّثل طراد طارؽ  10
 األساتذة المساعديفعف  ممّثل بريؾ ابراىيـ 11
 األساتذة المساعديفعف ممّثل  طايبي زيد 12
 مسؤولة المكتبة زعيمي سمراء 13
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سمية ألعضاء المجنة العمميةيحّدد القائمة اال، 2019أكتوبر  01مؤرخ في  1631رقم  قــرار
 خنشمـة-بجامعة عبـاس لغـرور  العموم والتكنولوجياكّمية لقسم عموم المادة ب

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .لمعّدؿاوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذؼ 2003
 2012 سػػػنة يونيػػػو 4الموافػػػق  1433رجػػػب عػػػاـ  14المػػػؤرخ فػػػي  246-12وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة خنشمة.
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحّدد صبلحيات وز 
مية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ الػذؼ يحػّدد القائمػة االسػ 2016جواف  05المؤّرخ في  549وبموجب القرار رقـ  -

 خنشمػة.-العمـو والتكنولوجيا بجامعة عبػاس لغػرور كّمية عمـو المادة ب
العمػػـو والتكنولوجيػػا بجامعػػة كّميػػة وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ عمػػوـ المػػادة ب -

 .2019أفريل  30خنشمة المؤّرخ في  -عباس لغرور
 

 رر ــــــقيُ 
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ والتكنولوجيا بجامعة عباس ية كمّ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة ب
 خنشمة. -لغرور
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العموـ والتكنولوجيا بجامعة عباس كّمية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة ب :2المادة 
 خنشمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-لغرور

خنشمة، كل فيما يخصو، -ييف ومدير جامعة عباس لغروريكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العال :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019أكتوبر  01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أكتوبر  01المؤرخ في  1631رقم رار ــق بالقــممح
 خنشمـة-بجامعة عبـاس لغـرور العموم والتكنولوجياكّمية لقسم عموم المادة ب

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـمرئيس المجنة العممية ل عبد الشريف بومعزة 1
 قسـة الرئيس نواؿ ىزيل 2
  أستاذ عبد القادر جموؿ 3
 مأمقسـ  محاضرة ةأستاذ أماؿ مسعي 4
 مأمقسـ  محاضرأستاذ  سعد الديف خميسي 5
 مبمقسـ  محاضرة ةأستاذ أماني ديـر 6
 مبمقسـ  محاضرة ةأستاذ ريـ بف عمي الشريف 7
 مأم قسـ أستاذ مساعد نبيل بف يزة 8
 مأم قسـ ةمساعد ةأستاذ فطيمة عموش 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2019أكتوبر  01مؤرخ في  1632رقم  قــرار

 خنشمـة-بجامعة عبـاس لغـرور  العموم والتكنولوجياكّمية بلقسم اليندسة المدنية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24لمػػؤرخ فػػي ا 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذؼ 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  246-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ء جامعة خنشمة.والمتضّمف إنشا
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13ى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتض -

 .الذؼ يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الػذؼ يحػّدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  2016جواف  05المؤّرخ في  552وبموجب القرار رقـ  -

 خنشمػة. -يا بجامعة عبػاس لغػرور العمـو والتكنولوجكّمية ة باليندسة المدني
العمـو والتكنولوجيػا بجامعػة كّمية وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية ب -

   .2019أفريل  30خنشمة المؤّرخ في  -عباس لغرور
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 رر ــــــقيُ 
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48المادة  تطبيقا ألحكاـ المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

عباس العموـ والتكنولوجيا بجامعة كّمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية ب
 خنشمة.-لغرور

العموـ والتكنولوجيا بجامعة كّمية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية ب :2المادة 
 خنشمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -عباس لغرور

خنشمة، كل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عباس لغرور :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019أكتوبر  01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أكتوبر  01المؤرخ في  1632رقم رار ــق بالقــممح
 خنشمـة-بجامعة عبـاس لغـرور  العموم والتكنولوجياكّمية لقسم اليندسة المدنية ب

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـمالمجنة العممية ل ةرئيس سكيو سمية 1
 قسـال رئيس مصاص تيجاني 2
  أستاذ حمة زديرة 3
 مبمقسـ  محاضرأستاذ  بوتريد عبد العزيز 4
 مبمقسـ  محاضرأستاذ  مامف بمقاسـ 5
 مبمقسـ  محاضرأستاذ  بوحادرة عبد الحكيـ 6
 مأم قسـ أستاذ مساعد خمفاوؼ مصطفى كماؿ 7
 مأم قسـ أستاذ مساعد بد الرحمفمناصرية ع 8
 مأم قسـأستاذ مساعد  رفرافي صالح 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019أكتوبر  01مؤرخ في  1633رقم  قــرار

 خنشمـة-بجامعة عبـاس لغـرور  وجياالعموم والتكنولكّمية لقسم اليندسة الصناعية ب
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424نيػػة عػػاـ جمػػادػ الثا 24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذؼ 2003
 2012 يونيػػػو سػػػنة 4الموافػػػق  1433رجػػػب عػػػاـ  14المػػػؤرخ فػػػي  246-12وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة خنشمة.
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -
 .الذؼ يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الػذؼ يحػّدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  2016جواف  05المؤّرخ في  551وبموجب القرار رقـ  -
 خنشمػة.-يا بجامعة عبػاس لغػرور نولوجالعمـو والتككّمية اليندسة الصناعية ب

العمػػـو والتكنولوجيػػا كّميػػة وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ اليندسػػة الصػػناعية ب -
 .2019أفريل  30خنشمة المؤّرخ في -بجامعة عباس لغرور

 

 رر ــــــقيُ 
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03لتنفيذؼ رقـ مف المرسوـ ا 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

والتكنولوجيا بجامعة العموـ كّمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الصناعية ب
 خنشمة.-عباس لغرور

العموـ والتكنولوجيا بجامعة كّمية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الصناعية ب :2دة الما
 خنشمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -عباس لغرور

خنشمة، كل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عباس لغرور :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019أكتوبر  01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أكتوبر  01المؤرخ في  1633رقم رار ــق بالقــممح
 خنشمـة-بجامعة عبـاس لغـرور  العموم والتكنولوجياكّمية لقسم اليندسة الصناعية ب

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـملمجنة العممية لرئيس ا بوودف سفياف 1
 قسـال رئيس لعناني عبد الرحيـ 2
  أستاذ شعيبة عز الديف 3
 أستاذ بف أونيس مسعود 4
 مأمقسـ  محاضرأستاذ  بدرة سامي 5
 مبمقسـ  محاضرأستاذ  صحور عبد الحكيـ 6
 مبمقسـ  محاضرأستاذ  حصاد مراد 7
 مأم قسـ أستاذ مساعد لعبداني رفيق 8
 مأم قسـأستاذ مساعد  الحكيـبركاني عبد  9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019أكتوبر  01مؤرخ في  1634رقم  قــرار
 ـةخنشم-بجامعة عبـاس لغـرور  العموم والتكنولوجياكّمية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي ب

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
ة غشػػت سػػن 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذؼ 2003
 2012 يونيػػػو سػػػنة 4الموافػػػق  1433رجػػػب عػػػاـ  14المػػػؤرخ فػػػي  246-12وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة خنشمة.
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434عػاـ  ربيػع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الػذؼ يحػّدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  2016جواف  05المؤّرخ في  548وبموجب القرار رقـ  -

 خنشمػة.-غػرور يا بجامعة عبػاس لالعمـو والتكنولوجكّمية الرياضيات واإلعبلـ اآللي ب
العمػػػػـو كّميػػػػة وبنػػػػاء  عمػػػػى محضػػػػر انتخػػػػاب ممّثمػػػػي األسػػػػاتذة بالمجنػػػػة العمميػػػػة لقسػػػػـ الرياضػػػػيات واإلعػػػػبلـ اآللػػػػي ب -

 .2019أفريل  30خنشمة المؤّرخ في  -والتكنولوجيا بجامعة عباس لغرور
 

 ـقـــــرريُ 
 

 جمادػ الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ والتكنولوجيا كّمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي ب
 خنشمة. -بجامعة عباس لغرور

العموـ والتكنولوجيا كّمية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي ب: 2المادة 
 خنشمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة عباس لغرور

 و، بتطبيقخنشمة، كل فيما يخص-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عباس لغرور :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019أكتوبر  01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أكتوبر  01المؤرخ في  1634رقم رار ــق بالقــممح
 خنشمـة-العموم والتكنولوجيا بجامعة عبـاس لغـرور كّمية ب لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـمرئيس المجنة العممية ل الدسعودؼ خ 1
 قسـال رئيس حماـ منير 2
 مأمقسـ  محاضرة ةأستاذ حيواؿ وسيمة 3
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 مبمقسـ  محاضرأستاذ  بخوش عبد العالي 4
 مبمقسـ  محاضرأستاذ  مراحي فاتح 5
 مبمقسـ  محاضرأستاذ  مسعودؼ نبيل 6
 مبمقسـ  محاضرأستاذ  معروؽ توفيق 7
 مأم قسـ ستاذ مساعدأ صحراوؼ عبلء الديف 8
 مأم قسـأستاذ مساعد  لدمي مخموؼ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019أكتوبر  01مؤرخ في  1635رقم  قــرار

 خنشمـة-عة عبـاس لغـروربجام العموم والتكنولوجياكّمية لقسم اليندسة الميكانيكية ب
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذؼ 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  246-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ة خنشمة.والمتضّمف إنشاء جامع
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18ؤرخ في الم 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الػذؼ يحػّدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  2016جواف  05المؤّرخ في  550وبموجب القرار رقـ  -

 خنشمػة.-بجامعة عبػاس لغػرور ياالعمـو والتكنولوجكّمية اليندسة الميكانيكية ب
العمػػـو والتكنولوجيػػا كّميػػة وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ اليندسػػة الميكانيكيػػة ب -

   .2019ماؼ  08خنشمة المؤّرخ في  -بجامعة عباس لغرور
 

 رر ــــــقيُ 
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03يذؼ رقـ مف المرسوـ التنف 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ والتكنولوجيا بجامعة كّمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية ب
 خنشمة.-عباس لغرور

العمـو والتكنولوجيا بجامعة كّمية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية ب :2ة الماد
 خنشمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-عباس لغرور

 بتطبيق خنشمة، كل فيما يخصو،-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عباس لغرور :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 أكتوبر 01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أكتوبر  01المؤرخ في  1635رقم رار ــق بالقــممح
 خنشمـة-بجامعة عبـاس لغـرور العموم والتكنولوجياكّمية لقسم اليندسة الميكانيكية ب

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـمس المجنة العممية لرئي شحماوؼ وليد 1
 قسـال رئيس شرميـ ابراىيـ 2
  أستاذ جبايمي حميد 3
 مأمقسـ  محاضرأستاذ  فبلح ماموف  4
 مأمقسـ  محاضرأستاذ  بولحروز سميـ 5
 مأمقسـ  محاضرأستاذ  مدور بمقاسـ 6
 مأم قسـ أستاذ مساعد صيد نور الديف 7
 مأم قسـأستاذ مساعد  مسعودؼ عصاـ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي يحدّ ، 2019أكتوبر  01مؤرخ في  1636رقم  قــرار

 خنشمـة-بجامعة عبـاس لغـرور لكّميـة العمـوم والّتكنولوجيـا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19ئاسػػػي رقػػػـ بمقتضػػػى المرسػػػـو الر  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 ىا، المعّدؿ والمتّمـ.نظيميا وسير يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذؼ 2003
 2012 يونيػػػو سػػػنة 4الموافػػػق  1433رجػػػب عػػػاـ  14المػػػؤرخ فػػػي  246-12وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 شاء جامعة خنشمة.والمتضّمف إن
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 التعميـ العالي والبحث العممي.ير الذؼ يحّدد صبلحيات وز 
كّمية ل الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2016جواف  05المؤّرخ في  553وبموجب القرار رقـ  -

 خنشمػة. -يا بجامعة عبػاس لغػرور العمـو والتكنولوج
 -كنولوجيػػػا بجامعػػة عبػػاس لغػػروروبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لكّميػػػة العمػػػوـ والتّ  -

 .2019 أفريل 30خنشمة المؤّرخ في 
 رر ــــــقيُ 

 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
لقرار إلى ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا ا2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 خنشمة.-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ والّتكنولوجيا بجامعة عباس لغرور
 -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة العمػـو والّتكنولوجيػا بجامعة عباس لغرور :2المادة 

 وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. خنشمة،
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خنشمة، كل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عباس لغرور :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019أكتوبر  01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019أكتوبر  01المؤرخ في  1636ممحـــق بالقـــرار رقم 
 خنشمـة-جامعة عبـاس لغـرورب لكّميـة العمـوم والّتكنولوجيـا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسػة المدنيػة زديػرة حمػة 1
 عميد الكّمية عبودؼ عبد العزيز 2
 طمبة دراسات والمسائل المرتبطة بالمكّمف بال نائب العميد شحاط عبد المجيد 3
 والعبلقات الخارجية لبحث العمميمكّمف بما بعد التدرج وا نائب العميد شرقي وحيد 4
 رئيس قسـ العمـو والتكنولوجيا غيبلني لعمى 5
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي حماـ منير 6
 رئيس قسـ اليندسػة الصناعية لعناني عبد الرحيـ 7
 ػة الميكانيكيػةرئيس قسـ اليندس شرميـ إبراىيـ 8
 رئيس قسـ اليندسػة المدنيػة مصاص تيجاني 9
 رئيسة قسـ عمػـو المػاّدة ىزيل نواؿ 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي سعودؼ خالد 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسػة الصناعية بوودف سفياف 12
 لقسـ اليندسػة الميكانيكيػةرئيس المجنة العممية  شحاوؼ وليد 13
 رئيسة المجنة العممية لقسـ اليندسػة المدنيػة سكيو سمية 14
 رئيسة المجنة العممية لقسـ عمػـو المػاّدة بومعزة عبد الشريف 15
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسػة الميكانيكيػة فبلح ماموف  16
 ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسػة الميكانيكيػة ممّثل األساتذة جبايمي حميد 17
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسػة الصناعية بدرة سامي 18
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسػة الصناعية عمواني فؤاد 19
 عمػـو المػاّدة ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ  عيساني ليندة 20
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمػـو المػاّدة مسعي آماؿ 21
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي مشرؼ رشيد 22
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي حيواؿ وسيمة 23
 ممّثل عف األساتذة المساعديف اشي بوزيدحن 24
 ممّثل عف األساتذة المساعديف العقوف الوناس 25
 مدير مخبر بحث بف أونيس مسعود 26
 مدير مخبر بحث جموؿ عبد القادر 27
 مدير مخبر بحث خميسي سعد الديف 28
 مدير مخبر بحث راموؿ ىشاـ 29
 مسؤولة المكتبة  بف عشي نسيمة 30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحـّدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2019أكتوبر  01مؤرخ في  1637 رقم قــرار
 خنشمـة-لجامعة عبـاس لغـرور

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذؼ 2003
 2012يونيػػػو سػػػنة  4الموافػػػق  1433جػػػب عػػػاـ ر  14المػػػؤرخ فػػػي  246-12رسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ وبمقتضػػػى الم -

 والمتضّمف إنشاء جامعة خنشمة.
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 يالػػذؼ يحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػ 2019أوت  15المػػؤّرخ فػػي  1439وجػػب القػػرار رقػػـ وبم -

 خنشمػة.-لجامعة عبػاس لغػرور
جويميػة  02 خنشمة المؤّرخ في-وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة عباس لغرور -

2019. 
 رر ــــــقيُ 

 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  20ق ا ألحكاـ المادة تطبي المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 خنشمة.-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة عباس لغرور
خنشمة، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا -مة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة عباس لغرورتحّدد القائ :2المادة 

 القرار.
: يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عباس لغرور خنشمة، كل فيما يخصو، بتطبيق 3المادة 

 ث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبح
 

 2019أكتوبر  01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجمس العمميد القائمة االسمية ألعضاء يحدّ  الذي 2019أكتوبر  01المؤرخ في  1637 رار رقمـق بالقــممح
 خنشمـة-لجامعة عبـاس لغـرور

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة سياب رشيد 1

تكويف المتواصل والشيادات والثاني وال ؿبالتكويف العالي في الطور األو كّمف م مدير الجامعةنائب  صياـ عبد الرحيـ 2
 والتكويف العالي في التدرج

بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي  ةكّمفم مدير الجامعة ةنائب ىادية يحياوؼ  3
 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
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 والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية بالعبلقات الخارجية والتعاوف  ةكّمفم مدير الجامعة ةنائب شنافي ليندة 4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  نصاح جماؿ 5
 العمـو والتكنولوجياعميد كّمية  عبد العزيز عبودؼ 6
 الحقوؽ والعمـو السياسيةعميد كّمية  زواقرؼ الطاىر 7
 عميد كّمية اآلداب والّمغات بدر الديف خبلؼ 8
 العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرعميد كّمية  ربوش دمحم الطاىرد 9
 العمـو االجتماعية واالنسانيةعميد كّمية  معروؼ لمنور 10
 عمـو الطبيعة والحياةعميد كمية  حماـ سفياف منيف 11
 رئيس المجمس العممي لكّمية العمـو والتكنولوجيا حمة زديرة 12
 ئيس المجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعمـو السياسيةر  إسماعيل بوقرة 13
 رئيس المجمس العممي لكّمية اآلداب والّمغات طاىير كماؿ 14
 العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرالمجمس العممي لكّمية  ةرئيس بمقيدـو صباح 15
 النسانيةالعمـو االجتماعية وارئيس المجمس العممي لكّمية  طاوطاو الشريف 16
 رئيس المجمس العممي لكّمية عمـو الطبيعة والحياة خبثاف عبد الحميد 17
 العمـو والتكنولوجيا عف كّمية ذوؼ مصّف األستاذية ممّثل األساتذة جموؿ عبد القادر 18
 العمـو والتكنولوجيا عف كّمية ذوؼ مصّف األستاذية ممّثل األساتذة معاش مونة 19
 الحقوؽ والعمـو السياسيةية عف كمّ  ذوؼ مصّف األستاذية ممّثل األساتذة انيبوجوراؼ عبد الغ 20
 الحقوؽ والعمـو السياسيةية عف كمّ  ذوؼ مصّف األستاذية األساتذة ةممّثم بف عمراف إنصاؼ 21
 اآلداب والمغاتية عف كمّ  ذوؼ مصّف األستاذية ممّثل األساتذة خديش صالح 22
 اآلداب والمغاتية عف كمّ  ذوؼ مصّف األستاذية تذةممّثل األسا طبيش حنينة 23
 عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية زرماف كريـ 24
 ية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرعف كمّ  ذوؼ مصّف األستاذية ممّثل األساتذة قط سميـ 25
 االجتماعية واالنسانيةعف كّمية العمـو  ذوؼ مصّف األستاذية ممّثل األساتذة القادر باديس عبد 26
 االجتماعية واالنسانيةية العمـو عف كمّ  ذوؼ مصّف األستاذية األساتذة ةممّثم لبرش راضية 27
 ممّثل عف األساتذة المساعديف باديس الشريف 28
 فعف األساتذة المساعدي ةممّثم عبروؽ نادية 29
 الطارؼ -الشاذلي بف جديدبػجامعة  ةأستاذ مولفي بدرة مسعودة 30
 2باتنة  -مصطفى بف بولعيدأستاذ بػجامعة  رضا مناني 31
 مسؤوؿ المكتبة المركزية عبد السبلـ سمير 32

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2018أوت  06المؤّرخ في  697يعّدل القرار رقم ، 2019 أكتوبر 01مؤرخ في  1638 رقـم قــرار
 برج بوعريريج-دمحم البشير اإلبراىيميد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة يحـدّ الذي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  ارسمػػػ 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2012 يونيػػػو سػػػنة 4الموافػػػق  1433رجػػػب عػػػاـ  14المػػػؤرخ فػػػي  244-12وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -
 المتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج،و 

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

جمس العممي الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الم 2018أوت  06المؤّرخ في  697وبموجب القرار رقـ  -
 لجامعة برج بوعريريج.

 .2019سبتمبر  18المؤّرخ في  163برج بوعريريج رقـ  -وبناء  عمى إرساؿ جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي -
 

 

 ـقـــــرريُ 
 

 المجمس العممي لجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي سمية ألعضاءييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة اال المادة األولى:
 برج بوعريريج. -

برج بوعريريج، وفقا  -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي: 2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

برج بوعريريج، كل فيما -مدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف و  :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019أكتوبر  01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2018أوت  06المؤّرخ في  697الذي يعّدل القرار رقم  2019أكتوبر  01المؤرخ في  1638 رقـمممحق بالقرار 
 برج بوعريريج -إلبراىيميدمحم البشير امقائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة ل المحّدد

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة بوبترة عبد الحق  1
والثاني والتكويف المتواصل  ؿبالتكويف العالي في الطور األو كّمف م مدير الجامعةنائب  داداش الدراجي 2

 والشيادات والتكويف العالي في التدرج
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي كّمف م مدير الجامعةنائب  صاطورؼ الجودؼ  3

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 بالعبلقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية ةكّمفم مدير الجامعة ةنائب بف فرج زوينة 4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعة نائب كساؿ عبد الحميـ 5
 عميد كمية الرياضيات واإلعبلـ اآللي رحموف عز الديف 6
 عميد كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية مسعوداف أحمد 7
 عميدة كمية العمـو والتكنولوجيا صارة مصطفى 8
 ألرض والكوف عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو ا بوبموطة طاىر 9
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية فرشة كماؿ 10
 عميد كمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير زنكرؼ ميمود 11
 عميد كمية اآلداب والمغات بمقاسـ الحاج 12
 رئيس المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعبلـ اآللي نويوة فريد 13
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 لمجمس العممي لكمية العمـو االجتماعية واإلنسانية رئيس ا ميبلط نظرة 14
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا بوزيد عبد الرزاؽ 15
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف  بف ثابت عبد الوىاب 16
 القتصادية، التجارية وعمـو التسييررئيس المجمس العممي لكمية العمـو ا عقوف عبد السبلـ 17
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات صابرؼ بوبكر الصديق 18
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية ىدفي العيد 19
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا كحوؿ عبد الحميـ 20
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا دحميميد مرا 21
 مّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية دوار جميمة 22
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بف منصور موسى 23
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير أحمد بف قطاؼ 24
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات بف خوية رابح 25
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات مباركية عبد الناصر 26
 ّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف م بميؾ يوبا 27
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف  تواتي نور الديف 28
 إلعبلـ اآلليمّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الرياضيات وا بوزياف عبد الرؤوؼ 29
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية عبد الرحماف بوقفة  30
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية عمارة بوجمعة 31
 ممّثل عف األساتذة المساعديف رفاؼ لخضر 32
 عف األساتذة المساعديف ممّثل سحنوف ياسيف 33
 1سطيف -أستاذ بجامعة فرحات عباس بروش زيف الديف 34
 المسيمة -أستاذ بجامعة دمحم بوضياؼ صيقع جماؿ 35
 مسؤوؿ المكتبة المركزية سعد الديف عبد الرزاؽ 36
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي  2017جوان  15المؤّرخ في  633يعّدل القرار رقم ، 2019أكتوبر  01مؤرخ في  1639رقم  قــرار

 بجامعة غرداية اآلداب والمغات يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012يونيػػو سػػنة  04الموافػػق  1433رجػػب عػػاـ  14المػػؤرخ فػػي   248-12ى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ وبمقتضػػ -

 .والمتضمف إنشاء جامعة غرداية
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ي.ير التعميـ العالي والبحث العممالذؼ يحدد صبلحيات وز 
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الػذؼ يحػّدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  2017جواف  15المؤّرخ في  633وبموجب القرار رقـ  -
 .اآلداب والمغات بجامعة غرداية المغة واألدب العربي بكمية

 .2019جويمية  29المؤّرخ في  275وبناء  عمى إرساؿ جامعة غرداية رقـ  -
 

 ـقـــــرريُ 
 

ؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية ييد المادة األولى:
 اآلداب والمغات بجامعة غرداية.

اآلداب والمغات بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية :2المادة 
 يذا القرار.غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق ب

ىذا القرار  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2019أكتوبر  01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 د الطيبالدكتور: بوزي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2017جوان  15المؤّرخ في  633الذي يعّدل القرار رقم  2019أكتوبر  01المؤرخ في  1639رقـم ممحــق بالقـرار 
 بجامعة غرداية اآلداب والمغات ة ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي بكميةالمحّدد لمقائمة االسمي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ إبراىيمي طاىر 1
 رئيس القسـ يوسف خنفر 2
 أستاذ يحي بف يحي 3
 أستاذ  بوعامر بوعبلـ  4
 مأم أستاذ محاضر قسـ حاج أمحّمد يحي 5
 أستاذ محاضر قسـ مبم مدور محّمد 6
 أستاذ محاضر قسـ مبم سويمـ مختار 7
 أستاذة مساعدة قسـ مأم مصيطفى عقيمة 8
 أستاذة مساعدة قسـ مأم رزاؽ فاطمة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةيحدد ، 2019أكتوبر  01 مؤرخ في 1640رقم  قــرار

 والتكنولوجيا بجامعة غرداية لقسم ىندسة الطرائق بكمية العموم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

  دؿ.المع والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 2012ة يونيػػو سػػن 04الموافػػق  1433رجػػب عػػاـ  14المػػؤرخ فػػي  248-12وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة غرداية

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

بكميػة العمػـو والتكنولوجيػا بجامعػة  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق -
 .2019جويمية  10غرداية المؤرخ في 

 

 ـقـــــرريُ 
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
لقرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا ا2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة غرداية.
تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة  :2المادة 

 ار.غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القر 
ىذا القرار  يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

 2019أكتوبر  01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أكتوبر  01 مؤرخ فيال 1640رقم  رارــق بالقـــممح
 بجامعة غرداية والتكنولوجيا لقسم ىندسة الطرائق بكمية العموم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بابا عمر الزىرة 1
 رئيس القسـ  عقوف دمحم الصالح 2
 أستاذة محاضرة قسـ مبم حبللي نعيمة 3
 أستاذ محاضر قسـ مبم منصورؼ خالد 4
 أستاذة مساعدة قسـ مأم موالؼ كرومية 5
 أستاذ مساعد قسـ مأم عظامو يوسف 6
 أستاذ مساعد قسـ مأم بابا عربي الياس 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضّمن تأىيل الماستر المفتوح، 2019أكتوبر  01مـؤّرخ في  1641 رقم قــرار

 المركز الجامعي لبريكةب 2020-2019بعنوان الّسنة الجامعية 
 

 ر التعميم العالي والبحث العممي،إن وزي
المتضػػّمف و  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذؼ الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل
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 2019مػػػارس سػػػنة  31 الموافػػػق 1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ

 2008غشػػت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػـ  -
 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18خ في المؤرّ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .حث العمميحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبذؼ يال

 2016سػنة  مػايو 23الموافػق  1437عػاـ  شػعباف17المػؤّرخ فػي  146-16المرسػـو التنفيػذؼ رقػـ  وبمقتضػى -
 مركز جامعي ببريكة )والية باتنة(.المتضّمف إّنشاء و 

المتضػػّمف إنشػػاء المجنػػة الوطنيػػة لمتأىيػػل وتشػػكيمتيا  2015 أفريػػل 13المػػؤرخ فػػي  167ى القػػرار رقػػـ وبمقتضػػ - -
 .وصبلحياتيا وسيرىا، المعّدؿ

بعنػػواف الّسػػنة والمتضػػّمف تأىيػػل الميسػػانس المفتوحػػة  2019سػػبتمبر  17المػػؤرخ فػػي  1524وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 ة.بالمركز الجامعي لبريك 2020-2019الجػامعيػة 

 .2019جويمية  31عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  بناء   -
 

 رر ــــــقيُ 
 

بالمركز الجامعي لبريكة، طبقا لمجدوؿ  2020-2019يؤىل الماستر المفتوح بعنواف الّسنة الجػامعيػة  الماّدة األولـى:
 .أدناه

 طبيعة التخصصات شعبةال الميدان
 أ تسيير الموارد البشرية عمـو التسيير وعموـ تجاريةعمـو اقتصادية والتسيير 

 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا المركز الجامعي لبريكةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :2الماّدة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019أكتوبر  01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضّمن تأىيل الماستر المفتوح ، 2019أكتوبر  01مـؤّرخ في  1642رقم  قــرار
 المركز الجامعي لتيسمسيمتب، 2020-2019بعنوان الّسنة الجامعية 

 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي، إن
المتضػػّمف و  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذؼ الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2019سػػنة مػػارس  31 الموافػػق 1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111 -19وبمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ -

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضمّ 



      2019-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   111

 

 

 

 2008سػػػنة  يوليػػػو 9الموافػػػق   1429رجػػػب عػػػاـ  6المػػػؤّرخ فػػػي  203-08وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ   -
 .المتضّمف إّنشاء مركز جامعي بتيسمسيمت

 2008سػػنة غشػػت  19الموافػػق  1429شػػعباف عػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػـ  -
 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميحدد صبلحيات وز ذؼ يال

متيا المتضػػػّمف إنشػػػاء المجنػػػة الوطنيػػػة لمتأىيػػػل وتشػػػكي 2015 أفريػػػل 13المػػػؤرخ فػػػي  167رقػػػـ وبمقتضػػػى القػػػرار  -
 .وصبلحياتيا وسيرىا، المعّدؿ

 .2019جويمية  31عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  بناء   -
 

 رر ــــــقيُ 
 

بالمركز الجامعي لتيسمسيمت، طبقا  2020-2019يؤىل الماستر المفتوح بعنواف الّسنة الجػامعيػة  الماّدة األولـى:
 .لمجدوؿ أدناه

 طبيعة التخصصات شعبةال الميدان
 أ أداتية إلكترونيؾ عمـو وتكنولوجيا

، كّل فيما يخّصو بتطبيق المركز الجامعي لتيسمسيمتيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :2الماّدة 
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في 

 2019أكتوبر  01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المفتوح يتضّمن تأىيل الماستر ، 2019أكتوبر  01مـؤّرخ في  1643 رقم قــرار
 المركز الجامعي لتمنراستب، 2020-2019بعنوان الّسنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػػّمف و  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذؼ الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل
 2019مػػػارس سػػػنة  31 الموافػػػق 1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19ى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـوبمقتضػػػ -

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضمّ 
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11مػػؤّرخ فػػي ال 301-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .تضّمف إنشاء مركز جامعي بتمنراستالم
 2008غشػػت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08ـ التنفيػػذؼ رقػـ وبمقتضػى المرسػػو  -

 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .حدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميذؼ يال

متيا المتضػػػّمف إنشػػػاء المجنػػػة الوطنيػػػة لمتأىيػػػل وتشػػػكي 2015 أفريػػػل 13المػػػؤرخ فػػػي  167وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -
 .وصبلحياتيا وسيرىا، المعّدؿ

 .2019جويمية  31عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  بناء   -
 

 رر ــــــقيُ 
 

بالمركز الجامعي لتمنراست، طبقا  2020-2019يؤىل الماستر المفتوح بعنواف الّسنة الجػامعيػة  الماّدة األولـى:
 .لمجدوؿ أدناه

 طبيعة التخصصات شعبةال الميدان
 أ فيزياء تطبيقية فيزياء عمـو الماّدة

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ز الجامعي لتمنراستالمرك: يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  2الماّدة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019أكتوبر  01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تضّمن تأىيل الماستر المفتوح ي، 2019أكتوبر  01مـؤّرخ في  1644رقم  قــرار
 بجامعة بومرداس، 2020-2019بعنوان الّسنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػػّمف و  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذؼ الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2019مػػػارس سػػػنة  31 الموافػػػق 1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ -

 المعّدؿ. والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 1998سػػػػنة  يونيػػػػو 2الموافػػػػق  1419صػػػػفر عػػػػاـ  7المػػػػؤّرخ فػػػػي  189-98وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذؼ رقػػػػـ  -

 .المتضّمف إنشاء جامعة بومرداس، المعّدؿ والمتّمـ
 2008غشػػت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػـ  -

 .هوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتورا 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13فيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميحدد صبلحيات وز ذؼ يال
المتضػػػّمف إنشػػػاء المجنػػػة الوطنيػػػة لمتأىيػػػل وتشػػػكيمتيا  2015 أفريػػػل 13المػػػؤرخ فػػػي  167وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 .حياتيا وسيرىا، المعّدؿوصبل
 .2019جويمية  31عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  بناء   -
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 رر ــــــقيُ 
 

 .بومرداس، طبقا لمجدوؿ أدناه بجامعة 2020-2019يؤىل الماستر المفتوح بعنواف الّسنة الجػامعيػة  :الماّدة األولـى
 طبيعة التخصصات شعبةال الميدان

 أ اقتصاد وتسيير المؤسسات ـ اقتصاديةعمو  عمـو اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية
يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بومرداس، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :2لماّدة ا

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019أكتوبر  01 فيحرر بالجزائر 

 والبحث العممي وزير التعميم العالي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضّمن تأىيل الماستر المفتوح، 2019أكتوبر  01مـؤّرخ في  1645 رقم قــرار

 األغواطبجامعة ، 2020-2019بعنوان الّسنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػػّمف و  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذؼ الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2019مػػػارس سػػػنة  31 الموافػػػق 1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ -

 المعّدؿ. مة، المعّدؿ،والمتضّمف تعييف أعضاء الحكو 
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادػ الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة األغواط، المعّدؿ 2001
 2008غشػػت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػـ  -

 .ضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهوالمت
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .حدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميذؼ يال
متيا المتضػػػّمف إنشػػػاء المجنػػػة الوطنيػػػة لمتأىيػػػل وتشػػػكي 2015 أفريػػػل 13فػػػي  المػػػؤرخ 167وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 .وصبلحياتيا وسيرىا، المعّدؿ
 .2019جويمية  31عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  بناء   -

 رر ــــــقيُ 
 .ألغواط، طبقا لمجدوؿ أدناها بجامعة 2020-2019: يؤىل الماستر المفتوح بعنواف الّسنة الجػامعيػة الماّدة األولـى

 طبيعة التخصصات شعبةال الميدان
 أ تعميمية المغات األجنبية لغة إسبانية آداب ولغات أجنبية

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار األغواطيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2الماّدة 
 تعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لم

 2019أكتوبر  01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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 ةالجـامعيـ ةن الّسنــيتضّمــن تأىيل ماستــر مفتــوح بعنــوا، 2019أكتوبر  01مـؤّرخ في  1646رقم  قــرار
 عمى سبيل التسويةفي ميدان "عموم وتكنولوجيا"  ،بسكرةبجـامعـة ، 2017-2018

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذؼ الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ عميـ العالي،التوجييي لمت القانوف 
 2019 مػػػارس سػػػنة 31الموافػػػق 1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي 111-19 وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ -

 المعّدؿ. أعضاء الحكومة، تعييف والمتضمف
 1998يوليػو سػنة  7الموافػق  1419ربيع األّوؿ عػاـ  13المؤّرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .عة بسكرة، المعّدؿ والمتّمـإنشاء جام المتضّمف
 2008غشػػت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػـ  -

 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه
إنشػػػاء المجنػػػة البيداغوجيػػػة الوطنيػػػة لمميػػػداف المتضػػػّمف  2012مػػػارس  26المػػػؤّرخ فػػػي  75وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العممييحدد صبلحيات وز  الذؼ
 .2019جويمية  24لوجيام المؤرخ في داغوجية  الوطنية لميداف معمـو وتكنو وبمقتضى محضر المجنة البي -

 

 رر ــــــقيُ 
 

 ، طبقا لمجػدوؿ أدناهبسكرةبجامعػػػة  2018-2017المفتوح بعنواف الّسنة الجامعية  ماسترالىل يؤ  :الماّدة األولـى
 وعمى سبيل التسوية.
 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 أ طاقات متجددة شمسية ضوئية متجددة طاقات عمـو وتكنولوجيا
 

 في السنة األولى ماستر بجامعة بسكرة، بعنواف السنتيفيسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف  :2 المــادة
 .فقط 2019-2018و 2018-2017 تيفالجامعي

ّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار ، كبسكرةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة : 3المــادة 
 .الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2019أكتوبر  01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2019-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   115

 

 

 

لنيل شيادة الماستر  لمتكوين التكميمي يحّدد البرنامج البيداغوجي، 2019أكتوبر  01مـؤّرخ في  1647 رقم قــرار
  بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل المائيات" "تربية لمسجمين لنيل شيادة ميندس دولة فيلمطمبة ا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػػّمف و  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذؼ الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ العالي، القانوف التوجييي لمتعميـ
 ،2019 سػػنة مػػارس 31 الموافػػق 1440عػػاـ  رجػػب 24 فػػي المػػؤرخ 111-19 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 .الحكومة أعضاء تعييف والمتضمف
 2008يوليػػو سػػنة  14 الموافػػق 1429رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  221-08 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -

 .إلى مدرسة خارج الجامعة الوطنية العميا لعموـ البحر و تييئة الساحلالمدرسة المتضّمف تحويل و 
 2008غشػػت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13نفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -

 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 المتضمف تحديد شػروط الحصػوؿ عمػى شػيادة الماسػترو  2017 مارس 09المؤرخ في  272وبمقتضى القرار رقـ  -

 مؤسسػات بعض في بيطرؼ  دكتور أو شيادة لة، دبموـ الميندس المعمارؼ لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دو 
 .العالي التعميـ

لنيل شيادة ميندس  لبرنامج البيداغوجياحدد الذؼ ي 2019غشت سنة   6المؤرخ في 1419وبمقتضى القرار رقـ  -
 م بالمدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحل.المائيات تربيةم في دولة

 

 رر ــــــقيُ 
 

د البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس حدّ ي:المادة األولـى
 قا لممحق ىذا القرار.طب، العميا لعمـو البحر و تييئة الساحلبالمدرسة الوطنية  المائياتم دولة في متربية

 ي:أتلمذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يالتكميمي ا التكويف فّرعيت: 2المــادة 
 طبيعة التخصصات شعبةال الميدان

 أ المائيات تربية عمـ االحياء المائية  البحرية والقارية عمـو الطبيعة والحياة
 .ا القرار، شيادة ماسترذكما ىو محدد في ممحق ى ،ؼ تابع بنجاح التكويف التكميميذلايمنح لمطالب  :3المــادة 
 المتعددة الوطنية بالمدرسة يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني :4 المــادة

 .2017/2018، ابتداء مف السنة الجامعية بقسنطيػنة التقنيات
، وتييئة الساحل العميا لعمـو البحريكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية  :5المــادة 

 .متعميـ العالي والبحث العمميلكّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية 
 2019أكتوبر  01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب
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الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر  2019أكتوبر  01مـؤّرخ في ال 1647ممحق القرار رقم 
 م البحر وتييئة الساحللمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في عموم البحر بالمدرسة الوطنية العميا لعمو 

 تربية المائيات تخصص: -عمم االحياء المائية البحرية والقارية-ميدان: عموم الطبيعة والحياة 
  السداسي س 8 

 المادة
 الحجم الساعي السداسي

 المعامل
 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس

 2 25       25 البدء في منيجية البحث
 2 25       25 الوثائقية واالتصاالت البحوث

 4 50       50 8مجموع السداسي
 

  السداسي س9 

 وحدة التعميم و ت
 الحجم الساعي السداسي

 المعامل
 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس

 2 25       25 إدارة دورة المشروع
 2 25       25 االبتكار التكنولوجي
 4 50       50 9لسداسيمجموع ا

 
 

   السداسي س10 

 وحدة التعميم و ت
   الحجم الساعي السداسي

 المعامل
 المجموع عمل شخصي

 6 100 100 اعداد مذكرة الماستر
 6 100 100 10مجموع السداسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتكوين التكميمي لنيل شيادة  يحّدد البرنامج البيداغوجي ،2019أكتوبر  01مـؤّرخ في  1648 رقم قــرار

 البيولوجية" األنظمة وتسيير بيولوجي  "تنوع الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في
  بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػػّمف و  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذؼ الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99ى القػػانوف رقػػـ بمقتضػػ -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 ،2019 سػػنة مػػارس 31 الموافػػق 1440عػػاـ  رجػػب 24 فػػي المػػؤرخ 111-19 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 الحكومة. أعضاء تعييف والمتضمف
 2008يوليػػػو سػػػنة  14الموافػػػق  1429رجػػػب عػػػاـ  11المػػػؤرخ فػػػي  221-08بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـو  -

 .رسة خارج الجامعةإلى مد المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحلالمتضّمف تحويل و 
 2008نة غشػػت سػػ 19الموافػػق  1429شػػعباف عػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػـ  -

 .المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهو 
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 المتضمف تحديد شػروط الحصػوؿ عمػى شػيادة الماسػترو  2017 مارس 09المؤرخ في  272ـ وبمقتضى القرار رق -
 مؤسسػات بعض في بيطرؼ  دكتور أو شيادة لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة، دبموـ الميندس المعمارؼ 

 .العالي التعميـ
لنيل شيادة  البيداغوجيلبرنامج احدد الذؼ ي 2019سنة  غشت 06في المؤرخ  1423وبمقتضى القرار رقـ  -

 .م بالمدرسة الوطنية العميا لعمـو البحر وتييئة الساحل البيولوجية األنظمة وتسيير بيولوجي تنوعفي م ميندس دولة
 

 رر ــــــقيُ 
 

د البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة حدّ ي األولـى:المادة 
العميا لعموـ البحر بالمدرسة الوطنية  البيولوجيةم األنظمة وتسيير بيولوجي  لة في متنوعميندس دو 

 قا لممحق ىذا القرار.طب، وتييئة الساحل
 ي:أتالتكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما ي التكويف فّرعيت :2المــادة 

 طبيعة التخصصات شعبةال الميدان
 أ البيولوجية األنظمة تسييرو  بيولوجي تنوع عمـ االحياء المائية البحرية والقارية عمـو الطبيعة والحياة

 .ا القرار، شيادة ماسترذكما ىو محدد في ممحق ى ،ؼ تابع بنجاح التكويف التكميميذلايمنح لمطالب  :3المــادة 
العميا لعمـو  الوطنية بالمدرسة نييسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثا :4 المــادة

 .2017/2018ابتداء مف السنة الجامعية  البحر وتييئة الساحل،
، العميا لعمـو البحر وتييئة الساحليكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية  :5المــادة 

 .متعميـ العالي والبحث العمميلالرسمية  كّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة
 2019أكتوبر  01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر  2019أكتوبر  01المـؤّرخ في  1648قرار رقم ممحق ال

 لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في عموم البحر بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل
 تنوع بيولوجي وتسيير األنظمة البيولوجية ة البحرية والقارية تخصص:عمم االحياء المائي-ميدان: عموم الطبيعة والحياة 

  السداسي س 8 

 المادة
 الحجم الساعي السداسي

 المعامل
 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس

 2 25       25 البدء في منيجية البحث
 2 25       25 البحوث الوثائقية واالتصاالت

 4 50       50 8داسيمجموع الس
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  السداسي س9 

 وحدة التعميم و ت
 الحجم الساعي السداسي

 المعامل
 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس

 2 25       25 إدارة دورة المشروع
 2 25       25 االبتكار التكنولوجي

 4 50       50 9مجموع السداسي
 
 

   السداسي س10 

 التعميم و ت وحدة
   الحجم الساعي السداسي

 المعامل
 المجموع عمل شخصي

 6 100 100 اعداد مذكرة الماستر
 6 100 100 10مجموع السداسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كوين التكميمي لنيل شيادة لمت يحّدد البرنامج البيداغوجي ،2019أكتوبر  01مـؤّرخ في  1649رقم  قــرار

 والساحمية" البحرية البيئة "ىندسة لماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة فيا
 بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػػّمف و  1999أبريػػل سػػنة  4وافػػق الم 1419ذؼ الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 ،2019 سػنة مػارس 31 الموافػق 1440عػاـ  رجػب 24 فػي المػؤرخ 111 -19 رقػـ الرئاسػي المرسوـ وبمقتضى -

 الحكومة. أعضاء تعييف والمتضمف
 2008يوليػػو سػػنة  14الموافػق لػػػ  1429ـ ارجػػب عػػ 11المػؤرخ فػػي  221-08 وبمقتضػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -

 .إلى مدرسة خارج الجامعة المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر و تييئة الساحلالمتضّمف تحويل و 
 2008غشػػت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػـ  -

 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهلميسانس المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة او 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الحصػوؿ عمػى شػيادة الماسػترالمتضمف تحديد شػروط و  2017 مارس 09المؤرخ في  272وبمقتضى القرار رقـ  -

 مؤسسػات بعض في بيطرؼ  دكتور أو شيادة لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة، دبموـ الميندس المعمارؼ 
 .العالي التعميـ

لنيػػػل شػػػيادة  لبرنػػػامج البيػػػداغوجياحػػػدد الػػػذؼ ي 2019سػػػنة  غشػػػت 06 فػػػيالمػػػؤرخ  1422وبمقتضػػى القػػػرار رقػػػـ  -
 م بالمدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحل.والساحمية البحرية البيئة ىندسةم في ميندس دولة

 

 رر ــــــقيُ 
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د البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة حدّ ي األولـى:المادة 
، يا لعموـ البحر وتييئة الساحلالعمبالمدرسة الوطنية  والساحميةم البحرية البيئة ميندس دولة فيمىندسة

 قا لممحق ىذا القرار.طب
 ي:أتالتكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما ي التكويف فّرعيت :2المــادة 

 طبيعة التخصصات شعبةال الميدان
 أ والساحمية البحرية البيئة ىندسة عمـ االحياء المائية البحرية والقارية عمـو الطبيعة والحياة

 .ا القرار، شيادة ماسترذكما ىو محدد في ممحق ى ،ؼ تابع بنجاح التكويف التكميميذلايمنح لمطالب  :3المــادة 
العميا لعمـو  الوطنية بالمدرسة يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني :4 المــادة

 .2017/2018ة ابتداء مف السنة الجامعي البحر وتييئة الساحل،
، العميا لعمـو البحر وتييئة الساحليكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية  :5المــادة 

 متعميـ العالي والبحث العممي.لكّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية 
 2019أكتوبر  01 فيحرر بالجزائر 

 تعميم العالي والبحث العمميوزير ال
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ن التكميمي لنيل شيادة الماستر الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوي 2019أكتوبر  01المـؤّرخ في  1649ممحق القرار رقم 

 لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في عموم البحر بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل
 ىندسة البيئة البحرية والساحمية تخصص:-المائية البحرية والقارية  عمم االحياء-ميدان: عموم الطبيعة والحياة 

  السداسي س 8 

 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي ةالماد
 2 25       25 البدء في منيجية البحث

 2 25       25 البحوث الوثائقية واالتصاالت
 4 50       50 8مجموع السداسي

 

 

  السداسي س9 

 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت
 2 25       25 إدارة دورة المشروع
 2 25       25 االبتكار التكنولوجي

 4 50       50 9مجموع السداسي
 
 

   السداسي س10 

 المجموع عمل شخصي المعامل   الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت
 6 100 100 اعداد مذكرة الماستر

 6 100 100 10مجموع السداسي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة يحّدد البرنامج البيداغوجي 2019أكتوبر  01مـؤّرخ في  1650 رقم ـرارق
 بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل البحرية" يا"بيوتكنولوج المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضػػّمف و  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذؼ الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،

 ،2019 سػػنة مػػارس 31 الموافػػق 1440عػػاـ  رجػػب 24 فػػي المػػؤرخ 111-19 رقػػـ الرئاسػػي سػػوـالمر  وبمقتضػػى -
 الحكومة. أعضاء تعييف والمتضمف

 2008يوليػػو سػػنة  14الموافػق لػػػ  1429رجػػب عػػاـ  11المػؤرخ فػػي  221-08 وبمقتضػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -
 .إلى مدرسة خارج الجامعة ساحلالمدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الالمتضّمف تحويل و 

 2008غشػػت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػـ  -
 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس و 

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ّوؿ عػاـ ربيػع األ 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 المتضمف تحديد شػروط الحصػوؿ عمػى شػيادة الماسػترو  2017 مارس 09المؤرخ في  272وبمقتضى القرار رقـ  -
 مؤسسػات بعض في بيطرؼ  كتورد أو شيادة لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة، دبموـ الميندس المعمارؼ 

 .العالي التعميـ
لنيػل شػيادة  لبرنػامج البيػداغوجياحػدد الػذؼ ي 2019سػنة  غشػت 06فػي المػؤرخ    1420وبمقتضػى القػرار رقػـ  -

 م بالمدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحل.البحرية بيوتكنولوجيام في ميندس دولة
 

 رر ـــــيـق
 

البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة  دحدّ ي األولـى:المادة 
قا طب، العميا لعموـ البحر وتييئة الساحلبالمدرسة الوطنية  البحريةم مبيوتكنولوجيا في ميندس دولة

 لممحق ىذا القرار.
 ي:أتليذا القرار كما يالتكميمي المذكور في المادة األولى  التكويف فّرعيت :2المــادة 

 طبيعة التخصصات شعبةال الميدان
 أ البحرية بيوتكنولوجيا عمـ االحياء المائية البحرية والقارية عمـو الطبيعة والحياة

 .ا القرار، شيادة ماسترذكما ىو محدد في ممحق ى ،ؼ تابع بنجاح التكويف التكميميذلايمنح لمطالب  :3المــادة 
العميا لعمـو  الوطنية بالمدرسة فعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثانييسرؼ م :4 المــادة

 .2017/2018ابتداء مف السنة الجامعية  البحر وتييئة الساحل،
، العميا لعمـو البحر وتييئة الساحليكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية  :5المــادة 

 متعميـ العالي والبحث العممي.لكّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية 
 2019أكتوبر  01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر  2019أكتوبر  01المـؤّرخ في  1650ممحق القرار رقم 
 ة الساحللمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في عموم البحر بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر و تييئ

 بيوتكنولوجيا البحرية تخصص:-عمم االحياء المائية البحرية والقارية -ميدان: عموم الطبيعة والحياة 
  السداسي س 8 

 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي المادة
 2 25       25 البدء في منيجية البحث

 2 25       25 قية واالتصاالتالبحوث الوثائ
 4 50       50 8مجموع السداسي

 

 

  السداسي س9 

 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت
 2 25       25 إدارة دورة المشروع
 2 25       25 االبتكار التكنولوجي

 4 50       50 9مجموع السداسي
 
 

   السداسي س10 

 المجموع عمل شخصي المعامل   الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت
 6 100 100 اعداد مذكرة الماستر

 6 100 100 10مجموع السداسي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة  يحّدد البرنامج البيداغوجي ،2019وبر أكت 01مـؤّرخ في  1651رقم  قــرار

 بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل "تسيير وحماية الساحل" المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػػّمف و  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذؼ الحجػػة عػػاـ  18فػػي  المػػؤّرخ 05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 ،2019 سػػنة مػػارس 31 الموافػػق 1440عػػاـ  رجػػب 24 فػػي المػػؤرخ 111-19 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 الحكومة. أعضاء تعييف والمتضمف
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  221-08 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 .إلى مدرسة خارج الجامعة المدرسة الوطنية العميا لعمـو البحر و تييئة الساحلالمتضّمف تحويل و 
 2008غشػػت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػـ  -

 راسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضمف نظاـ الدو 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 المتضمف تحديد شػروط الحصػوؿ عمػى شػيادة الماسػترو  2017 مارس 09المؤرخ في  272وبمقتضى القرار رقـ  -
 مؤسسػات بعض في بيطرؼ  دكتور أو شيادة لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة، دبموـ الميندس المعمارؼ 

 .العالي التعميـ
لنيػػػل شػػػيادة  لبرنػػػامج البيػػػداغوجياحػػػدد الػػػذؼ ي 2019سػػػنة  غشػػػت 06فػػػي المػػػؤرخ  1424وبمقتضػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 في متسيير وحماية الساحلم بالمدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحل. دس دولةمين
 

 رر ـــــيـق
 

د البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة حدّ ي األولـى:المادة 
قا طب، عميا لعموـ البحر وتييئة الساحلالبالمدرسة الوطنية  موحماية الساحل تسييرميندس دولة فيم
 لممحق ىذا القرار.

 ي:أتالتكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما ي التكويف فّرع: يت2المــادة 
 طبيعة التخصصات شعبةال الميدان

 أ تسيير وحماية الساحل جغرافيا وتييئة االقميـ عمـو االرض والكوف 
 .ا القرار، شيادة ماسترذكما ىو محدد في ممحق ى ،ؼ تابع بنجاح التكويف التكميميذلا يمنح لمطالب :3المــادة 
العميا لعمـو  الوطنية بالمدرسة يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني :4 المــادة

 .2017/2018ابتداء مف السنة الجامعية  البحر وتييئة الساحل،
، العميا لعمـو البحر وتييئة الساحلكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية ي :5المــادة 

 .متعميـ العالي والبحث العمميلكّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية 
 2019أكتوبر  01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ر الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماست 2019أكتوبر  01مـؤّرخ في  1651ممحق القرار رقم 

 لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في عموم البحر بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل
 تخصص: تسيير وحماية الساحل-فرع: جغرافيا وتييئة االقميم -ميدان: عموم االرض والكون 

  السداسي س 8 

 المجموع عمل شخصي عمال تطبيقيةأ أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي المادة
 2 25       25 البدء في منيجية البحث

 2 25       25 البحوث الوثائقية واالتصاالت
 4 50       50 8مجموع السداسي

 

 

  السداسي س9 

 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت
 2 25       25 إدارة دورة المشروع
 2 25       25 االبتكار التكنولوجي

 4 50       50 9مجموع السداسي
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   السداسي س10 

 المجموع عمل شخصي المعامل   الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت
 6 100 100 اعداد مذكرة الماستر

 6 100 100 10مجموع السداسي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمتكوين التكميمي يحّدد البرنامج البيداغوجي ،2019أكتوبر  01مـؤّرخ في  1652رقم  قــرار
 "السمكية األحياء عمم" لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في

  يئة الساحلبالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػػّمف و  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذؼ الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 ،2019 سػػنة مػػارس 31 لموافػػقا 1440عػػاـ  رجػػب 24 فػػي المػػؤرخ 111-19 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 .الحكومة أعضاء تعييف والمتضمف
 2008يوليػػػو سػػػنة  14الموافػػػق  1429رجػػػب عػػػاـ  11المػػػؤرخ فػػػي  221-08وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ -

 .إلى مدرسة خارج الجامعة المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحلالمتضّمف تحويل و 
 2008غشػػت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08رقػـ وبمقتضػى المرسػػـو التنفيػػذؼ  -

 .المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهو 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صبلح
 المتضمف تحديد شػروط الحصػوؿ عمػى شػيادة الماسػترو  2017 مارس 09المؤرخ في  272وبمقتضى القرار رقـ  -

 مؤسسػات بعض في بيطرؼ  دكتور أو شيادة لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة، دبموـ الميندس المعمارؼ 
 .العالي التعميـ

لنيػل شػيادة  لبرنػامج البيػداغوجياحػدد الػذؼ ي 2019سػنة  غشػت 06فػي المػؤرخ    1421ر رقػـ وبمقتضػى القػرا -
 السمكيةم بالمدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحل. في    معمـ األحياء ميندس دولة

 

 يـقـــــرر
 

استر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الم المادة األولـى:
قا طب، العميا لعموـ البحر وتييئة الساحلبالمدرسة الوطنية  مالسمكية عمـ األحياءدولة في م ميندس

 لممحق ىذا القرار.
 ي:أتالتكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما ي التكويف فّرعيت: 2المــادة 

 طبيعة التخصصات شعبةال الميدان
 أ السمكية عمـ األحياء عمـ االحياء المائية البحرية والقارية عمـو الطبيعة والحياة
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 .ا القرار، شيادة ماسترذكما ىو محدد في ممحق ى ،ؼ تابع بنجاح التكويف التكميميذلايمنح لمطالب  :3المــادة 
العميا لعمـو  الوطنية بالمدرسة انييسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الث :4 المــادة

 .2017/2018ابتداء مف السنة الجامعية  البحر وتييئة الساحل،
، العميا لعمـو البحر وتييئة الساحليكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية  :5المــادة 

 متعميـ العالي والبحث العمميلة الرسمية كّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشر 
 2019أكتوبر  01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر  2019أكتوبر  01المـؤّرخ في  1652قرار رقم ممحق ال

 لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في عموم البحر بالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل
 عمم األحياء السمكية ة البحرية والقارية تخصص:عمم االحياء المائي-ميدان: عموم الطبيعة والحياة 

  السداسي س 8 

 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي المادة
 2 25       25 البدء في منيجية البحث

 2 25       25 البحوث الوثائقية واالتصاالت
 4 50       50 8مجموع السداسي

 

 

  السداسي س9 

 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت
 2 25       25 إدارة دورة المشروع
 2 25       25 االبتكار التكنولوجي

 4 50       50 9مجموع السداسي
 
 

   السداسي س10 

 المجموع عمل شخصي المعامل   الساعي السداسيالحجم  وحدة التعميم و ت
 6 100 100 اعداد مذكرة الماستر

 6 100 100 10مجموع السداسي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شيادة الماستر لمتكوين التكميمي لنيل  يحّدد البرنامج البيداغوجي، 2019أكتوبر  01مـؤّرخ في  1653 رقم قــرار

 العميا في العموم البيولوجية بوىرانبالمدرسة  "إنزيمية ىندسة" لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػػّمف و  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذؼ الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .توجييي لمتعميـ العالي،المعّدؿ والمتّمـالقانوف ال
، 2019مػارس سػنة  31الموافػق  1440رجػب عػاـ  24 المػؤرخ فػي111 - 19وبمقتضػى المرسػـو الرئاسػي رقػـ -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
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 2017 سنةأكتوبر  22 الموافق 1439عاـ صفر  02 في المؤّرخ 304-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
ميا في العموـ البيولوجية العمدرسة الإلى  التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة بوىرافالمدرسة  تحويل والمتضّمف
 بوىراف.

 2008سػػنة  غشػػت 19الموافػػق  1429شػػعباف عػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08التنفيػػذؼ رقػـ  بمقتضػى المرسػػوـو  -
 .وشيادة الدكتوراه المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماسترو 

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

تر شػروط الحصػوؿ عمػى شػيادة الماسػ والمتضمف تحديد 2017مارس  09المؤرخ في  272وبمقتضى القرار رقـ  -
فػي بعػض مؤسسػات  ؼ أوشػيادة دكتػور بيطػر  لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة، دبموـ الميندس المعمارؼ 

 .التعميـ العالي
لنيػل شػيادة مينػدس  لبرنػامج البيػداغوجياحػدد الػذؼ ي 2019اغشػت  06المػؤرخ فػي  1425وبمقتضى القرار رقـ  -

 ـو البيولوجية بوىراف.العميا في العم بالمدرسة مإنزيمية ىندسةفي م دولة
 

 رر ـــــيـق
 

البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة  دحدّ ي األولـى:المادة 
 قا لممحق ىذا القرار.طب العميا في العمـو البيولوجية بوىراف،م بالمدرسة  إنزيمية ىندسة ميندس دولة في م

 يأتي:التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما  التكويف عفرّ يت :2المــادة 
 طبيعة التخصصات شعبةال الميدان

 أ إنزيمية ىندسة ةبيو تكنولوجي عمـو الطبيعة والحياة
 .ا القرار، شيادة ماسترذكما ىو محدد في ممحق ى ،ؼ تابع بنجاح التكويف التكميميذلا يمنح لمطالب :3المــادة 

بالمدرسة العميا في العمـو  يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني :4 ــادةالم
 .2018/2019ابتداء مف السنة الجامعية  البيولوجية بوىراف،

، كّل فيما  رافالعميا في العموـ البيولوجية بوىيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة  :5المــادة 
 متعميـ العالي والبحث العممي.ليخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية 

 2019أكتوبر  01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لنيل شيادة الماستر  لمتكوين التكميمي الذي يحّدد البرنامج البيداغوجي، 2019أكتوبر  01مـؤّرخ في ال 1653 ممحق القرار رقم
 لوجية بوىرانالعميا في العموم البيو بالمدرسة  "إنزيمية ىندسة" لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في

 إنزيمية ىندسة :تخصص–ة البيو تكنولوجي :فرع –والحياة  الطبيعة عموم ميدان:  
  السداسي س 5 

 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي المادة
 1 سا 65 سا 21 \ سا 22 سا 22 البيانات تحميل

 2 سا 90 سا 40 سا 15 سا 15 سا 20 العممية الكتابة منيجية
 3 سا 155 سا 61 سا 15 سا 37 سا 42 5مجموع السداسي
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  السداسي س6 

 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي المادة
 1 سا 45 سا 17 \ سا 08 سا 20 تشريع و اقتصاد

 1 سا 45 سا 17 \ اس 08 سا 20 6مجموع السداسي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمتكوين التكميمي لنيل شيادة  يحّدد البرنامج البيداغوجي ،2019أكتوبر  01مـؤّرخ في  1654رقم  قــرار
 ا لمري بالمدرسة الوطنية العمي "الري "  الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػػّمف و  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذؼ الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 ،2019 سػػنة مػػارس 31 قالموافػػ 1440عػػاـ  رجػػب 24 فػػي المػػؤرخ 111-19 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 الحكومة. أعضاء تعييف والمتضمف
 2008يوليػػو سػػنة  14الموافػػق لػػػ  1429رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  217-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -

 .المدرسة الوطنية لمرؼ إلى مدرسة خارج الجامعةتحويل  والمتضّمف
 2008غشػػت سػػنة  19الموافػػق  1429عػاـ  شػػعباف 17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػـ  -

 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس و 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .العممي الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث
 المتضمف تحديد شػروط الحصػوؿ عمػى شػيادة الماسػترو  2017 مارس 09المؤرخ في  272وبمقتضى القرار رقـ  -

 مؤسسػات بعض في بيطرؼ  دكتور أو شيادة لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة، دبموـ الميندس المعمارؼ 
 .العالي التعميـ

لنيػػل شػػيادة  لبرنػػامج البيػػداغوجياحػػدد ،الػػذؼ ي2019 ةسػػنغشػػت  06المػػؤرخ فػػي  1418وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 الرؼم بالمدرسة الوطنية العميا لمرؼ. م في ميندس دولة

 رر ـــــيـق
د البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة حدّ ي المادة األولـى:

 قا لممحق ىذا القرار.طب، عميا لمرؼ بالمدرسة الوطنية ال مالرؼ ميندس دولة في م
 ي:أتالتكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما ي التكويف فّرعيت :2المــادة 

 طبيعة التخصصات شعبةال الميدان
 أ إعادة استعماؿ المياه الغير التقميدية رؼ  عمـو وتكنولوجيا

 .ا القرار، شيادة ماسترذكما ىو محدد في ممحق ى ،لتكميميؼ تابع بنجاح التكويف اذلايمنح لمطالب  :3المــادة 
، كّل فيما يخّصو، بالمدرسة الوطنية العميا لمرؼ يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :4 المــادة

 متعميـ العالي والبحث العممي.لبتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية 
 2019أكتوبر  01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ  ػػػػ
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 الماستر شيادة البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل  البرنامج يحّدد الذي 2019أكتوبر  01مـؤّرخ في ال 1654ممحق القرار رقم 
 لمري  لبحر بالمدرسة الوطنية العميالمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في عموم ا 

 تخصص: إعادة استعمال المياه الغير التقميدية - فرع: ري -ميدان: عموم وتكنولوجيا
 0ش  انسداسً

 وحدة التعميم
الحجم الساعي 

 السداسي 
 نوع التقييم األرصدة المعامل الحجم الساعي األسبوعي

 امتحان تواصلم أعمال أخرى  أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس
      وحدات التعميم األساسية    

 X X 9 9 00سا80 --- 00سا42 00سا84 00سا206 3.1.2و ت أ س 
 X X 2 2 --- --- 30سا10 00سا21 30سا31 اإلضطراب و مخاليط 

 X X 2 2 --- --- 30سا10 00سا21 30سا31 نقل الرواسب و ثنائي الطور
 X X 2 2 --- --- 30سا10 00سا21 30سا31 الييدرولوجيا الحتمية والعشوائية

 X X 3 3 00سا80 --- 30سا10 00سا21 30سا111 مشروع منيجية البحث
 --- --- 9 9 00سا80 --- 00سا42 00سا84 00سا206 5مجموع السداسي 

 

 0 انسداسً  ش
 األرصدة المعامل إعداد بحث في رسالة الماستر مراقبة المعارف

 العنصر الكتابي
ع أسبــو    16 

10 15 
 15 10 العنصر الشفوي 

 30 20 6مجموع السداسي س 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت لضمان  يتضّمن تأىيل، 2019أكتوبر  01مـؤّرخ في  1655 رقم قــرار
 2020-2019الجامعية بعنوان الّسنة  التكوين في الطور الثاني

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػػّمف و  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذؼ الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 ،2019 مػػارس سػػنة 31 الموافػػق 1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 111-19 بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـو  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008 سنة ابريل 09الموافق  1429عاـ  ربيع الثاني 03المؤّرخ في  116-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .انشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجمنتالمتضّمف و 
 2008غشػػت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػـ  -

 .وشيادة الدكتوراه ماسترالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الو 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ي والبحث العمميير التعميـ العالحدد صبلحيات وز ذؼ يال
 2016سػنة  يونيػو 14 الموافػق ؿ 1437رمضػاف عػاـ  9 المؤّرخ في 176-16وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 العميا.القانوف األساسي النموذجي لممدرسة الذؼ يحدد 
متيا المتضػػػّمف إنشػػػاء المجنػػػة الوطنيػػػة لمتأىيػػػل وتشػػػكي 2015افريػػػل  13المػػػؤرخ فػػػي  167وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 .صبلحياتيا وسيرىا، المعّدؿو 
 .2019جويمية  31عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  بناء   -
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 رر ـــــيـق
بعنواف الّسنة الجػامعيػة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت لضماف التكويف في الطور الثاني ؤىل ت الماّدة األولـى:

 .هلمجدوؿ المذكور أدنا ، طبقا2019-2020
 المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يأتي: التكويفيتفّرع  :2لمــادة ا

 طبيعة التخصصات شعبةال الميدان
 أ إدارة سمسمة التوريد عمـو التسيير تجارية ـعمـو اقتصادية والتسيير وعمو 

، كّل فيما يخّصو  لعميا لممناجمنتة المدرسة الوطنية ايكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :3الماّدة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019أكتوبر  01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية، 2019أكتوبر  01مؤرخ في  43رقم  قــرار

 لـدى جـامعـة أبـو بكـر بمقـايـد تممســان 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػػػػػو سػػػػنة  15الموافػػػػػق  1427جمػػػػادػ الثانيػػػػػة عػػػػاـ  19المػػػػؤرخ فػػػػي  03-06بمقتضػػػػى األمػػػػر رقػػػػـ  -

 .تضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العموميةالم
، المحدد لمحتوػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية 1982ماؼ سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 ػػميا.تموي
، 1982سػػػػبتمبر سػػػػنة  11الموافػػػػق  1402ذؼ القعػػػػدة عػػػػاـ  23المػػػػؤرخ فػػػػي  303-82بمقتضػػػػى المرسػػػػـو رقػػػػـ  -

 اإلجتماع. الخدمات المتعمق بتسيير
، 2019مػارس سػنة  31الموافػق لػػ  1440رجػب عػاـ  24المػؤرخ فػي  111-19بمقتضى المرسػـو الرئاسػي رقػـ  -

 ء الحكومة، المعدؿ.يتضمف تعييف أعضا
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ر التعميـ العالي والبحث العممي.يالمحدد لصبلحيات وز 
 138-89يتمـ المرسـو التنفيذؼ رقـ ، 2017سنة  فيفرؼ  15ؤرخ في مال 80-17ذؼ رقـ يالمرسـو التنفبمقتضى  -

 .، المتضمف إنشاء جامعة تممساف1989أوت سنة  01 في المؤرخ
الخدمات اإلجتماعية لدػ ، المتضمف تزكية أعضاء لجنة 2019سنة  جويمية 01المؤرخ في  نظػػػػػػرا لممحضر -

  .جامعة تممساف
، المتضػػمف تشػػكيمة أعضػػاء لجنػػة الخػػدمات اإلجتماعيػػة لػػدػ 2019سػػنة  جويميػػة 01المػػؤرخ فػػي  نظػػػػػػػػرا لممحضػػر -

   .جامعة  تممساف
 رر ـــــيـق
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 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعة أبو بكر بمقايد تممساف. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2ـادة المــــ

 ألعضاء الدائمون: ا
 بف معمر فؤاد، -03 قوار سييل، -02 بف خنافو رشيد،  -01
 باغمي دمحم أميف، -06 حوتي فريد إبراىيـ، -05 بف أحمد لخضر، -04
 بمعيد طارؽ، -09 معمرؼ العربي، -08 فركوس فايزة، -07

 

 عضاء اإلضافيون :األ
 لعوج نسيـ، -03 بف حدو وىيبة، -02 طرشاوؼ بمحاج، -01

 .( سنوات ابتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المـــــادة 
ي النشرة الرسمية يكمف السيػد مديػر جامعة أبو بكر بمقايد تممساف، بتنفيذ ىذا القرار، الذؼ سينشر ف: 4المـــــادة 

 التعميـ العالي والبحث العممي.   لوزارة 
  1323أكخوبر  32 حرر بانجسائر فً                                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي ع/                                                                                                        
 األمين العام                                                                                                                    

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العمميـة لقســميحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة ، 2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1656رقـم  قــرار
 الشمف-العمـوم االقتصاديـة والّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعـة حسيبة بن بوعمي بكّميـة العموم التجارية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿيف أعضاء الحكومة، والمتضّمف تعي
سػػنة  يوليػػو 23الموافػػق  1422عػػاـ  جمػػادؼ األولػػى 02المػػؤّرخ فػػي  209-01وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـالشمفوالمتضمف إنشاء جامعة  2001
ت سػػنة غشػػ 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 يميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظ 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحّدد صبلحيات وزي
العمػػػػـو االقتصاديػػػػػة  اب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالّمجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ العمػػػوـ التجاريػػػة بكّميػػػػةوبنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػ -

 .2018ديسمبر  10الشمف المؤّرخ في -والّتجاريػة وعمػوـ الّتسييػر بجامعػة حسيبة بف بوعمي
 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24مؤرخ في ال 279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العمػوـ االقتصاديػة والّتجاريػة وعمػـو  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكّميػة
 الشمف.-ميالّتسييػر بجامعػة حسيبة بف بوع
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العمػوـ االقتصاديػة والّتجاريػة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكّميػة :2المادة 
 الشمف ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-وعمػوـ الّتسييػر بجامعػة حسيبة بف بوعمي

الشمف ، كّل فيما يخصو، -لعالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمييكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف ا :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019أكتوبر  02 فيحرر بالجزائر 
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة 2019أكتوبر  02 مؤرخ فيال 1656رقـم ممحــق بالقـرار 
 الشمف-جاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعـة حسيبة بن بوعميالعمـوم االقتصاديـة والتّ  بكّميـة لقســم العموم التجارية
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 عمميـة لقســميحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة ال، 2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1657رقـم  قــرار

 الشمف-العمـوم االقتصاديـة والّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعـة حسيبة بن بوعمي بكّميـة العمـوم االقتصاديـة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 المعّدؿ،عييف أعضاء الحكومة، والمتضّمف ت
سػػنة  يوليػػو 23الموافػػق  1422عػػاـ  جمػػادؼ األولػػى 02المػػؤّرخ فػػي  209-01وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 ، المعّدؿ والمتّمـ،الشمفوالمتضمف إنشاء جامعة  2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحّدد صبلحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي،
العمػػػـو االقتصاديػػػة  تخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالّمجنػػة العمميػػة لقسػػـ العمػػوـ االقتصاديػػػة بكّميػػػةوبنػػاء  عمػػى محضػػر ان -

 ،2018ديسمبر  09الشمف المؤّرخ في -والّتجاريػة وعمػوـ الّتسييػر بجامعػة حسيبة بف بوعمي
 رر ـــــيـق
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جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العمػوـ االقتصاديػة والّتجاريػة  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصاديػة بكّميػة
 الشمف.-بف بوعميوعمػوـ الّتسييػر بجامعػة حسيبة 

العمػوـ االقتصاديػة والّتجاريػة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصاديػة بكّميػة :2المادة 
 الشمف ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-وعمػوـ الّتسييػر بجامعػة حسيبة بف بوعمي

الشمف، كّل فيما يخصو، -لّتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمييكّمف المدير العاـ لمّتعميـ وا :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 

 2019 أكتوبر 02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة 2019أكتوبر  02 مؤرخ فيال 1657رقـم ممحــق بالقـرار 
 الشمف -صاديـة والّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعـة حسيبة بن بوعميالعمـوم االقت بكّميـة لقســم العموم االقتصاديـة

 فـةالّص  االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ مأم، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ أيت مختار عمر 1
 رئيس القسـ حمو دمحم 2
 أستاذ  راتوؿ دمحم 3
 أستاذ  بمعزوز بف عمي 4
 أستاذ  البشير عبد الكريـ 5
 أستاذ محاضر قسـ مأم نوريف بومديف 6
 أستاذ مساعد قسـ مأم بوشعور دمحم حريرؼ  7
 أستاذة مساعدة قسـ مأم بمحمرؼ سمية 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لعمميـة لقســم يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة ا، 2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1658رقـم  قــرار

 الشمف-العمـوم االقتصاديـة والّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعـة حسيبة بن بوعمي بكّميـة عموم التسيير
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿأعضاء الحكومة، والمتضّمف تعييف 
سػػنة  يوليػػو 23الموافػػق  1422عػػاـ  جمػػادؼ األولػػى 02المػػؤّرخ فػػي  209-01وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـالشمفوالمتضمف إنشاء جامعة  2001
نة غشػػت سػػ 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صبلحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
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العمػػوـ االقتصاديػػة والّتجاريػػة  ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكّميػػةوبناء  عمى محضر انتخاب  -
 .2018ديسمبر  10الشمف المؤّرخ في -وعمػوـ الّتسييػر بجامعػة حسيبة بف بوعمي

 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24ي المؤرخ ف 279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العمػـو االقتصاديػة والّتجاريػة وعمػـو  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عمـو التسيير بكّميػة
 الشمف.-الّتسييػر بجامعػة حسيبة بف بوعمي

العمػوـ االقتصاديػة والّتجاريػة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكّميػة :2المادة 
 الشمف، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-وعمػوـ الّتسييػر بجامعػة حسيبة بف بوعمي

الشمف، كّل فيما يخصو، -جامعة حسيبة بف بوعمي يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 

 2019أكتوبر 02 فيحرر بالجزائر 
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة، 2019أكتوبر  02 مؤرخ فيال 1658 رقـمممحــق بالقـرار 
 الشمف-ّتسييـر بجامعـة حسيبة بن بوعميالعمـوم االقتصاديـة والّتجاريـة وعمـوم ال بكّميـة لقســم عموم التسيير

 فـةالّص  االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ مأم، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ متناوؼ ادمحم 1
 رئيس القسـ تقرورت  دمحم 2
 أستاذ  زيداف دمحم 3
 أستاذ  مداح عرايبي الحاج 4
 أستاذ  مرزيق عاشور  5
 قسـ مأمأستاذة محاضرة  مانع فاطمة 6
 أستاذ مساعد قسـ مأم براضية سميماف 7
 أستاذة مساعدة قسـ مأم بف شاعة نادية 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم عموم ، 2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1659رقـم  قــرار

 الشمف-العمـوم االقتصاديـة والّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعـة حسيبة بن بوعمي بكّميـة المحاسبةالمالية و 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .ؿالمعدّ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
سػػنة  يوليػػو 23الموافػػق  1422عػػاـ  جمػػادؼ األولػػى 02المػػؤّرخ فػػي  209-01وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـالشمفوالمتضمف إنشاء جامعة  2001
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غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
 .ياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد م 2003

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحّدد صبلحيات وزي

العمػػـو االقتصاديػػة  جنة العممية لقسـ عموـ المالية والمحاسػبة بكّميػػةوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمّ  -
 .2018ديسمبر  09الشمف المؤّرخ في -والّتجاريػة وعمػوـ الّتسييػر بجامعػة حسيبة بف بوعمي

 

 رر ـــــيـق
 

الثانية عاـ  جمادػ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العمػوـ االقتصاديػة  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عموـ المالية والمحاسبة بكّميػة
 الشمف.-والّتجاريػة وعمػوـ الّتسييػر بجامعػة حسيبة بف بوعمي

العمػـو االقتصاديػة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عمـو المالية والمحاسبة بكّميػة :2المادة 
 الشمف، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-والّتجاريػة وعمػوـ الّتسييػر بجامعػة حسيبة بف بوعمي

الشمف، كّل فيما يخصو، -لييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمييكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العا :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 

 2019أكتوبر  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة، 2019أكتوبر  02 مؤرخ فيال 1659 رقـمممحــق بالقـرار 
 الشمف-والّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعـة حسيبة بن بوعميالعمـوم االقتصاديـة  بكّميـة لقســم عموم المالية والمحاسبة

 فـةالّص  االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ حبار عبد الرزاؽ 1
 رئيس القسـ أنساعد رضواف 2
 أستاذ  كتوش عاشور 3
 أستاذ محاضر قسـ مأم بكيحل عبد القادر 4
 سـ مبمأستاذة محاضرة ق صافو فتيحة 5
 أستاذ مساعد قسـ مأم بوسكة عابد 6
 أستاذ مساعد قسـ مأم فوضيل لحسف 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي لكّميـة، 2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1660رقـم  قــرار

 الشمف-ّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعـة حسيبة بن بوعميالعمـوم االقتصاديـة وال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
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سػػنة  يوليػػو 23الموافػػق  1422عػػاـ  جمػػادؼ األولػػى 02المػػؤّرخ فػػي  209-01وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
 .، المعّدؿ والمتّمـالشمفوالمتضمف إنشاء جامعة  2001

غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
 يرىا، المعّدؿ والمتّمـ.نظيميا وسالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وزي

تجاريػػة وعمػػـو التسػػيير وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لكّميػػػة العمػػوـ االقتصػػادية وال -
 .2019فيفرؼ  11الشمف المؤّرخ في  -بجامعة حسيبة بف بوعمي

 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
عبله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أ 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير 
 الشمف. -بجامعة حسيبة بف بوعمي

بجامعة  تحػّدد القائمػة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي لكّميػػة العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير :2المادة 
 الشمف ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -حسيبة بف بوعمي

الشمف، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 

 

 2019 أكتوبر  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي ، 2019بر أكتو  02 مؤرخ فيال 1660رقـم ممحــق بالقـرار 
 الشمف-العمـوم االقتصاديـة والّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعـة حسيبة بن بوعمي لكّميـة

 فـةالّص  االسم والمقـب الرقم
 عمـو التسيير رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ زيداف دمحم 1
 عميد الكمية بوفميح نبيل 2
 نائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عزوز عمي 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية بف يوسف احمد 4
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية حمو دمحم 5
 ـ العمـو التجاريةرئيس قس قوريف حاج قويدر 6
 رئيس قسـ عمـو التسيير تقرورت دمحم 7
 رئيس قسـ عمـو المالية والمحاسبة أنساعد رضواف 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية أيت مختار عمر 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية  شارؼ نور الديف 10
 ممية لقسـ عمـو التسيير رئيس المجنة الع متناوؼ أدمحم 11
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 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المالية والمحاسبة حبار عبد الرزاؽ 12
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية بمعزوز بف عمي 13
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية  راتوؿ دمحم 14
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية حمدمصنوعة أ 15
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية  ترقو دمحم 16
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير  قويدر الواحد عبد هللا 17
 ستاذية عف قسـ عمـو المالية والمحاسبة ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األ كتوش عاشور 18
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المالية والمحاسبة  بربرؼ دمحم اميف 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف براضية سميماف 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ناصف دمحم 21
 مدير مخبر بحث مرزيق عاشور 22
 مدير مخبر بحث حاج مداح عرايبي 23
 مدير مخبر بحث حساني حسيف 24
 مسؤولة المكتبة عاشور ربيعة 25
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجمس العممي ألعضـاء يحدد القائمة االسمية ، 2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1661رقم  قــرار
 تيبازة-رسمي عبد هللاالجامعي م زلمعيد العموم بالمرك

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .، المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.الذؼ يحدد مياـ المركز الجامع
 2011غشػت سػنة  22الموافػق  1432رمضػاف عػاـ  22المؤرخ فػي  302-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 لمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة.وا
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434وؿ عػاـ ربيػع األ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
تيبازة -وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العموـ بالمركز الجامعي مرسمي عبد هللا -

 .2019جواف  15المؤّرخ في 
 رر ـــــيـق

 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  38حكاـ المادة تطبيقا أل المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 المجمس العممي لمعيد العمـو بالمركز الجامعي تيبازة. 
تيبازة ، -جمس العممي لمعيد العموـ بالمركز الجامعي مرسمي عبد هللاتحدد القائمة االسمية ألعضاء الم :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي تيبازة ، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  :3المادة 
 والبحث العممي.القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 

 

 2019أكتوبر  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجمس العممي ألعضـاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2019أكتوبر  02 يمؤرخ فال 1661ممحق بالقرار رقم 
 تيبازة-الجامعي مرسمي عبد هللا زبالمرك لمعيد العموم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجمس العممي لممعيد كنوش حناف 1
 مدير المعيد أوربيح مقدودة 2
 راسات في التدّرج مدير مساعد مكّمف بالدّ  ىوارؼ دمحم 3
 رئيس قسـ اليندسة المدنية وىاب دمحم يونس 4
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق صايبة عمي 5
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ دبيب عائشة 6
 أستاذ حرطاني طارؽ  7
   أستاذة محاضرة قسـ مبم عميوش سياـ 8
 أستاذ محاضر قسـ مبم بولقرداش دمحم وليد 9
 محاضر قسـ مبمأستاذ  خايف جيبللي 10
 أستاذ مساعد قسـ مأم براجي عقبة 11
 أستاذ مساعد قسـ مأم جعفر لخضر 12

 أستاذ مساعد قسـ مأم شريفي كماؿ 13
 مديرة مكتبة المعيد شنيف نجاة 14

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةيح، 2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1662رقم  قــرار

 1الجزائر -بجامعة بن يوسف بن خدة الحقوق  لقسم القانون العام بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984 غشت سنة 18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. وسيرىا، 1ئربتنظيـ جامعة الجزا
 2019مػػارس سػػنة  31الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي  111-19بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ و  -

 المعّدؿ.والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.ؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتالذ 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
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ة بالمجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكمية الحقوؽ بجامعة بف يوسف بف وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذ -
 .2019جويمية  10المؤّرخ في  1الجزائر -خدة

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المع2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكمية الحقوؽ بجامعة بف يوسف بف خدة
 .1الجزائر

وسف بف تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكمية الحقوؽ بجامعة بف ي :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1الجزائر -خدة

، كل فيما 1الجزائر -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بف يوسف بف خدة :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019أكتوبر  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحّدد ال 2019أكتوبر  02 مؤرخ فيال 1662رقـم ممحــق بالقـرار 
 1الجزائر -بجامعة بن يوسف بن خدة الحقوق  لقسم القانون العام بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ بف الزيف دمحم األميف 1
 رئيس القسـ كتاب ناصر 2
 أستاذ ينات عبد المجيد 3
 أستاذ  بمحيمر عمار 4
 أستاذ  اورحموف دمحم الطاىر 5
 أستاذة محاضرة قسـ مأم اكرور ميرياـ 6
 أستاذ محاضر قسـ م أم ريش دمحم 7
 أستاذ محاضر قسـمبم عمياف لخضر 8
 أستاذ مساعد قسـ مأم غشير صالح 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1663رقم  قــرار

 1الجزائر -الحقوق بجامعة بن يوسف بن خدة لقسم القانون الخاص بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ وسيرىا، 1نظيـ جامعة الجزائربت
 2019مػػارس سػػنة  31الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي  111-19بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ و  -

 المعّدؿ.والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
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شػػت سػػنة  غ 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 

بػف يوسػف  ب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكمية الحقوؽ بجامعةوبناء  عمى محضر انتخا -
 .2019جويمية  10المؤّرخ في  1الجزائر  -بف خدة

 

 يـقـــــرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ  مف المرسوـ التنفيذؼ 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكمية الحقوؽ بجامعة بف يوسف بف 
 .1الجزائر -خدة

الحقوؽ بجامعة بف يوسف بف تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكمية  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1الجزائر -خدة

، كل فيما 1الجزائر -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بف يوسف بف خدة :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 

 2019أكتوبر  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019 أكتوبر 02 مؤرخ فيال 1663رقـم ممحــق بالقـرار 
 1الجزائر -بجامعة بن يوسف بن خدة الحقوق  لقسم القانون الخاص بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ لعبلوؼ عيسى 1
 رئيس القسـ زيداف دمحم 2
 أستاذ زروتي الطيب 3
 أستاذة محاضرة قسـ مأم جربوعة منيرة 4
 أستاذة محاضرة قسـ مأم سعيداف أسماء 5
 أستاذة مساعدة قسـ مأم مراد مميكة 6
 أستاذ مساعد قسـ مأم شاعة احمد 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ضاء المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألع، 2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1664رقم  قــرار

 الوطنية العميا لمفالحةلممدرسة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
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 2008يوليػػو سػػنة  14الموافػػق  1429رجػػب عػػاـ  11فػػي  المػػؤرخ 219-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
  .والمتضّمف تحويل المعيد الوطني لمفبلحة إلى مدرسة خارج الجامعة

الػذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 تضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـوبمق -
 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

 28وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمفبلحة المؤرخ في  -
 .2019جويمية 

 ريـقـــــر 
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14 الموافق

 المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمفبلحة.
ائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمفبلحة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا تحدد الق :2المادة 

 القرار.
كل فيما يخصو،  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفبلحة، :3المادة 

 يـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعم
 2019 أكتوبر 02 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممييحدّ الذي  2019أكتوبر  02 مؤرخ فيال 1664 ممحق بالقرار رقم

 الوطنية العميا لمفالحةلممدرسة 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة خميفي لخضر 1
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي داودؼ عمي 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج والشيادات كريـ حسافعبد ال 3
 مدير مساعد مكّمف بالّتكويف المتواصل والعبلقات الخارجية  مفتي محند 4
 رئيس قسـ عمـ النبات بوزناد زواوؼ  5
 رئيس قسـ االقتصاد الريفي قاسي أحسف 6
 رئيس قسـ اليندسة الريفية دلي رضا 7
 س قسـ اإلنتاج النباتيرئي مقميش أرزقي 8
 رئيس قسـ عمـ التربة لعريبي عبد القادر 9
 قسـ الغابات وحماية الطبيعة ةرئيس ناصر باؼ نازلي 10
 رئيس قسـ التكنولوجيا الغذائية بيطاـ أرزقي 11
 رئيس قسـ عمـ الحيواف الزراعي والغابي بيش دمحم 12
 رئيس قسـ اإلنتاج الحيواني غزالف فيصل 13
 قسـ القسـ التحضيرؼ  ةرئيس براؼ حسيبة 14
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 المجنة العممية لقسـ عمـ النبات  ةرئيس بورغدة ىدػ 15
 المجنة العممية لقسـ االقتصاد الريفي ةرئيس برابز فاطمة 16
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الريفية موحوش ابراىيـ 17
 لنباتيالمجنة العممية لقسـ اإلنتاج ا ةرئيس مقميش ليمى 18
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ التربة سمار أحسف 19
 رئيس المجنة العممية لقسـ الغابات وحماية الطبيعة صبابجي دمحم 20
 رئيس المجنة العممية لقسـ التكنولوجيا الغذائية بف شعباف عثماف 21
 المجنة العممية لقسـ عمـ الحيواف الزراعي والغابي ةرئيس دومانجي بيية 22
 المجنة العممية لقسـ اإلنتاج الحيواني ةرئيس شبكة ربيعة 23
 رئيس المجنة العممية لمقسـ التكويف التحضيرؼ  موحوش عمي 24
 أستاذ بف مبارؾ عبد المجيد 25
 أستاذ مكماف لخضر 26
 أستاذ غزالف الوردؼ 27
 محاضر قسـ مأم ةأستاذ بورغدة نادية 28
 اضر قسـ مأمأستاذ مح شبمي عبد الرحمف 29
 أستاذ محاضر قسـ مأم جماؿ عبد الرحمف 30
 أستاذ مساعد قسـ مأم العباسي كريـ 31
 أستاذ مساعد قسـ مأم ترايكية عبد الحميد 32
 مخبر بحث ةمدير  لوانشي مريـ 33
 مدير مخبر بحث عميالي مالؾ 34
 مدير مخبر بحث بمعربي بارودؼ 35
 مدير مخبر بحث بوبكر زوبير 36
 مدير مخبر بحث شبكة دمحم ناصر 37
 مدير مخبر بحث دومانجي صبلح الديف 38
 مدير مخبر بحث غزالف فيصل 39
 مدير مخبر بحث كيحاؿ عمر 40
 مدير مخبر بحث لطاطي مراد 41
 مدير مخبر بحث مرسمي عبد القادر 42
 القبة -أستاذ بالمدرسة العميا لؤلساتذة بوجنيبة مسعود 43
 الجزائر -أستاذ بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ف اليادؼبف يوس 44
 مسؤولة المكتبة سيد نصيرة 45

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1665رقم  قــرار

 الوطنية العميا لمفالحة مدرسةبال لقسم عمم التـربة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2008يوليػػو سػػنة  14لموافػػق ا 1429رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  219-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 لمفبلحة إلى مدرسة خارج الجامعة.والمتضّمف تحويل المعيد الوطني 
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الػذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 قػػـوبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ ر  -
 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

مفبلحػػة وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ عمػػـ التػػػػػػربة بالمدرسػػة الوطنيػػة العميػػا ل -
 .2019جويمية  16المؤرخ في 

 رر ـــــيـق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 حة.المجنة العممية لقسـ عمـ التػػػػربة بالمدرسة الوطنية العميا لمفبل
لقسـ عمـ التػػػػربة بالمدرسة الوطنية العميا لمفبلحة، وفقا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفبلحة، :3المادة 

 ذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ى
 2019 أكتوبر 02 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2019أكتوبر  02 مؤرخ فيال 1665ممحق بالقرار رقم 

 الوطنية العميا لمفالحة مدرسةبال لقسم عمم التـربة 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ سمار أحسف 1
 رئيس القسـ  القادرلعريبي عبد  2
 أستاذ جيمي قدور 3
 أستاذ  داود يوسف 4
 أستاذ محاضر قسـ مأم بورغدة نادية 5
 أستاذ مساعد قسـ مأم زروؽ فضيمة 6
 أستاذ مساعد قسـ مأم بمخمفة ليمى 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019وبر أكت 02 مؤرخ في 1666رقم  قــرار

 الوطنية العميا لمفالحة مدرسةبال لقسم االقتصاد الريفي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿ حكومة،والمتضّمف تعييف أعضاء ال
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 2008يوليػػو سػػنة  14الموافػػق  1429رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  219-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
 .والمتضّمف تحويل المعيد الوطني لمفبلحة إلى مدرسة خارج الجامعة

الػذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صبلحيات وز 

 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -
 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذؼ يحدد القانوف 

مفبلحػة قتصاد الريفي بالمدرسػة الوطنيػة العميػا لوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اال -
 .2019جويمية  16المؤرخ في 

 رر ـــــيـق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
االسمية ألعضاء  ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ االقتصاد الريفي بالمدرسة الوطنية العميا لمفبلحة.
لقسـ االقتصاد الريفي بالمدرسة الوطنية العميا لمفبلحة، وفقا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،  ميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفبلحة،يكمف المدير العاـ لمتع :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

 2019أكتوبر  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2019أكتوبر  02 مؤرخ فيال 1666ممحق بالقرار رقم 
 الوطنية العميا لمفالحة مدرسةبال لقسم االقتصاد الريفي

 الصفـة االسم والمقـب لرقما
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ برابز فاطمة 1
 رئيس القسـ  قاسي أحسف 2
 أستاذ داودؼ عمي 3
 أستاذ بف مبارؾ عبد المجيد 4
 مأمـأستاذ محاضر قس كيحاؿ عمر 5
 أستاذ محاضر قسـ مبم اكمي سامية 6
 أستاذ مساعد قسـم أ م جبارة مجيد 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1667رقم  قــرار
 الوطنية العميا لمفالحة مدرسةلقسم عمم النبات بال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2008يوليػػو سػػنة  14الموافػػق  1429رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  219-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 لمفبلحة إلى مدرسة خارج الجامعة.والمتضّمف تحويل المعيد الوطني 
الػذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13مرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى ال -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صبلحيات وز 
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -

 سة العميا.لممدر  الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي
مفبلحػػة وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ عمػػـ النبػػات بالمدرسػػة الوطنيػػة العميػػا ل -

 .2018جويمية  21المؤرخ في 
 رر ـــــيـق

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14لموافق ا

 المجنة العممية لقسـ عمـ النبات بالمدرسة الوطنية العميا لمفبلحة.
وفقا  لقسـ عمـ النبات بالمدرسة الوطنية العميا لمفبلحة، تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفبلحة، :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

 2019أكتوبر  02 فيحرر بالجزائر 
 عميم العالي والبحث العمميوزير الت

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جنة العمميةالملقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2019أكتوبر  02 مؤرخ فيال 1667ممحق بالقرار ر قم 
 الوطنية العميا لمفالحة مدرسةبال لقسم عمم النبات

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ بورغدة ىدػ 1
 رئيس القسـ  بوزناد زواوؼ  2
 أستاذة لوانشي مريـ 3
 أستاذة  بف حوحو سميمة 4
 أستاذة محاضرة قسـ مأم لصواف نسيمة 5
 أستاذ محاضر قسـ مبم أرزقيلحاد  6
 أستاذ مساعد قسـمأم كداد عبد العزيز 7
 أستاذ مساعد قسـ مبم ترايكية عبد الحميد 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1668رقم  قــرار
 الوطنية العميا لمفالحة مدرسةبال قسم التحضيري لم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2008يوليػػو سػػنة  14الموافػػق  1429رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  219-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 لمفبلحة إلى مدرسة خارج الجامعة.والمتضّمف تحويل المعيد الوطني 
الػذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صبلحيات وز 
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 مرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـوبمقتضػػى ال -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذؼ يحدد القانوف 
وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ التكػػويف التحضػػيرؼ بالمدرسػػة الوطنيػػة العميػػا  -

 .2019ية جويم 18مفبلحة المؤرخ في ل
 رر ـــــيـق

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 الوطنية العميا لمفبلحة. المجنة العممية لمقسـ التكويف التحضيرؼ بالمدرسة
لمقسـ التكويف التحضيرؼ بالمدرسة الوطنية العميا لمفبلحة،  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،  ،يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفبلحة :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019أكتوبر  02 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2019أكتوبر  02 مؤرخ فيال 1668ممحق بالقرار رقم 

 الوطنية العميا لمفالحة مدرسةبال لمقسم التكوين التحضيري 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 م، رئيس المجنة العممية لمقسـأستاذ محاضر قسـ مأ محوش عمي 1
 رئيس القسـ  براؼ حسينة 2
 أستاذ محاضر قسـ مبم بف ديب يوسف 3
 أستاذ محاضر قسـ مبم حميدتو دمحم لميف 4
 أستاذ مساعد قسـ مأم أيتسورؼ قدور  5
 أستاذ مساعد قسـ مبم جيمي مريامة 6

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1669رقم  قــرار
 أدرار-بجامعة أحمـد درايـة  اتــغاآلداب والمّ بكّميـة  والمغة االنجميزية بلقسـم اآلدا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادػ الّثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  269-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 جامعة أدرار، المعّدؿ والمتّمـ. والمتضّمف إنشاء 2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03ذؼ رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػ -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذؼ 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 حيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،الذؼ يحّدد صبل
 اتػغػاآلداب والمّ وبناء  عمى محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ اآلداب والّمغػػة اإلنجميزيػػة بكّميػة  -

 ،2019جواف  24أدرار المؤّرخ في  -بجامعة أحمػد درايػة 
 رر ـــــيـق

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة  اتػغاآلداب والمّ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والّمغػة اإلنجميزيػة بكّمية 
 أدرار. -حمػد درايػةأ

 اتػغاآلداب والمّ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والّمغػة اإلنجميزيػة بكّمية  :2المادة 
 أدرار، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة أحمػد درايػة

 أدرار، كل فيما يخصو، بتطبيق -عة أحمػد درايػةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جام :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019أكتوبر  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2019أكتوبر  02 مؤرخ فيال 1669رقم رار ــق بالقــممح
 أدرار -بجامعة أحمـد درايـة  اتــغاآلداب والمّ بكّميـة  والمغة االنجميزية بلقسـم اآلدا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ، أستاذ مصطفاوؼ عزيز 1
 القسـ ةرئيس كرثيو أميمة 2
 أستاذ  مامي فؤاد 3
 محاضر قسـ مبمأستاذ  عبو الطاىر 4
 مساعد قسـ مأمأستاذ  يعيشي دمحم 5



      2019-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   146

 

 

 

 مساعد قسـ مأمأستاذ  قدوسي عثماف 6
 مأم مساعد قسـأستاذ  بوبكر لحسف 7
 مساعد قسـ مأمأستاذ  جمولي اسماعيل 8
 مساعد قسـ مأمأستاذ  بوكمي حسف رضا 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1670رقم  قــرار

 أدرار -بجامعة أحمـد درايـة  اتــغاآلداب والمّ كّميـة ب لقسـم الّمغـة واألدب العربـي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الّثانية عاـ  30مؤرخ في ال 269-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 جامعة أدرار، المعّدؿ والمتّمـ. والمتضّمف إنشاء 2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 معّدؿ والمتّمـ.يرىا، اليحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وس الذؼ 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 اتػغػػػاآلداب والمّ يػػػة وبنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالمجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ الّمغػػػة واألدب العربػػػي بكمّ  -

 .2019جواف  13أدرار المؤّرخ في  -بجامعة أحمػد درايػة 
 

 يـقـــــرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ  مف المرسوـ التنفيذؼ 48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييد2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة أحمػد  اتػغاآلداب والمّ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة واألدب العربػي بكّمية 
 أدرار. -درايػة

بجامعة  اتػغاآلداب والمّ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة واألدب العربػي بكّمية  :2المادة 
 أدرار، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -مػد درايػةأح

 أدرار، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد درايػة :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2019 رأكتوب 02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة الذي يحّدد القائمة  2019أكتوبر  02 مؤرخ فيال 1670رقم رار ــق بالقــممح
 أدرار -بجامعـة أحمـد درايـة  اتــغاآلداب والمّ بكّميـة  لقسـم الّمغـة واألدب العربـي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ، أستاذ ببللي مبارؾ 1
 رئيس القسـ إدريس  بف خويا 2
 أستاذ  خبلدؼ دمحم األميف  3
  ةأستاذ سعاد ابيش 4
 أستاذ  الصديق حاج أحمد 5
 محاضرقسـ مأمأستاذ  أحمد موالؼ لكبير 6
 محاضر قسـ مبمأستاذ  عبد هللا كرـو 7
 مساعد قسـ مأمأستاذ  صديق مقدـ 8
 مساعدة قسـ مأم ةأستاذ نعيمة سبتي 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1671رقم  رقــرا

 أدرار -بجامعة أحمـد درايـة  اتــغاآلداب والمّ بكّميـة  لقسـم اآلداب والّمغـة الفرنسيـة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادػ الّثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  269-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 جامعة أدرار، المعّدؿ والمتّمـ. والمتضّمف إنشاء 2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذؼ 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 تعميـ العالي والبحث العممي.ير الالذؼ يحّدد صبلحيات وز 
 اتػغػػاآلداب والمّ وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ اآلداب والّمغػػػة الفرنسيػػػة بكّميػػة  -

 .2019اف جو  17أدرار المؤّرخ في  -بجامعة أحمػد درايػة 
 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03لتنفيذؼ رقـ مف المرسوـ ا 48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة  اتػغاآلداب والمّ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والّمغػة الفرنسيػة بكّمية 
 رار.أد -أحمػد درايػة

بجامعة  اتػغاآلداب والمّ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والّمغػة الفرنسيػة بكّمية : 2المادة 
 أدرار، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -أحمػد درايػة
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 درار، كل فيما يخصو، بتطبيقأ-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد درايػة :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2019أكتوبر  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة  2019أكتوبر  02 مؤرخ فيال 1671رقم رار ــق بالقــممح
 أدرار -بجامعـة أحمـد درايـة  اتــغاآلداب والمّ بكّميـة  لقسـم اآلداب والّمغـة الفرنسيـة

 الصفـة المقـباالسم و  الرقم
 الّمجنة العممية لمقسـ ةرئيسة، أستاذ قريف نادية 1
 رئيس القسـ يوسفي شكيب خميل 2
 محاضرة قسـ مأم ةأستاذ مزار يمينة 3
 مساعدة قسـ مأم ةأستاذ طالب مايسة شويمة أماؿ 4
 مساعدة قسـ مأم ةأستاذ قبايمي فاطمة 5
 مساعد قسـ مبمأستاذ  كبلتمة نور الديف 6
 مساعد قسـ مبمأستاذ  دريسي ندير 7
 مساعد قسـ مأمأستاذ  براشدؼ عبد الكريـ 8
 مساعد قسـ مأمأستاذ  طالب سيدؼ دمحم 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ييحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمم، 2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1672رقم  قــرار

 أدرار-بجامعـة أحمـد درايـة  اتــغة اآلداب والمّ ـكّميل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الّثانية عاـ  30المؤرخ في  269-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 لمتّمـ.والمتضّمف إنشاء جامعة أدرار، المعّدؿ وا 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا الذؼ 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
أدرار  -معػة أحمػػد درايػػػة بجا اتػغػلكّميػة اآلداب والمّ وبنػاء  عمػى محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بػالمجمس العممػي  -

 .2019جواف  13المؤّرخ في 
 رر ـــــيـق
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جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
 أدرار.-بجامعة أحمػد درايػة اتػغلكّمية اآلداب والمّ يد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي تحد

وفق ا  أدرار،-بجامعة أحمػد درايػة  اتػغلكّمية اآلداب والمّ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 أدرار، كل فيما يخصو، بتطبيق -ـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد درايػة يكّمف المدير العا :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 أكتوبر 02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019أكتوبر  02 مؤرخ فيال 1672رقم رار ـــق بالقـــممح
 أدرار-بجامعـة أحمـد درايـة  اتــغة اآلداب والمّ ـكّميل

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 اآلداب والمغة الفرنسية قسـ ة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عفممّثم ،يةالمجمس العممي لمكمّ  ةرئيس مزار يمينة 1
 يةعميد الكمّ  جعفرؼ أحمد 2
 بالبحث العممي  نائب العميد المكّمف مربوح وىيبة 3
 راسات البيداغوجية بالدنائب العميد المكّمف  لصقع مختار 4
 الّمغة واألدب العربي قسـ رئيس ادريس بف خويا 5
 رئيس قسـ اآلداب والمغة االنجميزية  كرثيو أميمة 6
 اآلداب والمغة الفرنسية  رئيس قسـ يوسفي شكيب خميل 7
 الّمغة واألدب العربي قسـالّمجنة العممية ل رئيس مبارؾ ببللي 8
 اآلداب والمغة االنجميزية قسـنة العممية لالّمج رئيس مصطفاوؼ عزيز 9
 اآلداب والمغة الفرنسية قسـة الّمجنة العممية لرئيس قريف نادية 10
 الّمغة واألدب العربي قسـ األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف ممّثل بف عمار أحمد 11
 األدب العربيالّمغة و  قسـ األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف ممّثل خبلدؼ دمحم األميف 12
 مدير مخبر بحث عبد القادر قصاصي 13
 مدير مخبر بحث الصديق حاج أحمد 14
 األساتذة المساعديف عف ممّثل كبلتمة نور الديف 15
 األساتذة المساعديف عف ممّثل طالب سيدؼ دمحم 16
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم، 2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1673رقم  قــرار
 أدرار-بجامعة أحمـد درايـة العموم االنسانية واالجتماعية والعموم االسالمية بكّميـة  اإلسالميــةوم ـالعم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
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سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادػ الّثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  269-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 جامعة أدرار، المعّدؿ والمتّمـ. والمتضّمف إنشاء 2001

غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03ؼ رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذ -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذؼ 2003

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .حيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحّدد صبل

العمػػػػـو االنسػػػػانية بكّميػػػػػة  ةوبنػػػػاء  عمػػػػى محضػػػػر انتخػػػػاب ممّثمػػػػي األسػػػػاتذة بالمجنػػػػة العمميػػػػة لقسػػػػـ العمػػػػوـ اإلسبلميػػػػػ -
 .2019جواف  13أدرار المؤّرخ في -بجامعة أحمػد درايػة واالجتماعية والعمـو االسبلمية 

 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48يق ا ألحكاـ المادة تطب المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

نية واالجتماعية العمـو االنسابكّميػة  ةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلسبلميػ
 أدرار.-بجامعة أحمػد درايػةوالعمـو االسبلمية 

العموـ االنسانية واالجتماعية بكّميػة  ةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلسبلميػ :2المادة 
 أدرار، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة أحمػد درايػةوالعمـو االسبلمية 

 أدرار، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد درايػة: 3ادة الم
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2019أكتوبر  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الطيبالدكتور: بوزيد 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019أكتوبر  02 مؤرخ فيال 1673رقم رار ــق بالقــممح
 أدرار -بجامعة أحمـد درايـة العموم االنسانية واالجتماعية والعموم االسالمية بكّميـة  اإلسالميــةوم ـالعملقسـم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ، أستاذ رابح دفرور 1
 رئيس القسـ أحمد رقادؼ 2
 أستاذ  دمحم دباغ 3
 أستاذ  دمحم جرادؼ 4
 أستاذ  خالد مبلوؼ  5
 محاضر قسـ مأمأستاذ   حاج أحمدعبد هللا 6
 محاضر قسـ مأمأستاذ  عبد الحميد كرومي 7
 مساعد قسـ مأمأستاذ  ميمود سقار 8
 مساعد قسـ مأمأستاذ  عبد المجيد طيبي 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لقسـم ائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةيحّدد الق، 2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1674رقم  قــرار
 أدرار-بجامعة أحمـد درايـة العموم االنسانية واالجتماعية والعموم االسالمية بكّميـة  االجتماعيـةوم ـالعم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  رسمػػػا 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادػ الّثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  269-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 جامعة أدرار، المعّدؿ والمتّمـ،. والمتضّمف إنشاء 2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424لثانيػػة عػػاـ جمػػادػ ا 24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذؼ 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 لعممي.ير التعميـ العالي والبحث االذؼ يحّدد صبلحيات وز 
العمػػػـو االنسػػػانية بكّميػػػػة  االجتماعيػػػةوبنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالمجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ العمػػػوـ  -

 .2019جواف  19أدرار المؤّرخ في -بجامعة أحمػد درايػة واالجتماعية والعمـو االسبلمية 
 

 يـقـــــرر
 جمادػ الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03لتنفيذؼ رقـ مف المرسوـ ا 48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
العموـ االنسانية واالجتماعية بكّميػة  االجتماعيةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ 

 أدرار.-بجامعة أحمػد درايػةوالعمـو االسبلمية 
العموـ االنسانية واالجتماعية بكّميػة  االجتماعيةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ  :2المادة 

 أدرار، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة أحمػد درايػةوالعمـو االسبلمية 
 أدرار، كل فيما يخصو، بتطبيق -والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد درايػة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ :3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019أكتوبر  02 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أكتوبر  02 مؤرخ فيال 1674رقم رار ــق بالقــممح

 أدرار-بجامعة أحمـد درايـة االسالمية  ية والعمومالعموم االنسانية واالجتماعبكّميـة  االجتماعيةوم ـالعملقسـم 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ، محاضر قسـ مأمأستاذ  بف خالد عبد الكريـ 1
 رئيس القسـ بوزيد عمي 2
 أستاذ  شوشاف دمحم الطاىر 3
 محاضر قسـ مأم أستاذ  مسعد فتح هللا 4
 اضر قسـ مأممحأستاذ  نعيجة رضا 5
 مبمحاضر قسـ مأستاذ  لعريبي أحمد 6
 مساعد قسـ مأمأستاذ  بنضورة عبد المالؾ 7
 مساعد قسـ مأمأستاذ  قدورؼ ادمحم 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لمجنة العممية لقسـميحّدد القائمة االسمية ألعضاء ا، 2019أكتوبر  02 مؤرخ في 1675رقم  قــرار
 أدرار-بجامعة أحمـد درايـة العموم االنسانية واالجتماعية والعموم االسالمية بكّميـة  اإلنسانيةوم ـالعم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿعييف أعضاء الحكومة، والمتضّمف ت
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادػ الّثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  269-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 جامعة أدرار، المعّدؿ والمتّمـ. والمتضّمف إنشاء 2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذؼ 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحّدد صبلحيات وز 
 واالجتماعية االنسانية العمـولقسـ العمـو اإلنسانية بكّميػة نتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية وبناء  عمى محضر ا -

 .2019جواف  13درار المؤّرخ في أ -بجامعة أحمػد درايػة والعمـو االسبلمية 
 

 يـقـــــرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24رخ في المؤ  279-03رقـ  مف المرسوـ التنفيذؼ 48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االنسانية واالجتماعية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكّميػة 
 ر.أدرا-بجامعة أحمػد درايػةوالعمـو االسبلمية 

العموـ االنسانية واالجتماعية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكّميػة  :2المادة 
 أدرار، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة أحمػد درايػةوالعمـو االسبلمية 

 أدرار، كل فيما يخصو، بتطبيق-امعة أحمػد درايػةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير ج :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2019أكتوبر  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أكتوبر  02 مؤرخ فيال 1675رقم رار ــق بالقــممح
 أدرار -أحمـد درايـة  بجامعةالعموم االنسانية واالجتماعية والعموم االسالمية بكّميـة  اإلنسانيةوم ـالعملقسـم 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ، أستاذ حوتية دمحم 1
 رئيس القسـ بوسعد أحمد 2
 أستاذ  ادمحم موالؼ 3
 م بمحاضر قسـ مأستاذ  ادمحم سباعي 4
 محاضر قسـ مأمأستاذ  عبد الرحماف بعثماف 5
 مأمحاضر قسـ مأستاذ  عبد هللا خي 6
 مساعد قسـ مأمأستاذ  ببلؿ صديقي 7
 مساعد قسـ مأمأستاذ  عبد القادر أبا لحبيب 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ائمة االسمية ألعضاء المجمس العممييحّدد الق، 2019أكتوبر  02مـؤّرخ في  1676رقم  قــرار
 أدرار-اإلسالمية بجامعة أحمـد درايـة ة العموم االنسانية واالجتماعية والعموم ـكّميل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿأعضاء الحكومة،  والمتضّمف تعييف
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادػ الّثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  269-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة أدرار، المعّدؿ والمتّمـ 2001
شػػت سػػنة غ 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذؼ 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العمػـو االنسػانية واالجتماعيػة والعمػـو ب ممّثمػي األسػاتذة ألعضػاء المجمػس العممػي لكّميػػة وبناء  عمى محضر انتخا -

 .2019جواف  20أدرار المؤّرخ في  -بجامعة أحمػد درايػة االسبلمية 
 

 رر ـــــيـق
 

الثانية جمادػ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

لكّمية العموـ االنسانية واالجتماعية والعموـ االسبلمية تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 
 أدرار.-بجامعة أحمػد درايػة 

لكّمية العموـ االنسانية واالجتماعية والعموـ االسبلمية ضاء المجمس العممي تحّدد القائمة االسمية ألع :2المادة 
 وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. أدرار،-بجامعة أحمػد درايػة 

 أدرار، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد درايػة  :3المادة 
 ؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذ

 2019أكتوبر  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019أكتوبر 02المـؤّرخ في  1676رقم رار ـــق بالقـــممح
 أدرار-اإلسالمية بجامعة أحمـد درايـة والعموم  ة العموم االنسانية واالجتماعيةـلكّمي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 العمـو اإلسبلمية قسـ األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف ممّثل ،يةمّ رئيس المجمس العممي لمك جرادؼ دمحم 1
 عميد الكمية الحمدؼ أحمد 2
 دراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةالمكمف بال نائب العميد نعيجة رضا 3
 لبحث العمميالمكمف بما بعد التدرج وا نائب العميد دباغ دمحم 4
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 ميةالعمـو االسبلرئيس قسـ  رقادؼ أحمد  5
 العمـو االنسانيةرئيس قسـ  بوسعيد أحمد 6
 العمـو االجتماعيةرئيس قسـ  بوزيد عمي 7
 العمـو االسبلميةرئيس المجنة العممية لقسـ  دفرور رابح 8
 االنسانيةرئيس المجنة العممية لقسـ  حوتية دمحم 9
 ةالعمـو االجتماعيالمجنة العممية لقسـ  ةرئيس بف خالد عبد الكريـ 10
 العمـو االسبلمية قسـ األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف ممّثل موفق طيب شريف  11
 العمـو االجتماعية قسـ ة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عفممّثم دليل سميحة 12
 العمـو االجتماعية قسـ األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف ممّثل بف السيحمو دمحم الميدؼ 13
 العمـو االنسانية قسـ األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف ممّثل جعفرؼ مبارؾ 14
 العمـو االنسانية قسـ األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف ممّثل بمبالي عبد الطريـ 15
 األساتذة المساعديفعف ممّثل  كموف عبد السبلـ 16
 األساتذة المساعديفعف ممّثل  أـ الغيث عائشة 17
 بحث دير مخبرم شوشاف دمحم الطاىر 18
 بحث مدير مخبر مشرؼ الطاىر 19
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2019أكتوبر  02مـؤّرخ في  1677رقم  قــرار
 أدرار-بجامعة أحمـد درايـة  والتكنولوجيـاوم ـالعمبكّميـة  اآللـي واإلعـالم لقسـم الرياضيـات

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤّرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضمّ 
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422عػاـ  جمػادػ الّثانيػة 30المػؤرخ فػي  269-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لمعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف إنشاء جامعة أدرار، ا 2001
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .بتنظيميا وسيرىا المعدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة  2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13تضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمق -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحّدد صبلحيات وز 
كميػػػػة العمػػػػـو بالمجنػػػػة العمميػػػػة لقسػػػػـ الرياضػػػػيات واإلعػػػػبلـ اآللػػػػي بوبنػػػػاء  عمػػػػى محضػػػػر انتخػػػػاب ممّثمػػػػي األسػػػػاتذة  -

 .2019 جواف 19أدرار المؤّرخ في  –جامعة أحمػد درايػة والتكنولوجيا ب
 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
 ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد2003غشت سنة  23الموافق  1424

 والتكنولوجياالعموـ اآللي بكّمية  واإلعبلـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات
 أدرار. -بجامعة أحمػد درايػة
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 والتكنولوجياالعموـ اآللي بكّمية  واإلعبلـ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات :2المادة 
 أدرار، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة أحمػد درايػة

 أدرار، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد درايػة :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 أكتوبر 02 فيحرر بالجزائر 
 تعميم العالي والبحث العمميوزير ال

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اء المجنة العممية الذي يحّدد القائمة االسمية ألعض 2019أكتوبر  02مـؤّرخ في ال 1677رقم رار ــق بالقــممح
 أدرار-بجامعة أحمـد درايـة  والتكنولوجيـاوم ـالعمبكّميـة  اآللـي واإلعـالم لقسـم الرياضيـات

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 م، رئيس الّمجنة العممية لمقسـبأستاذ محاضر قسـ م سبلمة عبد المجيد 1
 رئيس القسـ كحيمي دمحم 2
 أستاذ  وىاب عبد الغني 3
 قسـ مأم محاضرأستاذ  عمرؼ دمحم 4
 قسـ مأم محاضرأستاذ  خبلدؼ دمحم طو 5
 قسـ مأم محاضرأستاذ  بوداوؼ أحمد 6
 أستاذ مساعد قسـ مأم ماموني التوىامي 7
 أستاذ مساعد قسـ مأم بوعزيز السعيد 8
 أستاذ مساعد قسـ مأم وىاب عبد الوىاب 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2019أكتوبر  02مـؤّرخ في  1678رقم  قــرار
 أدرار-بجامعة أحمـد درايـة  والتكنولوجيـاوم ـالعمبكّميـة  المتجددة والطاقات لقسـم المحروقات

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤّرخ فػػػي  111-19ـو الرئاسػػػي رقػػػـ بمقتضػػػى المرسػػػ -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادػ الّثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  269-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ّمـالمتوالمتضّمف إنشاء جامعة أدرار، المعّدؿ و  2001
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .بتنظيميا وسيرىا المعدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة  2003
 2013ر سػنة ينػاي 30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ـو ػالعمػػالمتجػػددة بكّميػػػة  والطاقػػات بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ المحروقػػاتوبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة  -

 .2019 جواف 20أدرار المؤّرخ في –بجامعة أحمػد درايػة  والتكنولوجيػا
 رر ـــــيـق
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جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  ولى:المادة األ 
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 والتكنولوجياالعموـ ية المتجددة بكمّ  والطاقات القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المحروقات
 أدرار. -بجامعة أحمػد درايػة

العمـو المتجددة بكّمية  والطاقات تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المحروقات :2المادة 
 أدرار، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة أحمػد درايػة والتكنولوجيا

 أدرار، كل فيما يخصو، بتطبيق-متعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد درايػةيكّمف المدير العاـ ل :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2019 أكتوبر 02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019أكتوبر  02المـؤّرخ في  1678رقم رار ــق بالقــممح
 أدرار -بجامعة أحمـد درايـة  والتكنولوجيـاوم ـالعمبكّميـة  المتجددة والطاقات لقسـم المحروقات

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ محاضر قسـ مبم،أستاذ  الديف سعد مانع 1
 رئيس القسـ منصورؼ اسماعيل 2
 أستاذ  بف عطيممة عمي 3
 ، أستاذ  بف طوبة سعيد 4
 محاضر قسـ مأمأستاذ  حروز عبد القادر 5
 مساعد قسـ مأمأستاذ  حموني مصطفىر  6
 مساعد قسـ مأمأستاذ  جديد خيرة 7
 مساعد قسـ مأمأستاذ  حجاج قاسيـ 8
 مساعد قسـ مأمأستاذ  موالؼ عمي عمي 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السمية ألعضاء المجنة العمميةيحّدد القائمة ا، 2019أكتوبر  02مـؤّرخ في  1679رقم  قــرار

 أدرار-بجامعة أحمـد درايـة  والتكنولوجيـاوم ـالعمبكّميـة  والحيـاة الطبيعـة لقسـم عمـوم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤّرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتضّمف تعييف
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الّثانية عاـ  30المؤرخ في  269-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .والمتضّمف إنشاء جامعة أدرار، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 شػػت سػػنةغ 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا المعدؿ والمتّمـ 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ عمػوـ الطبيعػة والحيػاة بكميػة العمػوـ والتكنولوجيػا وبناء  عمػى محضػر انتخػاب  -
 .2019جواف  20أدرار المؤّرخ في  –بجامعة أحمػد درايػة 

 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة  والتكنولوجياالعموـ والحياة بكّمية  الطبيعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو
 أدرار. -أحمػد درايػة

بجامعة  والتكنولوجياالعمـو والحياة بكّمية  الطبيعة ية لقسـ عموـتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمم :2المادة 
 أدرار، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -أحمػد درايػة

 أدرار، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد درايػة :3المادة 
 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة

 

 2019 أكتوبر 02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019أكتوبر  02المـؤّرخ في  1679رقم رار ــبالق قــممح
 أدرار-بجامعة أحمـد درايـة  والتكنولوجيـاوم ـالعمبكّميـة  والحيـاة الطبيعـة لقسـم عمـوم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 المجنة العممية لمقسـ استاذ محاضر قسـ مأم، رئيس بختي عبد القادرأ 1
 رئيس قسـ بورقعة سميماف 2
 ستاذ محاضر قسـ مأمأ ايدو عبد القادر 3
 محاضر قسـ مبمستاذ أ ناني عبد الحفيع 4
 محاضر قسـ مبم ةستاذأ ىادؼ خولة 5
 مساعد قسـ مأمستاذ أ سيد اعمر احمد 6
 مساعد قسـ مأمستاذ أ عباسي نور الديف 7
 ساعد قسـ مأممستاذ أ حمدأعباد  8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019أكتوبر  02مـؤّرخ في  1680رقم  قــرار

 أدرار-بجامعة أحمـد درايـة  والتكنولوجيـاوم ـالعمبكّميـة  لقسـم عمـوم المـادة
 

 العالي والبحث العممي،إن وزير التعميم 
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤّرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادػ الّثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  269-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .جامعة أدرار، المعّدؿ والمتّمـ ف إنشاءوالمتضمّ  2001
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غشػػت سػػنة    23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا المعدؿ والمتّمـ 2003

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحّدد صبلحيات وز 

كميػػة العمػػـو والتكنولوجيػػا بجامعػػة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ عمػػـو المػػادة بوبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة  -
 .2019 جواف 13أدرار المؤّرخ في –أحمػد درايػة 

 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة أحمػد  والتكنولوجياالعموـ كّمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة ب
 أدرار.-درايػة

بجامعة أحمػد  والتكنولوجياالعموـ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكّمية  :2المادة 
 أدرار، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-درايػة

 أدرار، كل فيما يخصو، بتطبيق-العالييف ومدير جامعة أحمػد درايػة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2019 أكتوبر 02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أكتوبر  02المـؤّرخ في  1680رقم رار ــق بالقــممح
 أدرار-يـة بجامعة أحمـد درا والتكنولوجيـاوم ـالعمبكّميـة  لقسـم عمـوم المـادة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 استاذ محاضر قسـ مأم ، رئيس المجنة العممية لمقسـ تيقريف رشيد 1
 رئيس قسـ مناد بوفمجة 2
 استاذ محاضر قسـ مأم سايحي مصطفى 3
 استاذ محاضر قسـ مبم قعفور حفيظة 4
 استاذ محاضر قسـ مبم بمعباسي دمحم 5
 مساعد قسـ مأم استاذ برشيد عبد السبلـ 6
 استاذ مساعد قسـ مأم سميماني سعيد 7
 استاذ مساعد قسـ مأم قومني دمحم 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، 2019أكتوبر  02مـؤّرخ في  1681رقم  قــرار
 أدرار-بجامعـة أحمـد درايـة  ولوجيــالكّميـة العمـوم والتكن

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤّرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضمّ 
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422الّثانيػة عػاـ  جمػادػ 30المػؤرخ فػي  269-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .جامعة أدرار، المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف إنشاء 2001
غشػػت سػػنة    23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24 المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .لمتّمـبتنظيميا وسيرىا المعدؿ واالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة  2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحّدد صبلحيات وز 
أدرار –وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيػا بجامعػة أحمػػد درايػػة  -

 .2019 جويمية 04المؤّرخ في 
 يـقـــــرر

 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ  مف المرسوـ 44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 أدرار.-مية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمػوـ والتكنولوجيػا بجامعة أحمػد درايػةتحديد القائمة االس
وفق ا  أدرار،-تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمػوـ والتكنولوجيػا بجامعة أحمػد درايػة  :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 أدرار، كل فيما يخصو، بتطبيق-عميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد درايػة يكّمف المدير العاـ لمت: 3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019أكتوبر  02 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميي الذ، 2019أكتوبر  02المـؤّرخ في  1681 ممحــق بالقــرار رقم

 أدرار –بجامعـة أحمـد درايـة  لكّميـة العمـوم والتكنولوجيــا
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
رئيس المجمس العممي لمكمية، ممثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ المحروقات  بف عطيممة عمي 1

 والطاقات المتجددة
 عميد الكمية بوعبللة أدمحم 2
 نائب العميد المكمف بالبيداغوجيا بوسعيد دمحم 3
 مف بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجيةنائب العميد المك شراقي دمحم أميف 4
 رئيس قسـ عمـو المادة مناد بوفمجة 5
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 رئيس قسـ المحروقات والطاقات المتجددة منصورؼ اسماعيل 6
 رئيس قسـ الرياضيات واألعبلـ األلي كحيمي دمحم 7
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة بورقعة سميماف 8
 قسـ عمـو التكنولوجيا رئيس بالغ بف عمر 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المادة تقريف رشيد 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ المحروقات والطاقات المتجددة مانع سعد الديف 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات واألعبلـ األلي سبلمة عبد الجميل 12
 ة لقسـ عمـو الطبيعة والحياةرئيس المجنة العممي ابختي عبد القادر 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التكنولوجيا أقاسـ مصطفى 14
 ممثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـو المادة بوداود اليوارية 15
 ممثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات والطاقات المتجددة حروز عبد القادر 16
 ممثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات واألعبلـ األلي عمرؼ دمحم 17
 ممثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعبلـ األلي بوداوؼ احمد 18
 ممثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـو التكنولوجيا مكرطة بمقاسـ 19
 مصف األستاذية عف قسـ عمـو التكنولوجيا ممثل األساتذة ذوؼ  شمسة عبد العزيز 20
 ممثل عف األساتذة المساعديف ماموني التوىامي 21
 ممثل عف األساتذة المساعديف سيد أعمر أحمد 22
 مدير مخبر بحثة حمودة مسعود 23
 مدير مخبر بحثة قمـو سميماف 24
 مدير مخبر بحثة ايدو عبد القادر 25
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019أكتوبر  02مـؤّرخ في  1682رقم  قــرار
 الوطنية العميا لمفالحة مدرسةبال لقسم اإلنتاج الحيواني

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24فػػػي المػػػؤرخ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2008يوليػػو سػػنة  14الموافػػق  1429رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  219-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 إلى مدرسة خارج الجامعة.والمتضّمف تحويل المعيد الوطني لمفبلحة 
الػذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13ذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صبلحيات وز 
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -

 ميا.األساسي النموذجي لممدرسة العالذؼ يحدد القانوف 
مفبلحػة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلنتاج الحيواني بالمدرسة الوطنيػة العميػا ل -

 .2019جويمية  14المؤرخ في 
 

 رر ـــــيـق
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 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14 الموافق

 المجنة العممية لقسـ اإلنتاج الحيواني بالمدرسة الوطنية العميا لمفبلحة.
فبلحة، وفقا لقسـ اإلنتاج الحيواني بالمدرسة الوطنية العميا لم تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفبلحة،: 3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

 2019أكتوبر  02 فيحرر بالجزائر 
 ير التعميم العالي والبحث العمميوز 

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  المجنة العمميةضاء لقائمة االسمية ألعالذي يحّدد ا 2019أكتوبر  02المـؤّرخ في  1682ممحق بالقرار رقم 
 الوطنية العميا لمفالحة مدرسةبال لقسم اإلنتاج الحيواني

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيس المجنة العممية لمقسـ شبكة ربيعة 1
 رئيس القسـ  غزالف فيصل 2
 أستاذ بركاني دمحم لعيد 3
 أستاذ  بف يوسف دمحم طاىر 4
 سـ مبمأستاذ محاضر ق غزالف خميل 5
 أستاذة مساعدة قسـ مأم مزياف صفية 6
 أستاذة مساعدة قسـ مبم حامي حميمة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019أكتوبر  02مـؤّرخ في  1683رقم  قــرار

 الوطنية العميا لمفالحة سةمدر بال لقسم اليندسة الريفية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 المعّدؿ. والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2008يوليػػو سػػنة  14افػػق المو  1429رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  219-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 لمفبلحة إلى مدرسة خارج الجامعة.والمتضّمف تحويل المعيد الوطني 
الػذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صبلحيات وز 
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذؼ يحدد القانوف 
فبلحػة وبناء  عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسػة الريفيػة بالمدرسػة الوطنيػة العميػا لم -

 .2019جويمية  16المؤرخة في 
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 رر ـــــيـق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 حة.المجنة العممية لقسـ اليندسة الريفية بالمدرسة الوطنية العميا لمفبل
لقسـ اليندسة الريفية بالمدرسة الوطنية العميا لمفبلحة، وفقا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفبلحة، :3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 

 2019 أكتوبر 02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2019أكتوبر  02المـؤّرخ في  1683ممحق بالقرار رقم 
 الوطنية العميا لمفالحة مدرسةبال لقسم اليندسة الريفية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ موحوش ابراىيـ 1
 رئيس القسـ  دلي رضا 2
 أستاذ شبكة دمحم ناصر 3
 أستاذ محاضر قسـ مأم فداؿ دمحم أميف 4
 أستاذة محاضرة قسـ مبم قديورة إلياـ 5
 أستاذ مساعد قسـ مأم إيتسورؼ سميـ 6
 أستاذ مساعد قسـ مبم منصورؼ جماؿ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019أكتوبر  02مـؤّرخ في  1684رقم  ــرارق

 الوطنية العميا لمفالحة مدرسةبال لقسم عمم الحيوان الزراعي والغابي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31 الموافػػػق 1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 المعّدؿ. والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2008يوليػػو سػػنة  14الموافػػق  1429رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  219-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 لمفبلحة إلى مدرسة خارج الجامعة.والمتضّمف تحويل المعيد الوطني 
الػذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 يـ العالي والبحث العممي.يحدد صبلحيات وزير التعم
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذؼ يحدد القانوف 
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اب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسػـ عمػـ الحيػواف الزراعػي والغػابي بالمدرسػة الوطنيػة وبناء  عمى محاضر انتخ -
 .2019جويمية   18فبلحة المؤرخ في العميا لم

 رر ـــــيـق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016 يونيو سنة 14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ عمـ الحيواف الزراعي والغابي بالمدرسة الوطنية العميا لمفبلحة.
العميا لقسـ عمـ الحيواف الزراعي والغابي بالمدرسة الوطنية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 لمفبلحة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفبلحة، :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

 2019ر أكتوب 02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجنة العمميةسمية ألعضاء لقائمة االالذي يحّدد ا 2019أكتوبر  02المـؤّرخ في  1684ممحق بالقرار رقم 
 الوطنية العميا لمفالحة مدرسةبال لقسم عمم الحيوان الزراعي والغابي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ دومانجي بيية 1
 رئيس القسـ  بيش دمحم 2
 أستاذة داودؼ حسينة 3
 أستاذة  موحوش فائزة 4
 أستاذ محاضر قسـ مأم مفشبمي عبد الرح 5
 أستاذ مساعد قسـ مأم قسـو دمحم 6
 أستاذ مساعد قسـمبم بابا عمي جعفر 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019أكتوبر  02مـؤّرخ في  1685رقم  قــرار

 الوطنية العميا لمفالحة مدرسةبال نباتيلقسم اإلنتاج ال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2008يوليػػو سػػنة  14الموافػػق  1429اـ رجػػب عػػ 11المػػؤرخ فػػي  219-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 لمفبلحة إلى مدرسة خارج الجامعة.والمتضّمف تحويل المعيد الوطني 
الػذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صبلحيات وز 
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 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 لتنفيػػذؼ رقػػـوبمقتضػػى المرسػػـو ا -
 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذؼ يحدد القانوف 

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ اإلنتػاج النبػاتي بالمدرسػة الوطنيػة العميػا لمفبلحػة  -
 .2019جويمية  15المؤرخ في 

 

 رر ـــــيـق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 العميا لمفبلحة.المجنة العممية لقسـ اإلنتاج النباتي بالمدرسة الوطنية 
لقسـ اإلنتاج النباتي بالمدرسة الوطنية العميا لمفبلحة، وفقا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
خصو، كل فيما ي يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفبلحة، :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

 2019أكتوبر  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2019أكتوبر  02المـؤّرخ في  1685ممحق بالقرار رقم 
 الوطنية العميا لمفالحة مدرسةبال لقسم اإلنتاج النباتي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ة لمقسـأستاذة، رئيسة المجنة العممي مقميش ليمى 1
 رئيس القسـ  مقميش أرزقي 2
 أستاذ خميفي لخضر 3
 أستاذ  وناف سيدؼ دمحم 4
 مأمـأستاذ محاضر قس مفتي دمحم 5
 أستاذ محاضر قسـ مأم جماؿ عبد الرحمف 6
 أستاذ محاضر قسـمبم بموشرني أماؿ 7
 أستاذة مساعدة قسـ مأم موساوؼ سوسف 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019أكتوبر  02مـؤّرخ في  1686رقم  قــرار

 الوطنية العميا لمفالحة مدرسةبال لقسم التكنولوجيا الغذائية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24 المػػػؤرخ فػػػي 111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2008يوليػػو سػػنة  14الموافػػق  1429رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  219-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

  .والمتضّمف تحويل المعيد الوطني لمفبلحة إلى مدرسة خارج الجامعة
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الػذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13ؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -
 .يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -
 يا.األساسي النموذجي لممدرسة العمالذؼ يحدد القانوف 

وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ التكنولوجيػػا الغذائيػػة بالمدرسػػة الوطنيػػة العميػػا  -
 .2019جويمية  24لمفبلحة المؤرخ في 

 رر ـــــيـق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14افق المو 

 المجنة العممية لقسـ التكنولوجيا الغذائية بالمدرسة الوطنية العميا لمفبلحة.
ة العميا لمفبلحة، لقسـ التكنولوجيا الغذائية بالمدرسة الوطني تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية: 2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفبلحة، :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019بر أكتو  02 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  المجنة العمميةالسمية ألعضاء لقائمة االذي يحّدد ا 2019أكتوبر  02المـؤّرخ في  1686ممحق بالقرار رقم 

 الوطنية العميا لمفالحة مدرسةبال لقسم التكنولوجيا الغذائية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ، رئيس المجنة العممية لمقسـمأمـمحاضر قس أستاذ بف شعباف عثماف 1
 رئيس القسـ  بيطاـ أرزقي 2
 أستاذ أحمد بف شعباف  3
 أستاذ مكماف لخضر 4
 أستاذ ؾ عميالي مال 5
 أستاذ محاضر قسـ مأم صدوقي دمحم 6
 مأمـأستاذ محاضر قس عوير أماؿ 7
 أستاذ مساعد قسـمأم بوسبلمة دمحم 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ة العمميةالمجنلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019أكتوبر  02مـؤّرخ في  1687رقم  قــرار

 الوطنية العميا لمفالحة مدرسةبال لقسم الغابات وحماية الطبيعة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
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 2008يوليػػو سػػنة  14الموافػػق  1429رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  219-08يػػذؼ رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو التنف -
 لمفبلحة إلى مدرسة خارج الجامعة،.والمتضّمف تحويل المعيد الوطني 

الػذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ي والبحث العممي.ير التعميـ العاليحدد صبلحيات وز 

 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -
 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذؼ يحدد القانوف 

العميػا  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الغابات وحمايػة الطبيعػة بالمدرسػة الوطنيػة -
 .2019جويمية  17لمفبلحة المؤرخ في 

 رر ـــــيـق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 ة لقسـ الغابات وحماية الطبيعة بالمدرسة الوطنية العميا لمفبلحة.المجنة العممي
لقسـ الغابات وحماية الطبيعة بالمدرسة الوطنية العميا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 لمفبلحة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،  عالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفبلحة،يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ال :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019أكتوبر  02 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا، 2019أكتوبر  02المـؤّرخ في  1687ممحق بالقرار رقم 

 الوطنية العميا لمفالحة مدرسةبال لقسم الغابات وحماية الطبيعة
 الصفـة السم والمقـبا الرقم
 أستاذ محاضر قسـ مأم، رئيس المجنة العممية لمقسـ صبابجي دمحم  1
 رئيس القسـ  ناصر باؼ نازلي 2
 أستاذ بوبكر زوبير 3
 أستاذ محاضر قسـ مأم مرسمي عبد القادر 4
 أستاذ محاضر قسـ مبم أولدش اليادؼ 5
 أستاذ مساعد قسـ مأم بوشارب ابراىيـ 6

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019أكتوبر  02مـؤّرخ في  1688رقم  قــرار
 أدرار-بكّميـة الحقوق  والعموم السياسية بجامعة أحمـد درايـة  لقسـم الحقوق 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤّرخ فػػػي  111-19تضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ بمق -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادػ الّثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  269-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لمتّمـّدؿ واوالمتضّمف إنشاء جامعة أدرار، المع 2001
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24 المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .بتنظيميا وسيرىا المعدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة  2003
 2013ينػاير سػنة  30فػق الموا 1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحّدد صبلحيات وز 
بجامعػة بالمجنة العممية لقسـ الحقػوؽ بكّميػػة الحقػوؽ  والعمػوـ السياسػية وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 .2019 جواف 30أدرار المؤّرخ في  –أحمػد درايػة 
 رر ـــــيـق

 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48طبيق ا ألحكاـ المادة ت المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ة بجامعة أحمػد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكّميػة الحقوؽ والعموـ السياسي
 أدرار. -درايػة

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكّميػة الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة أحمػد  :2المادة 
 أدرار، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-درايػة

 أدرار، كل فيما يخصو، بتطبيق-حمػد درايػةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أ :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2019 أكتوبر 02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أكتوبر  02المـؤّرخ في  1688رقم رار ــق بالقــممح
 أدرار-بكّميـة الحقوق  والعموم السياسية بجامعة أحمـد درايـة  لقسـم الحقوق 

 الصفـة قـباالسم والم الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـمحاضر قسـ مأم، أستاذ  بف عومر دمحم الصالح 1
 رئيس القسـ يوسفات عمي ىاشـ 2
 أستاذ  لعمي بوكميش 3
 أستاذ  كماؿ كيحل 4
 مساعد قسـ مأمأستاذ  بف زيطة عبد اليادؼ 5
 مساعد قسـ مأمأستاذ  اقصاصي عبد القادر 6
 مساعد قسـ مأمأستاذ  رالصادؽ عبد القاد 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2019أكتوبر  02مـؤّرخ في  1689رقم  قــرار
 أدرار-بكّميـة الحقوق  والعموم السياسية بجامعة أحمـد درايـة  لقسـم العموم السياسية

 

 ن وزير التعميم العالي والبحث العممي،إ
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤّرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضمّ 
ة سػبتمبر سػن 18الموافػق  1422جمػادػ الّثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  269-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .جامعة أدرار، المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف إنشاء 2001
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24 المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .بتنظيميا وسيرىا المعدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة  2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحّدد صبلحيات وز 
بالمجنػة العمميػة لقسػـ العمػوـ السياسػية بكّميػػة الحقػوؽ والعمػوـ السياسػية وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمػي األسػاتذة  -

 2019 جواف 23خ في أدرار المؤرّ –بجامعة أحمػد درايػة 
 رر ـــــيـق

 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

مية لقسـ العموـ السياسية بكّميػة الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العم
 أدرار.-أحمػد درايػة

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكّميػة الحقوؽ والعموـ السياسية  :2المادة 
 أدرار، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة أحمػد درايػة

 أدرار، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد درايػة :3ة الماد
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2019 أكتوبر 02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 طيبالدكتور: بوزيد ال
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أكتوبر  02المـؤّرخ في  1689رقم رار ــق بالقــممح
 أدرار -يـة الحقوق والعموم السياسية بجامعة أحمـد درايـة بكمّ  لقسـم العموم السياسية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ، أستاذ محاضر قسـ مأم زبيرؼ رمضاف 1
 رئيس القسـ عثماني تيامي 2
 محاضر قسـ مأمأستاذ  مشاور صيفي 3
 محاضر قسـ مبمأستاذ  اليمي عبد القادر 4
 مساعد قسـ مأمأستاذ  ىوارؼ  العابد 5
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 مساعد قسـ مأمأستاذ  ىداجي حمزة 6
 مساعد قسـ مأمأستاذ  عمي زيف العابديف 7
 أستاذ مساعد قسـ مأم بف مالؾ دمحم الحسف 8
 مبأستاذ مساعد قسـ م حوتية عفيفة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2019أكتوبر  02مـؤّرخ في  1690رقم  قــرار

 أدرار-بجامعة أحمـد درايـة ة ـوم السياسيـوق والعمـة الحقـكّميل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤّرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادػ الّثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  269-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .جامعة أدرار، المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف إنشاء 2001
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .المعدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا  2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحّدد صبلحيات وز 
 –بجامعة أحمػد درايػة  الحقوؽ والعموـ السياسيةمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية وبناء  ع -

 .2019 جويمية 02أدرار المؤّرخ في 
 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

-بجامعة أحمػد درايػةة ػوـ السياسيػوؽ والعمػلكّمية الحقتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 
 أدرار.

-بجامعة أحمػد درايػةة ػوـ السياسيػموؽ والعػلكّمية الحقتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 
 وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. أدرار،

 أدرار، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد درايػة  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019 أكتوبر 02 فير بالجزائر حر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019ر أكتوب 02المـؤّرخ في  1690رقم رار ـــق بالقـــممح
 أدرار-بجامعة أحمـد درايـة ة ـوم السياسيـوالعم وق ـة الحقـلكّمي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 الحقػوؽ  قسـ األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف ممّثل ،يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  باخويا دريػس 1
 يةد الكمّ عمي المصرؼ مبروؾ  2
 والتعاوف  والعبلقات الخارجيةلبحث العممي المكّمف بما بعد التدرج وا نائب العميد يامة إبراىيـ 3
 دراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةالمكّمف بال نائب العميد رحموني دمحم  4
 الحقػوؽ رئيس قسـ  يوسفات عمي ىاشـ  5
 العمـو السياسيةرئيس قسـ  عثماني تيامي 6
 الحقػوؽ رئيس المجنة العممية لقسـ  بف عومر دمحم الصالح 7
 العمـو السياسيةرئيس المجنة العممية لقسـ  زبيرؼ رمضاف 8
 الحقوؽ  قسـ األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف ممّثل عمي دمحم  9
 العمـو السياسية قسـ األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف ممّثل مشاور صيفي 10
 األساتذة المساعديفعف ممّثل  ارؼ العابد ىور  11
 األساتذة المساعديفعف ممّثل  عمي زيف العابديف 12
 مدير مخبر بحث حمميل صالح 13
 مدير مخبر بحث بحماوؼ الشريف 14

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـميحّدد الق، 2019أكتوبر  02مـؤّرخ في  1691رقم  قــرار

 أدرار-بجامعة أحمـد درايـة  العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسييربكّميـة  العموم االقتصادية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤّرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضمّ 
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادػ الّثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  269-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .جامعة أدرار، المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف إنشاء 2001
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424ـ جمػػادػ الثانيػػة عػػا 24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .بتنظيميا وسيرىا المعدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة  2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العمػػػـو االقتصػػػادية بكّميػػػػة  العمػػػـو االقتصػػػاديةبالمجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ ء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة وبنػػػا -

 .2019 جواف 18أدرار المؤّرخ في –بجامعة أحمػد درايػة  والتجارية وعمـو التسيير
 

 رر ـــــيـق
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
العموـ االقتصادية والتجارية بكّميػة  العموـ االقتصاديةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 

 درار.أ-بجامعة أحمػد درايػة وعمـو التسيير
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العموـ االقتصادية والتجارية بكّميػة  العموـ االقتصاديةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 أدرار، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة أحمػد درايػة وعمـو التسيير

 أدرار، كل فيما يخصو، بتطبيق -معة أحمػد درايػةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جا :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2019أكتوبر  02 فيحرر بالجزائر 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أكتوبر  02المـؤّرخ في  1691رقم رار ـــق بالقـــممح
 أدرار-درايـة  بجامعة أحمـد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسييربكّميـة  العموم االقتصاديةلقسـم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ، أستاذ ببلؿ بوجمعة 1
 رئيس القسـ لحسيف عبد القادر 2
 أستاذ يوسفات عمي 3
 محاضر قسـ مأمأستاذ  بموافي دمحم 4
 مساعد قسـ مبمأستاذ  لمطوش لطيفة 5
 مساعد قسـ مأمأستاذ  المومف عبد الكريـ 6
 مساعد قسـ مأمأستاذ  صديقي عبد الكريـ 7
 أستاذ مساعد قسـ مأم بكادؼ مسعود 8
 مأأستاذ مساعد قسـ م خيرجة حمزة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019أكتوبر  02مـؤّرخ في  1692رقم  قــرار

 أدرار-بجامعة أحمـد درايـة  العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسييربكّميـة  التسييرعموم قسـم ل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤّرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .ؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدّ 
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادػ الّثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  269-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .جامعة أدرار، المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف إنشاء 2001
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24 المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .بتنظيميا وسيرىا المعدؿ والمتّمـد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة الذؼ يحدّ  2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحّدد صبلحيات وز 
العمػـو االقتصػادية والتجاريػة التسػيير بكّميػػة عمػـو نة العممية لقسػـ بالمجوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 .2019 جواف 18أدرار المؤّرخ في –بجامعة أحمػد درايػة  وعمـو التسيير
 

 رر ـــــيـق
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جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23ق المواف 1424

العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بكّميػة عموـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 أدرار.-بجامعة أحمػد درايػة التسيير

العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بكّميػة عموـ ة العممية لقسـ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجن :2المادة 
 أدرار، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة أحمػد درايػة التسيير

 أدرار، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد درايػة :3المادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ىذا القرار
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أكتوبر  02المـؤّرخ في  1692رقم رار ـــق بالقـــممح
 أدرار-بجامعة أحمـد درايـة  العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسييربكّميـة  التسييرعموم لقسـم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 تاذ محاضر قسـ مأم، رئيس الّمجنة العممية لمقسـأس تيقاوؼ العربي 1
 رئيس القسـ حاج قويدر عبد اليادؼ 2
 أستاذ محاضر قسـ مأم بوشرػ عبد الغاني 3
 مأأستاذ محاضر قسـ م فودو دمحم 4
 مبأستاذ محاضر قسـ م مصطفاوؼ سفياف 5
 قسـ مأم ةمحاضر  ةأستاذ عياد ليمى 6
 اعد قسـ مأمأستاذ مس بف عبيد عبد الباسط 7
 أستاذ مساعد قسـ مأم يحياوؼ عبد القادر 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2019أكتوبر  02مـؤّرخ في  1693رقم  قــرار

 أدرار-أحمد درايـة لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادػ الّثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  269-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 جامعة أدرار، المعّدؿ والمتّمـ. والمتضّمف إنشاء 2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذؼ 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13مرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى ال -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحّدد صبلحيات وز 
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وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لكّميػػػة العمػػوـ االقتصػػادية والتجاريػػة وعمػػوـ التسػػيير  -
 .2019جواف  19أدرار المؤّرخ في  -أدرار أحمػد درايػة  -ايػة بجامعة أحمد در 

 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
رار إلى ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا الق2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير 
 أدرار.-بجامعة أحمػد درايػة 

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة  :2المادة 
 وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. أدرار،-جامعة أحمػد درايػة أدرار ب -أحمد درايػة 

 أدرار، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد درايػة  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي يحّدد 2019أكتوبر  02 المـؤّرخ في 1693 رقمرار ــق بالقــممح
 أدرار -التجارية وعموم التسيير بجامعة أحمد درايـة و لكمية العموم االقتصادية 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية صديقي احمد 1
 د الكميةعمي مدياني دمحم 2
 نائب العميد المكمف بما بعد التدرج و البحث العممي والعبلقات الخارجية قالوف جيبللي 3
 نائب العميد المكمف بالدراسات و المسائل المرتبطة بالطمبة بف عبيد عبد الباسط 4
 رئيس قسـ العمـو التجارية لخديمي عبد الباسط 5
 قتصاديةرئيس قسـ العمـو اال لحسيف عبد القادر 6
 رئيس قسـ عمـو التسيير حاج قويدر عبد اليادؼ 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية ببلؿ بوجمعة 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير تيقاوؼ العربي 9
 ممثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية اقاسـ أعمر 10
 ممثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية ربوعزة عبد القاد 11
 ممثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية عبد الرحمف عبد القادر 12
 ممثل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير بوشرػ عبد الغاني 13
 ستاذية عف قسـ عمـو التسييرممثل األساتذة ذوؼ مصف األ مجاىد سيد أحمد 14
 ممثل عف األساتذة المساعديف  يحياوؼ عبد القادر 15
 ممثل عف األساتذة المساعديف بف العارية أحمد 16
 مسؤوؿ مكتبة الكمية معمرؼ بشير 17

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019جانفي  23المؤرخ في  65يعدل  القرار رقم ، 2019ر أكتوب 06مـؤّرخ في  1715رقم  قــرار
  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني حول المناطق القاحمة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سنة  رسما 31الموافق  1440عاـ رجب  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .، المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1991ديسمبر سنة  14 الموافق 1412 جمادؼ الثانية عاـ 7 المؤرخ في 478-91 رقـوبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -

 .منو 4والمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11لمرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى ا -

والذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ال سيما  2011
 منو.  13المادة 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434 ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2019جانفي  23المؤرخ في  65وبمقتضى القرار رقـ  -
 البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة، المعدؿ.

 

 رر ـــــيـق
 

 ،المعدؿ، والمذكور أعبله،2019جانفي  23المؤرخ في  65تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ   المادة األولى:
 تحرر كما يأتي:

 : .............................)بدوف تغيير(...................................المادة األولىم
 ني حوؿ المناطق القاحمة، كما يمي:تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتق

 األعضاء اآلخرين:
 مدير المركز،         السيد بمحمرة دمحم         -
 رئيس المجمس العممي.     السيد كشبار دمحم سيف هللا    -

 م.............................(والباقي بدون تغيير.............................)م
 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ينشر ىذا القرار :2المادة 

 2019 أكتوبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019ماي  29المؤرخ في  797يعدل القرار رقم ، 2019أكتوبر  06مـؤّرخ في  1716 رقم قــرار
 دد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في التكنولوجيات الصناعيةيح لذيا

 

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

 المعدؿ،   ومة،والمتضمف تعييف أعضاء الحك
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، 1992يوليػػػو سػػػنة  6الموافػػػق  1413محػػػـر عػػػاـ  5المػػػؤرخ فػػػي  280-92وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -
 .منو 4دؿ والمتمـ، السيما المادة والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني لئللحاـ والمراقبة، المع

نػػػوفمبر سػػػنة  24 الموافػػػق 1432ة عػػػاـ ذؼ الحجػػػ 28المػػػؤرخ فػػػي  396-11وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -
تكنولوجي، السػيما المػادة الذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي وال 2011

 .منو 13
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميوز الذؼ يحدد صبلحيات 
الػذؼ يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء مجمػس إدارة مركػز  2019مػاؼ  29المػؤرخ فػي  797وبمقتضى القػرار رقػـ  -

 البحث في التكنولوجيات الصناعية.
 رر ـــــيـق

 

كما  أعبله، تحرر ، والمذكور2019ماؼ  29المؤرخ في  797تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 ي:أتي
 : .............................)بدوف تغيير(...................................لمادة األولىما 

 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية ، كما يمي:
 األعضاء اآلخرين:

 / مدير المركز. السيد باجي رياض -
 / رئيس المجمس العممي. د دراعي رضوافالسي -
 / مدير وحدة بحث عنابة. السيد شوشاف توفيق -
 / مدير وحدة بحث عنابة. السيد مرادؼ حاـز -
 / مدير وحدة بحث سطيف. مرابطي حميـ -

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019 أكتوبر 06 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019مارس  18المؤرخ في  295يعدل القرار الرقم ، 2019أكتوبر  06مـؤّرخ في  1717 رقم قــرار

 ز البحث في اإلعالم العممي والتقنييحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركالذي 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 1985مػػػارس سػػػنة  16الموافػػػق  1405جمػػػادػ الثانيػػػة عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  56-85بمقتضػػػى المرسػػػـو رقػػػـ  -

 .والمتضمف إنشاء مركز البحث في اإلعبلـ العممي والتقني، المعدؿ والمتمـ
، 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440عػػاـ رجػػب  24المػػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

  .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
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نػػػوفمبر سػػػنة  24الموافػػػق  1432ذؼ الحجػػػة عػػػاـ  28المػػػؤرخ فػػػي  396-11وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -
العممػػي والتكنولػػوجي، ال سػػػيما  والػػذؼ يحػػّدد القػػانوف األساسػػي النمػػوذجي لممؤسسػػة العموميػػة ذات الطػػابع 2011
 .منو 13المادة 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .زير التعميـ العمي والبحث العمميالذؼ يحدد صبلحيات و 

السػمية ألعضػاء مجمػس إدارة مركػز الذؼ يحدد القائمة ا 2019مارس  18المؤرخ في  295وبمقتضى القرار رقـ  -
 البحث في اإلعبلـ العممي والتقني.

 رر ـــــيـق
 

 :يأتكما ي ، والمذكور أعبله، تحرر2019مارس  18المؤرخ في  295تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 ...........: .....................)بدوف تغيير(........................المادة األولىم 

 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في اإلعبلـ العممي والتقني، كما يمي:
 األعضاء اآلخرين: 

 ./ مدير المركز   بمباشير حسافالسيد   -
 ./ رئيس المجمس العممي      السيد نوالي عمر  -

 .والبحث العمميينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي  :2المادة 
 2019 أكتوبر 06 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2017ماي  23المؤّرخ في  527يعّدل القرار رقم ، 2019أكتوبر  08مـؤّرخ في  1718 رقـم قــرار

 1البميـدة -سعـد دحـمبد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة يحـدّ لذي ا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
الموافػػػق أّوؿ غشػػػت سػػػنة  1409ذؼ الحجػػػة عػػػاـ  29المػػػؤرخ فػػػي  137-89تنفيػػػذؼ رقػػػـ وبمقتضػػػى المرسػػػـو ال -

 البميدة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضّمف إنشاء جامعة  1989
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ.صة بتنظيميا وسيرىا، الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخا 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
المجمػػػس العممػػػي  ية ألعضػػػاءد القائمػػػة االسػػػميحػػػػدّ الػػػذؼ  2017مػػػاؼ  23المػػػؤّرخ فػػي  527وبموجػػب القػػػرار رقػػػـ  -

 .1البميػدة -سعػد دحػمبلجامعة 
 .2019جويمية  24المؤّرخ في  463رقـ  1البميػدة -وبناء  عمى إرساؿ جامعة سعػد دحػمب -
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 يـقـــــرر
 

 .1البميػدة-ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة سعػد دحػمب المادة األولى:
، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا 1البميػدة -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة سعػد دحػمب: 2مادة ال

 القرار.
، كل فيما يخصو، 1البميػدة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعػد دحػمب :3المادة 

 سمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الر 
 

 2019أكتوبر 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2017ماي  23المؤّرخ في  527الذي يعّدل القرار رقم  2019أكتوبر  08المـؤّرخ في  1718 رقـمـرار ممحــق بالق
 1البميـدة -سعـد دحـمبمقائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة لد حـدّ لما

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة بزينة دمحم 1
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي  ةكّمفم مدير الجامعة ةنائب نافة صايب نعيمةبوش 2

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
والثاني والتكويف المتواصل  ؿبالتكويف العالي في الطور األو كّمف م مدير الجامعةنائب  شقناف بف عمر 3

  الي في التدرجوالشيادات والتكويف الع
 بالعبلقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةكّمف م مدير الجامعةنائب  بوغداوؼ منور 4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  عبد الصمد مولود 5
 عميد كمية التكنولوجيا  عوابد عمي 6
 ـوعميد كمية العم خميفي رشيد 7
 عميدة كمية عمـو الطبيعة والحياة بف ريمة عتيقة 8
 عميد كمية الطب أوكيد دمحم السعيد 9
 مدير معيد الطيراف والدراسات الفضائية  بف خدة أمينة 10
 مدير معيد العمـو البيطرية دمحم منوارؼ نبيل  11
 مدير معيد اليندسة المعمارية والتعمير ايت سعدؼ حسيف 12
 رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا   سعد بومداف 13
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو بميدية مصطفى 14
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة قيطارني جماؿ 15
 رئيس المجمس العممي لكمية الطب بوحامد رابح 16
 اف والدراسات الفضائيةرئيس المجمس العممي لمعيد الطير  بف عودة زواوؼ براىـ 17
 رئيسة المجمس العممي لمعيد العمـو البيطرية صحراوؼ نعيمة 18
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 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيا   بف بميدية نجية 20
 ل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيا  ممثّ  عيسات عبد القادر 21



      2019-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   178

 

 

 

 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو  شبللي عبد القادر 22
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو سيدامو دمحم 23
 بيعة والحياة ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الط مقاتمي سماعيف 24
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة قارة تومي فاطمة الزىراء 25
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الطب بوخاتـ بف يحي 26
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الطب  بف شريف دمحم لميف 27
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد الطيراف والدراسات الفضائية عثماف فضيمة 28
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد الطيراف والدراسات الفضائية  الغة محند 29
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد اليندسة المعمارية والتعمير  شرقي سامية 30
 مّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد اليندسة المعمارية والتعمير م فوفا عائشة 31
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد العمـو البيطرية بربار عمي 32
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد العمـو البيطرية  تريكي يماني رشيد 33
 ذة المساعديفممّثل عف األسات ممزؼ دمحم أيمف 34
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف بوزيدة مريـ 35
 أستاذ بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  بالي عبد الرحيـ 36
 األغواط -أستاذ بجامعة عمار ثميجي بوىيشة دمحم 37
 مسؤولة المكتبة المركزية بف تريدؼ أنيسة 38
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي يحـدّ ، 2019أكتوبر  08مـؤّرخ في  1719 رقـم قــرار
 جيجل -دمحم الصديق بن يحيجامعة ل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019نة سػػػ مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 المعّدؿ.والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
يوليػػو سػػنة  22الموافػػق  1424جمػػادػ األولػػى عػػاـ  22المػػؤرخ فػػي  258-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 اء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنش 2003
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 عالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ ال
الػذؼ يحػّدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجمػس العممػي  2016أكتػوبر  04المػؤّرخ فػي  1541ب القرار رقػـ وبموج -

 .جيجل-لجامعة دمحم الصديق بف يحي
جيجػل المػؤّرخ فػػي  -عممػي لجامعػة دمحم الصػػديق بػف يحػيوبنػاء  عمػى محضػر انتخػاب ممّثمػػي األسػاتذة بػالمجمس ال -

 .2019سبتمبر  02
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 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  األولى:المادة 
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 جيجل.-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم الصديق بف يحي
جيجل، وفقا لمجدوؿ -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم الصديق بف يحي :2ادة الم

 الممحق بيذا القرار.
جيجل، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة
 

 2019أكتوبر  08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي  الذي يحّدد 2019أكتوبر  08المـؤّرخ في  1719 رقـمبالقـرار  ممحــق
 جيجل -دمحم الصديق بن يحيلجامعة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة عميرش حمزة 1

والثاني والتكويف المتواصل والشيادات  ؿويف العالي في الطور األو بالتككّمف م مدير الجامعةنائب  بف زايد رياض 2
 والتكويف العالي في التدرج

بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي كّمف م مدير الجامعةنائب  تيمبي عبد الناصر  3
 والتكويف العالي فيما بعد التدرج

 بالعبلقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةكّمف م امعةمدير الجنائب  بوىالي عمر  4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  بوجردة نصر الديف 5
 العمـو والتكنولوجيا عميد كمية مقيدش دمحم الرشيد 6
 ليالعمـو الدقيقة واإلعبلـ اآل عميد كمية بوطاوؼ نور الديف 7
 عمـو الطبيعة والحياة عميد كمية لغوشي السعيد 8
 الحقوؽ والعمـو السياسية عميد كمية كاممي مراد 9
 العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عميد كمية بولحية الطيب 10
 اآلداب والمغاتكمية  عميد شويط عبد العزيز 11
 ية واالجتماعيةالعمـو اإلنسان كمية عميد شكور سعيد شوقي 12
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا زازوة عمي 13
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي بوناميس عبد الحفيع 14
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة بوزنوف عز الديف 15
 لكمية الحقوؽ والعمـو السياسيةرئيس المجمس العممي  سمار نصر الديف 16
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عيسى نجيمي 17
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات خرفي دمحم الصالح 18
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية صيفور سميـ 19
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 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا بغوؿ محمود رياض 21
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي بمغبسي زوينة 22
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآلليم بواب رضواف 23
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة دبيش طو حسيف 24
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة كساسرة فارس 25
 ل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسيةممثّ  بوشكيوة عبد الحميـ 26
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية موكة عبد الكريـ 27
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير حميمدات صالح 28
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بموطة ببلؿبو  29
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات شقوفي راشد 30
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات قديدح الحاج 31
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعيةم بواب رضواف 32
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية حديد يوسف 33
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف  شيباني عقيمة 34
 ممّثل عف األساتذة المساعديف واعر بمقاسـ 35
 1سطيف -أستاذ بجامعة فرحات عباس مصطفىمعماش  36
 1قسنطينة -أستاذ بجامعة األخوة منتورؼ  بوالصوؼ رابح 37
 مسؤوؿ المكتبة المركزية كساسرة محي الديف 38

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمية ألعضاء المجنة العممية لقسم يحّدد القائمة اال، 2019أكتوبر  08مـؤّرخ في  1720رقم  قــرار

 جيجل-عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بن يحي لتعميم األساسي لعموم الطبيعة والحياة بكميةا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿلمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، وا
يوليػػو سػػنة  22الموافػػق  1424جمػػادػ األولػػى عػػاـ  22المػػؤرخ فػػي  258-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 اء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنش 2003
 غشػػت سػػنة 23فػػق الموا 1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
الػػذؼ يحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة  2016أكتػػوبر  04المػػؤّرخ فػػي  1531قػػـ وبموجػػب القػػرار ر  -

جيجػل،  - الصػديق بػف يحػيعمػـو الطبيعػة والحيػاة بجامعػة دمحم لقسـ التعميـ األساسي لعمػـو الطبيعػة والحيػاة بكميػة
 المعّدؿ.
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لتعميـ األساسي لعموـ الطبيعة والحياة بكمية عموـ وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ا -
 .2019جويمية  18جيجل المؤّرخ في  -الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بف يحي

 
 

 رر ـــــيـق
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003سنة  غشت 23الموافق  1424
عمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لعموـ الطبيعة والحياة بكمية

 جيجل.-الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بف يحي
عمـو  العممية لقسـ التعميـ األساسي لعموـ الطبيعة والحياة بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  :2المادة 

 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بف يحي
جيجل، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 

 ذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ى بتطبيق
 

 2019 أكتوبر 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أكتوبر  08المـؤّرخ في  1720 رقـمممحــق بالقـرار 
 جيجل -عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بن يحي بكمية لقسم التعميم األساسي لعموم الطبيعة والحياة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ مبم، رئيسة المجنة العممية لمقسـ خالد خوجة سمية 1
 رئيس القسـ شير الديف الصادؽ 2
 أستاذ محاضر قسـ مبم فار زىير 3
 أستاذة محاضرة قسـ مبم دردوخ وفاء 4
 أستاذ محاضر قسـ مبم كنيش داود 5
 أستاذة محاضرة قسـ مبم غراب اسمياف 6
 محاضرة قسـ مبمأستاذة  عميرة وداد 7
 أستاذة مساعدة قسـ مأم بف شريف نائمة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019أكتوبر  08مـؤّرخ في  1721رقم  قــرار

 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي يالعموم الدقيقة واإلعالم اآلل لقسم اإلعالم اآللي بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
يوليػػو سػػنة  22الموافػػق  1424لػػى عػػاـ جمػػادػ األو  22المػػؤرخ فػػي  258-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 ، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشاء جامعة جيجل 2003
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 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبم -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 

الػػذؼ يحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة  2016أكتػػوبر  04المػػؤّرخ فػػي  1535وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -
 جيجل،.-يحي العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي بجامعة دمحم الصديق بف آللي بكميةلقسـ اإلعبلـ ا

العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللػي  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعبلـ اآللي بكمية -
 .2019جويمية  03جيجل المؤّرخ في  -بجامعة دمحم الصديق بف يحي

 
 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 لعمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي بجامعةا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعبلـ اآللي بكمية
 جيجل.-دمحم الصديق بف يحي

العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعبلـ اآللي بكمية :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة دمحم الصديق بف يحي

جيجل، كل فيما يخصو، -ديق بف يحيلعاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصيكمف المدير ا :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019 أكتوبر 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019أكتوبر  08المـؤّرخ في  1721 رقـمممحــق بالقـرار 
 جيجل-اإلعالم اآللي بجامعة دمحم الصديق بن يحيالعموم الدقيقة و  لقسم اإلعالم اآللي بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ مأم، رئيس المجنة العممية لمقسـ طافر مختار 1
 رئيس القسـ بوسطوة رياض 2
 أستاذ  مميط عمي 3
 أستاذ محاضر قسـ مأم لموارؼ عمي 4
 أستاذ محاضر قسـ مأم كركوش اليبللي  5
 أستاذ محاضر قسـ مبم ة مسعودقار  6
 أستاذ مساعد قسـ مأم يحياوؼ عبد الباقي 7
 أستاذة مساعدة قسـ مأم دعوؼ شفيقة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2019أكتوبر  08مـؤّرخ في  1722رقم  قــرار
 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي العموم الدقيقة واإلعالم اآللي قسم الرياضيات بكميةل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
يوليػػو سػػنة  22الموافػػق  1424جمػػادػ األولػػى عػػاـ  22المػػؤرخ فػػي  258-03رسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ وبمقتضػػى الم -

 .والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.عد الخاصة بتالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقوا  2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
ئمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة الػػذؼ يحػػّدد القا 2016أكتػػوبر  04المػػؤّرخ فػػي  1537وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -

 جيجل. -جامعة دمحم الصديق بف يحيالعمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي ب لقسـ الرياضيات بكمية
العمػـو الدقيقػة واإلعػبلـ اآللػي  وبناء  عمى محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ الرياضػيات بكميػة -

 .2019جويمية  23المؤّرخ في جيجل  -بجامعة دمحم الصديق بف يحي
 

 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 العموـ الدقيقة واإلعبلـ اآللي بجامعة لمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكميةالقائمة االسمية ألعضاء ا
 جيجل.-دمحم الصديق بف يحي

العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية :2المادة 
 القرار. جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا-دمحم الصديق بف يحي

جيجل، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019 أكتوبر 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أكتوبر  08المـؤّرخ في  1722رقـم ممحــق بالقـرار 
 جيجل-العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة دمحم الصديق بن يحي اضيات بكميةلقسم الري

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ زرزايحي الطاىر 1
 رئيس القسـ بف صويمح بشير 2
 أستاذة  لعوير عزاـ دليمة 3
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 أستاذ  توافق نور السادات 4
 أستاذ يارو مصطفى 5
 أستاذ محاضر قسـ مأم بوالشعير عبد الرحمف 6
 أستاذ محاضر قسـ مأم بوسعيود عمي 7
 أستاذة مساعدة قسـ مأم بف قسـو مسعودة 8
 أستاذ مساعد قسـ مأم سعودؼ ببلؿ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019أكتوبر  08مـؤّرخ في  1723رقم  قــرار

 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي العموم الدقيقة واإلعالم اآللي لقسم الكيمياء بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿف تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمّ 
يوليػػو سػػنة  22الموافػػق  1424جمػػادػ األولػػى عػػاـ  22المػػؤرخ فػػي  258-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
الػػذؼ يحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة  2016أكتػػوبر  04المػػؤّرخ فػػي  1536وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -

 جيجل.-دمحم الصديق بف يحيالعمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي بجامعة  لقسـ الكيمياء بكمية
ـ اآللػػي العمػػـو الدقيقػػة واإلعػػبل وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ الكيميػػاء بكميػػة -

 .2019جويمية  08جيجل المؤّرخ في  -بجامعة دمحم الصديق بف يحي
 

 رر ـــــيـق
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

قرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا ال2003غشت سنة  23الموافق  1424
دمحم  العموـ الدقيقة واإلعبلـ اآللي بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية

 جيجل. -الصديق بف يحي
العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية :2المادة 

 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-ق بف يحيدمحم الصدي
جيجل، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
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 وزير التعميم العالي والبحث العممي
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 السمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة ا 2019أكتوبر  08المـؤّرخ في  1723 رقـمممحــق بالقـرار 
 جيجل-العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة دمحم الصديق بن يحي لقسم الكيمياء بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ فرخي مصباح 1
 رئيس القسـ بوجردة عز الديف 2
 أستاذ  خميمي إسماعيل 3
 اذة محاضرة قسـ مأمأست مرابط نعيمة 4
 أستاذ محاضر قسـ مأم بمغبسي مبروؾ 5
 أستاذة محاضرة قسـ مبم بويدر نفيمة 6
 أستاذ مساعد قسـ مأم بوحجة مراد 7
 أستاذة مساعدة قسـ مبم شيباني عقيمة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019أكتوبر  08مـؤّرخ في  1724رقم  قــرار

 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي العموم الدقيقة واإلعالم اآللي لقسم الفيزياء بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019 سػػػنة مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
يوليػػو سػػنة  22الموافػػق  1424جمػػادػ األولػػى عػػاـ  22المػػؤرخ فػػي  258-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
الػػذؼ يحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة  2016أكتػػوبر  04المػػؤّرخ فػػي  1546القػػرار رقػػـ وبموجػػب  -

 جيجل. -جامعة دمحم الصديق بف يحيالعمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي ب لقسـ الفيزياء بكمية
الدقيقػػة واإلعػػبلـ اآللػػػي العمػػـو  وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ الفيزيػػاء بكميػػة -

 .2019جواف  13جيجل المؤّرخ في  -يبجامعة دمحم الصديق بف يح
 

 

 رر ـــــيـق
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله2003غشت سنة  23الموافق  1424
دمحم  العموـ الدقيقة واإلعبلـ اآللي بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية

 جيجل. -الصديق بف يحي
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عة دمحم العموـ الدقيقة واإلعبلـ اآللي بجام : تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الصديق بف يحي

جيجل، كل فيما يخصو، -: يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 

 2019 أكتوبر 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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 حدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي ي 2019أكتوبر  08المـؤّرخ في  1724 رقـمممحــق بالقـرار 
 جيجل-العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة دمحم الصديق بن يحي لقسم الفيزياء بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ مبم، رئيس المجنة العممية لمقسـ برباح عز الديف 1
 رئيس القسـ بوعيف عبد الحميد 2
 أستاذ  أحسف بومعيزة 3
 أستاذ بوزرارة فرحات 4
 أستاذ  حوات صالح 5
 أستاذ نويصر خير الديف 6
 أستاذ محاضر قسـ مبم سويسي منير 7
 أستاذ مساعد قسـ مأم بوخموط عبد المالؾ 8
 أستاذة مساعدة قسـ مأم قتو بشرػ  9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2019أكتوبر  08مـؤّرخ في  1725رقم  رارقــ

 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي العموم الدقيقة واإلعالم اآلليكّمية ل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 المعّدؿ.والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
يوليػػو سػػنة  22الموافػػق  1424جمػػادػ األولػػى عػػاـ  22المػػؤرخ فػػي  258-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 اء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنش 2003
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424ثانيػػة عػػاـ جمػػادػ ال 24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ممي.ير التعميـ العالي والبحث العالذؼ يحدد صبلحيات وز 
الػذؼ يحػّدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجمػس العممػي  2016أكتػوبر  04المػؤرخ فػي  1547وبموجب القرار رقػـ  -

 جيجل.-بجامعة دمحم الصديق بف يحيالعمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي كّمية ل
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آللػػي بجامعػػػة دمحم العمػػـو الدقيقػػة واإلعػػبلـ اكّميػػة وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي ل -
 .2019جويمية  23جيجل المؤّرخ في -الصديق بف يحي

 

 رر ـــــيـق 
جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  44و 43المادة األولى: تطبيقا ألحكاـ المادتيف 

دؼ ىذا العممي، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، يي 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
العموـ الدقيقة واإلعبلـ اآللي بجامعة دمحم كّمية القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس ل

 جيجل.-الصديق بف يحي
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ الدقيقة واإلعبلـ اآللي بجامعة دمحم الصديق  :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.جيجل، وفقا لمجدوؿ -بف يحي
جيجل، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

 2019 أكتوبر 08 فيحرر بالجزائر 
 لبحث العمميوزير التعميم العالي وا

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019أكتوبر  08مـؤّرخ في  1725رقم  رارــق بالقــممح
 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي العموم الدقيقة واإلعالم اآلليكّمية ل

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء بونامس عبد الحفيع 1
 عميد الكمية بوطاوؼ نور الديف 2
 ف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكمّ  بوعزيز جميل 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية برييي نور الديف 4
 رئيس قسـ الكيمياء بوجردة عز الديف 5
 رئيس قسـ الفيزياء بوعيف عبد الحميد 6
 رئيس قسـ الرياضيات بف صويمح بشير 7
 سـ اإلعبلـ اآلليرئيس ق بوسطوة رياض 8
 رئيس قسـ التعميـ األساسي في الرياضيات واإلعبلـ اآللي لموارؼ عمي 9
 رئيس قسـ التعميـ األساسي في عمـو المادة حاروش كماؿ 10
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الكيمياء فرخي مصباح 11
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الفيزياء برباج عز الديف 12
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الرياضيات لطاىرزرزايحي ا 13
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ اإلعبلـ اآللي طافر مختار 14
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء مريش فايزة 15
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات بوالشعير عبد الرحماف 16
 مّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الرياضياتم لعوير دليمة 17
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 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء خميمي إسماعيل 18
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء يخمف دمحم 19
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإلعبلـ اآللي سويسي اسمياف 20
 األساتذة المساعديفعف  ممّثل غردة مبروؾ 21
 األساتذة المساعديفعف ممّثل  يحياوؼ عبد الباقي 22
 مدير مخبر بحث حوات صالح 23
 مدير مخبر بحث ونوغي نبيل 24
 مدير مخبر بحث يارو مصطفى فاتح 25
 مدير مخبر بحث بمغبسي مبروؾ 26
 مدير مخبر بحث بوزرارة فرحات 27
 مديرة مخبر بحث يمينةبقاح  28
 مدير مخبر بحث عراضة نذير 29
 مدير مخبر بحث كرادة دمحم 30
 مسؤوؿ المكتبة وادؼ رضا 31
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قسميحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ل، 2019أكتوبر  08مـؤّرخ في  1726رقم  قــرار
 جيجل-العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بن يحي بكمية التعميم األساسي لمعموم والتكنولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .ّدؿالمعوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
يوليػػو سػػنة  22الموافػػق  1424جمػػادػ األولػػى عػػاـ  22المػػؤرخ فػػي  258-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.ـ الجامعة والقواعد الخاصة بتالذؼ يحّدد ميا 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
الػػذؼ يحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة  2016أكتػػوبر  04المػػؤّرخ فػػي  1539وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -

  .جيجل -العمـو والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بف يحي لقسـ التعميـ األساسي لمعمـو والتكنولوجيا بكمية
مػـو الع وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التعمػيـ األساسػي لمعمػوـ والتكنولوجيػا بكميػة -

 .2019جواف  20جيجل المؤّرخ في  -يوالتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بف يح
 

 

 رر ـــــيـق
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جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ2003غشت سنة  23الموافق  1424

العمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لمعموـ والتكنولوجيا بكمية
 جيجل.-والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بف يحي

العمـو  يةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لمعموـ والتكنولوجيا بكم :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بف يحي

جيجل، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي: 3المادة 
 لبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وا بتطبيق

 

 2019 أكتوبر 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2019أكتوبر  08خ في المـؤرّ  1726 رقـمممحــق بالقـرار 
 جيجل-العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بن يحي بكمية لقسم التعميم األساسي لمعموم والتكنولوجيا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لمقسـ أستاذ محاضر قسـ مبم، رئيس المجنة العممية سعودؿ عبد المالؾ 1
 رئيس القسـ عبلؽ ىشاـ 2
 أستاذ  لفويمي موسى 3
 أستاذ محاضر قسـ مأم دمحم يوة نبيل 4
 أستاذ محاضر قسـ مأم بوجاجة يزيد 5
 أستاذ محاضر قسـ مبم شويخ فتحي 6
 أستاذ محاضر قسـ مبم محداب نعماف 7
 أستاذ مساعد قسـ مأم بف شريف دمحم فخرؼ  8
 ساعد قسـ مأمأستاذ م بوراس مولود 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019أكتوبر  08مـؤّرخ في  1727رقم  قــرار

 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي العموم والتكنولوجيا لقسم اليندسة المعمارية بكمية
 

 يم العالي والبحث العممي،إن وزير التعم
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 المعّدؿ.والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
يوليػػو سػػنة  22الموافػػق  1424جمػػادػ األولػػى عػػاـ  22المػػؤرخ فػػي  258-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 اء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ.إنشوالمتضمف  2003
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24 المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434بيػع األوؿ عػاـ ر  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الػػذؼ يحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة  2016أكتػػوبر  04المػػؤّرخ فػػي  1548وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -
 جيجل.-الصديق بف يحي جامعة دمحمالعمـو والتكنولوجيا ب لقسـ اليندسة المعمارية بكمية

العمػػـو والتكنولوجيػػػا  وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ اليندسػػة المعماريػػة بكميػػة -
 .2019جواف  26جيجل المؤّرخ في  -يبجامعة دمحم الصديق بف يح

 
 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03قـ مف المرسوـ التنفيذؼ ر  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

وجيا بجامعة دمحم العموـ والتكنول القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية
 جيجل.-الصديق بف يحي

العموـ والتكنولوجيا بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية :2 المادة
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-دمحم الصديق بف يحي

ما يخصو، جيجل، كل في-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019 أكتوبر 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019أكتوبر  08المـؤّرخ في  1727 رقـمممحــق بالقـرار 
 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي العموم والتكنولوجيا بكمية لقسم اليندسة المعمارية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ مبم، رئيس المجنة العممية لمقسـ يت دمحم الشريفلييت 1
 رئيس القسـ رويدؼ طارؽ  2
 أستاذ  بوالشعير عمار 3
 أستاذ محاضر قسـ مبم سكحاؿ بوجمعة 4
 أستاذة محاضرة قسـ مبم ىادؼ حياة 5
 أستاذة محاضرة قسـ مبم سماقجي نفيمة 6
 بمأستاذة محاضرة قسـ م غزرولي شيرزاد 7
 أستاذ مساعد قسـ مأم طبوش حسيف 8
 أستاذ مساعد قسـ مأم بوالتميس توفيق  9
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019أكتوبر  08مـؤّرخ في  1728رقم  قــرار
 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي كنولوجياالعموم والت لقسم اآللـــية بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
يوليػػو سػػنة  22الموافػػق  1424دػ األولػػى عػػاـ جمػػا 22المػػؤرخ فػػي  258-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 اء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنش 2003
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 ـ.نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتمّ الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2016أكتوبر  04المؤّرخ في  1552وبموجب القرار رقـ  -

 جيجل.-جامعة دمحم الصديق بف يحيالعموـ والتكنولوجيا ب لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية بكميةاآل
العمػـو والتكنولوجيػا بجامعػة دمحم  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العمميػة لقسػـ اآللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية بكميػة -

 .2019جواف  24جيجل المؤّرخ في  -الصديق بف يحي
 

 

 رر ـــــيـق
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق  ػػػػػػػػػػػػػػػية بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآللػػػػػػ

 جيجل.-بف يحي
العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية بكمية :2المادة 

 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الصديق بف يحي
جيجل، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3ادة الم

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق
 

 2019 أكتوبر 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 وزيد الطيبالدكتور: ب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019أكتوبر  08المـؤّرخ في  1728رقـم ممحــق بالقـرار 
 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي العموم والتكنولوجيا ةلقسم اآللـــية بكمي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ لبيض سميـ 1
 رئيس القسـ بونار نعماف 2
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 أستاذ  بودف توفيق 3
 أستاذ  بولقروف عبد السبلـ 4
 أستاذ  بوبرطخ حميد 5
 مأمأستاذ محاضر قسـ  بوباكير أحسف 6
 أستاذ محاضر قسـ مبم خباش ىشاـ 7
 أستاذ مساعد قسـ مأم زيبرة عائشة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019أكتوبر  08مـؤّرخ في  1729رقم  قــرار

 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي نولوجياالعموم والتك لقسم اإللكترونيك بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
يوليػػو سػػنة  22الموافػػق  1424ػ األولػػى عػػاـ جمػػاد 22المػػؤرخ فػػي  258-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 اء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنش 2003
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 ـ.نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتمّ الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 البحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي و 
الػػذؼ يحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة  2016أكتػػوبر  04المػػؤّرخ فػػي  1549وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -

 جيجل.-جامعة دمحم الصديق بف يحيالعمـو والتكنولوجيا ب لكترونيؾ بكميةلقسـ اإل
العمـو والتكنولوجيا بجامعػة دمحم  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية -

 .2019جواف  25جيجل المؤّرخ في -يالصديق بف يح
 

 

 رر ـــــيـق
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48ألحكاـ المادة  تطبيقا المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
ة دمحم الصديق العموـ والتكنولوجيا بجامع القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية

 جيجل.-بف يحي
العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية :2المادة 

 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الصديق بف يحي
جيجل، كل فيما يخصو، - الصديق بف يحييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم :3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 

 2019 أكتوبر 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أكتوبر  08المـؤّرخ في  1729رقـم ممحــق بالقـرار 
 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي العموم والتكنولوجيا لقسم اإللكترونيك بكمية

 الصفـة المقـباالسم و  الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ كريـ قميح 1
 رئيس القسـ توفيق بف قديدح 2
 أستاذ  ىاشمي بوريدح 3
 أستاذ  عبد هللا قاشة 4
 أستاذ محاضر قسـ مأم رياض رموش 5
 أستاذ محاضر قسـ مأم محمود رياض بغوؿ 6
 أستاذ محاضر قسـ مأم عمار صاكو 7
 اذ مساعد قسـ مأمأست عمر طكوؾ 8
 أستاذ مساعد قسـ مأم شمس الديف زيغة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2019أكتوبر  08مـؤّرخ في  1730رقم  قــرار

 جيجل- الصديق بن يحيالعموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم اإللكتروتقني بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 المعّدؿ.والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
يوليػػو سػػنة  22الموافػػق  1424جمػػادػ األولػػى عػػاـ  22المػػؤرخ فػػي  258-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 يجل، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشاء جامعة ج 2003
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرس -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
الػػذؼ يحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة  2016أكتػػوبر  04المػػؤّرخ فػػي  1538وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -

 جل.جي-العمـو والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بف يحي لقسـ اإللكتروتقني بكمية
العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية -

 .2019جواف  26جيجل المؤّرخ في  -يالصديق بف يح
 

 رر ـــــيـق
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية

 جيجل.-بف يحيالصديق 
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العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الصديق بف يحي

جيجل، كل فيما يخصو، -حييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف ي :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 

 2019 أكتوبر 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019أكتوبر  08المـؤّرخ في  1730 رقـمممحــق بالقـرار 
 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي العموم والتكنولوجيا لقسم اإللكتروتقني بكمية

 ـةالصف االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ يخمف نبيل 1
 رئيسة القسـ حفصاوؼ الياـ 2
 أستاذ  بوجردة نصر الديف 3
 أستاذ  مميط دمحم 4
 أستاذ محاضر قسـ مأم رزيق عمي 5
 أستاذ محاضر قسـ مأم ىادؼ منير 6
 أستاذة محاضرة قسـ مأم بولعسل زبيدة 7
 مأمأستاذ مساعد قسـ  عمر الياس 8
 أستاذ مساعد قسـ مأم بوشخو حسيف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019أكتوبر  08مـؤّرخ في  1731رقم  قــرار

 جيجل-يالعموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بن يح لقسم ىندسة الطرائق بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
يػػو سػػنة يول 22الموافػػق  1424جمػػادػ األولػػى عػػاـ  22المػػؤرخ فػػي  258-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 اء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنش 2003
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 لمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ وا 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
الػػذؼ يحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة  2016أكتػػوبر  04المػػؤّرخ فػػي  1553وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -

 جيجل.-جامعة دمحم الصديق بف يحيوجيا بالعمـو والتكنول لقسـ ىندسة الطرائق بكمية
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العمػـو والتكنولوجيػا بجامعػة  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكميػة -
 .2019جواف  26جيجل المؤّرخ في  -يدمحم الصديق بف يح

 

 رر ـــــيـق
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ مف المرسوـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
العمـو والتكنولوجيا بجامعة دمحم  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية

 جيجل.-الصديق بف يحي
العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية :2المادة 

 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الصديق بف يحي
فيما يخصو، جيجل، كل -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 

 2019 أكتوبر 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أكتوبر  08المـؤّرخ في  1731 رقـمممحــق بالقـرار 
 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي العموم والتكنولوجيا لقسم ىندسة الطرائق بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ مالؾ رولةعبد ال 1
 رئيس القسـ نجـ الديف بونار 2
 أستاذ  عمي زازوة 3
 أستاذ  كماؿ رضا 4
 أستاذ محاضر قسـ مأم حكيـ بف صابرة 5
 أستاذة محاضرة قسـ مأم كريمة رويبح 6
 أستاذة محاضرة قسـ مبم فتيحة بمفردؼ 7
 أمأستاذة مساعدة قسـ م نجاة شابو 8
 أستاذ مساعد قسـ مأم صادؽ بوفميغة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2019أكتوبر  08مـؤّرخ في  1732رقم  قــرار

 جيجل-يق بن يحيالعموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصد لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
يوليػػو سػػنة  22ق الموافػػ 1424جمػػادػ األولػػى عػػاـ  22المػػؤرخ فػػي  258-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 اء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنش 2003
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 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13يذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 

الػػذؼ يحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة  2016أكتػػوبر  04المػػؤّرخ فػػي  1550وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -
 جيجل. -جامعة دمحم الصديق بف يحيلعمـو والتكنولوجيا با لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية

العمػػـو والتكنولوجيػػا  وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ اليندسػػة الميكانيكيػػة بكميػػة -
 .2019جواف  25جيجل المؤّرخ في  -يبجامعة دمحم الصديق بف يح

 

 رر ـــــيـق
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48المادة تطبيقا ألحكاـ  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
ة دمحم العموـ والتكنولوجيا بجامع القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية

 جيجل.-الصديق بف يحي
العمـو والتكنولوجيا بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية :2المادة 

 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-دمحم الصديق بف يحي
جيجل، كل فيما يخصو، -امعة دمحم الصديق بف يحييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير ج :3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2019 أكتوبر 08 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أكتوبر  08المـؤّرخ في  1732 رقـمممحــق بالقـرار 

 لجيج-بجامعة دمحم الصديق بن يحي العموم والتكنولوجيا لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ مأم، رئيس المجنة العممية لمقسـ قميحة دمحم 1
 رئيس القسـ بوالنش سمير 2
 أستاذ  لعوير أحمد 3
 أستاذ محاضر قسـ مبم بميادؼ رشيد 4
 أستاذ محاضر قسـ مبم بوراوؼ أميف 5
 أستاذ محاضر قسـ مبم بورويس عبد الرحيـ 6
 أستاذة محاضرة قسـ مبم آماؿغبلب  7
 أستاذ مساعد قسـ مأم جيممي سمير 8
 أستاذ مساعد قسـ مأم فنينش حسيف 9
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019أكتوبر  08مـؤّرخ في  1733رقم  قــرار
 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي العموم والتكنولوجيا المدنية والري بكمية لقسم اليندسة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
يوليػػو سػػنة  22الموافػػق  1424جمػػادػ األولػػى عػػاـ  22المػػؤرخ فػػي  258-03فيػػذؼ رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو التن -

 اء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنش 2003
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.بت الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
ية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة الػػذؼ يحػػّدد القائمػػة االسػػم 2016أكتػػوبر  04المػػؤّرخ فػػي  1551وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -

 جيجل.-جامعة دمحم الصديق بف يحيالعمـو والتكنولوجيا ب لقسـ اليندسة المدنية والرؼ بكمية
العمػـو والتكنولوجيػا  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ اليندسػة المدنيػة والػرؼ بكميػة -

 .2019جواف  23في  جيجل المؤّرخ-يبجامعة دمحم الصديق بف يح
 

 رر ـــــيـق
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 العموـ والتكنولوجيا بجامعة ية لقسـ اليندسة المدنية والرؼ بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العمم

 جيجل.-دمحم الصديق بف يحي
العموـ والتكنولوجيا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والرؼ بكمية :2المادة 

 .جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار-بجامعة دمحم الصديق بف يحي
جيجل، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2019 أكتوبر 08 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 : بوزيد الطيبالدكتور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أكتوبر  08المـؤّرخ في  1733 رقـمممحــق بالقـرار 

 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي العموم والتكنولوجيا نية والري بكميةلقسم اليندسة المد
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ مبم، رئيس المجنة العممية لمقسـ شيكر طارؽ  1
 رئيس القسـ لبيض شعيب 2
 أستاذ  بوزريرة الشريف 3
 أستاذ  لعمارة دمحم 4
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 أمأستاذ محاضر قسـ م مسيود صالح 5
 أستاذة محاضرة قسـ مبم سعيدات فاطمة 6
 أستاذ محاضر قسـ مبم عياس ىبلؿ 7
 أستاذة مساعدة قسـ مأم منداسي فريدة 8
 أستاذ مساعد قسـ مأم عيناس بمقاسـ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممييحد، 2019أكتوبر  08مـؤّرخ في  1734رقم  قــرار

 جيجل-لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بن يحي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 ؿ.المعدّ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
يوليػػو سػػنة  22الموافػػق  1424جمػػادػ األولػػى عػػاـ  22المػػؤرخ فػػي  258-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 اء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنش 2003
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الجامعة والقواعد الخاصة بت الذؼ يحّدد مياـ 2003
 2013 ينػاير سػنة 30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 مي.الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العم
الػذؼ يحػّدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجمػس العممػي  2016أكتػوبر  04المػؤّرخ فػي  1540وبموجب القرار رقػـ  -

 جيجل.-بجامعة دمحم الصديق بف يحيلكمية العمـو والتكنولوجيا 
وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لكميػػة العمػػوـ والتكنولوجيػػا بجامعػػة دمحم الصػػديق بػػف  -

 .2019جويمية  28جيجل المؤّرخ في -يحي
 رر ـــــيـق

 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

جيا بجامعة دمحم الصديق بف تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولو 
 جيجل. -يحي

-لوجيا بجامعة دمحم الصديق بف يحيالعموـ والتكنو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

جيجل، كل فيما يخصو، -بف يحي يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2019أكتوبر  08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019أكتوبر  08مـؤّرخ في  1734رقم  رارــق بالقـــممح
 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي لكمية العموم والتكنولوجيا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عف قسـ ىندسة الطرائق ةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي زازوة عمي 1
 عميد الكمية مقيدش رشيد 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بوثانة داود  3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية رزيق عمي 4
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية  رويدؼ طارؽ  5
 رئيسة قسـ التعميـ األساسي لمعمـو والتكنولوجيا   عبلؽ شياـ 6
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ  بف قديدح توفيق 7
 رئيسة قسـ اإللكتروتقني  حفصاوؼ إلياـ 8
 رئيس قسـ اآللية بونار نعماف 9
 رؼ رئيس قسـ اليندسة المدنية وال لبيض شعيب 10
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق بوالنار نجـ الديف 11
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية بوالنش سمير 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لمعمـو والتكنولوجيا   سعودؿ عبد المالؾ 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ  قميح كريـ 14
 العممية لقسـ اإللكتروتقني رئيس المجنة  يخمف نبيل 15
 رئيس المجنة العممية لقسـ اآللية لبيض سميـ 16
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والرؼ  شيكر طارؽ  17
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق  رولة عبد المالؾ 18
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية  قميحة دمحم 19
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية لييتيت دمحم الشريف 20
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ التعميـ األساسي لمعمـو والتكنولوجيا   بوجاجة يزيد 21
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ بغوؿ محمود رياض 22
 ل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ ممثّ  قاشة عبد هللا 23
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني بوجردة نصر الديف 24
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني مميط دمحم 25
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اآللية بوذف توفيق 26
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اآللية بوبرطخ حميد 27
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية والرؼ  لعمارة دمحم 28
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق بف صابرة حكيـ 29
 األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية ممّثل األساتذة ذوؼ مصفّ  بوالشعير عمار 30
 ممّثل عف األساتذة المساعديف  زيغة شمس الديف 31
 ممّثل عف األساتذة المساعديف جيممي سمير 32
 مديرة مخبر بحث بورماد فريدة 33
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 مدير مخبر بحث دمحم يوة نبيل 34
 مدير مخبر بحث بودغدغ كماؿ 35
 مدير مخبر بحث مميط عادؿ 36
 مدير مخبر بحث لقروف عبد السبلـبو  37
 مدير مخبر بحث لفويمي موسى 38
 مدير مخبر بحث مسيود صالح 39
 مدير مخبر بحث إبراىيـ بوالفمفل 40

 مسؤولة المكتبة بوقارؼ راضية 41
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2019أكتوبر  08مؤرخ في  44رقم  قــرار
 لدى المدرسـة العميا لألساتذة مستغانم 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانػوف األساسي العػػاـ لموظيػفة 2006جويميػػة سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمػػػر رقػـ  -

 .العموميػػة
، المحدد لمحتػػوػ الخدمات اإلجتماعيػة وكيفيػة 1982مػاؼ سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسـو رقػـ  -

 .تمويميا
 .، المتعمق بتسييػر الخدمػػات اإلجتماعيػػػة1982سبتمبػػر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقػـ  -
، 2019مارس سنة  31 الموافق لػ 1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة، المعدؿ.يتضمف تعييف 
ير التعميـ ، المحدد لصبلحيات وز 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 العالي والبحث العممي.
عميا مدرسة إنشاء ، المتضمف 2014سنة أوت  25المؤرخ في  231-14المرسوـ التنفيذؼ رقـ بمقتضى  -

 .ؤلساتذة  بمستغانـل
، المتضمف تزكية أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدػ 2019سنة سبتمبر  15المؤرخ في  نظػػػػػػرا لممحضر -

 العميا لؤلساتذة مستغانـ.مدرسة ال
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدػ 2019سبتمبر سنة  15نظػػػػػ را  لممحضر المؤرخ في  -

 عميا لؤلساتذة مستغانـ.المدرسة ال

 رر ـــــيـق
 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدػ المدرسة العميا لؤلساتذة مستغانـ. المـادة األولى:

 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المادة 
 األعضاء الدائمون: 

 يز إيدير مميكة،عبد العز  -03 مكريطار توفيق، -02 مشداف دمحم، -01
 بولغنـ توفيق، -05 خوجة رابح، -04
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 األعضاء اإلضافيون:
 

 بف حيموف خديجة، -02 عمامرة العيد، -01
 ( سنوات ابتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المادة 
 نـ ، بتنفيذ ىذا القرار، الذؼ سينشر في النشرة الرسميةتكمف السيػد مديػر المدرسة العميا لؤلساتذة مستغا :4المادة 

 لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
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 يد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعيةيتضمن تجد، 2019أكتوبر  08مؤرخ في  45رقم  قــرار
 لدى المدرسـة العميا في عموم التغذية والصناعات الغذائية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػػػمف القانػػػػوف األساسػػػي العػػػػػاـ 2006جويميػػػػػة سػػػنة  15المػػػؤرخ فػػػي  03-06بمقتضػػػى األمػػػػػػر رقػػػػـ قػػػرار  -

 .لموظيػفة العموميػػة
، المحدد لمحتػػوػ الخدمات اإلجتماعيػة وكيفيػة 1982مػاؼ سنة  15المؤرخ في  179-82مرسوـ رقػـ بمقتضى ال -

 .تمويميا
 بتسييػر الخدمػػات اإلجتماعيػػػة.، المتعمق 1982سبتمبػػر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقػـ  -
، 2019مػارس سػنة  31الموافػق لػػ  1440رجػب عػاـ  24المػؤرخ فػي  111-19بمقتضى المرسػـو الرئاسػي رقػـ  -

 أعضاء الحكومة، المعدؿ.يتضمف تعييف 
التعميـ  زير، المحدد لصبلحيات و 2013جانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 العالي والبحث العممي.
  التحضيريةل المدرسة ، المتضمف تحوي2017سنة فيفرؼ  15المؤرخ في  81-17المرسوـ التنفيذؼ رقـ بمقتضى  -

 .في عمـو الطبيعة والحياة بالجزائر، إلى المدرسة العميا في عمـو التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر
، المتضمف حل لجنة الخدمات اإلجتماعية  لدػ المدرسػة 2019أفريل سنة  25المؤرخ في  08نظػػػػػ را  لمقرار رقـ  -

 غذائية.عمـو التغذية والصناعات الالعميا في 
، المتضػػمف تشػػكيمة أعضػػاء لجنػػة الخػػدمات االجتماعيػػة لػػدػ 2019جػػواف سػػنة  02محضػػر المػػؤرخ فػػي نظػػػػػػػ را  لم -

 المدرسة العميا في عمـو التغذية والصناعات الغذائية.
 رر ـــــيـق

 صناعات الغذائية.تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المدرسة العميا في عموـ التغذية وال المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المادة 

 األعضاء الدائمون: 
 درعي ليمى، -03 عويش عادؿ، -02 نشنشف سمية، -01
 بوديسة نايمة، -05 زغاد ابتساـ، -04
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 األعضاء اإلضافيون:
 درويش لويزة، -03 عبيدات سييمة، -02 شيخوف أنيس، -01

 ( سنوات ابتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المــــــادة 
تكمف السيػد مديػرة المدرسة العميا في عموـ التغذية والصناعات الغذائية، بتنفيذ ىذا القرار، الذؼ سينشر  :4المـــــادة 

 ث العممي.النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبح في
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 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية  2019أكتوبر  08مؤرخ في  46رقم  قــرار
 1لـدى كميـة الحقـوق بجـامعـة الجـزائـر 

 

 ير التعميم العالي والبحث العممي،إن وز 
، المتضمف القانػوف األساسي العػػاـ لموظيػفة 2006جويميػػة سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمػػػر رقػـ  -

 .العموميػػة
مات اإلجتماعيػة وكيفيػة ، المحدد لمحتػػوػ الخد1982مػاؼ سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسـو رقػـ  -

 تمويميا.
 الخدمػػات اإلجتماعيػػػة. ، المتعمق بتسييػر1982سبتمبػػر سنة  11المؤرخ في  82/303قتضى المرسـو رقػـ بم -
، 2019مارس سنة  31الموافق لػ  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة، المعدؿ.يتضمف تعييف 
، المحدد لصبلحيػات وزير التعميػـ 2013جػانفي سنة  30المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 العممي،. العػالي والبحث
يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذؼ رقـ ، 2015سنة جويمية  11المؤرخ في  179-15المرسوـ التنفيذؼ رقـ بمقتضى  -

 وسيرىا. 1، المتعمق بتنظيـ جامعة الجزائر1984أوت سنة  18المؤرخ  84-209
، المتضمف فرز األصوات االنتخاب لممثمي األساتػذة الباحثيف 2019سنة جواف  03المؤرخ في  ػػػرا لممحضرنظػػػ -

والمستخدميف اإلدارييف والتقنييف وأعواف المصالح في لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة لدػ كمية الحقوؽ بجامعة 
 .1الجزائر

دػ تضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية ل، الم2019جواف سنة  03نظػػػػػ را  لممحضر المؤرخ في  -
 .1كمية الحقوؽ بجامعة الجزائر

 رر ـــــيـق
 

 .1: تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ كمية الحقوؽ بجامعة الجزائرالمـادة األولى
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 
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 : األعضاء الدائمون 
 سي عبد هللا عبد المطيف، -03 عيسات دمحم، -02 بدرؼ فيصل، -01
 عدروش زىيدة، -06 ماكد فريد، -05 سبلوؼ يوسف، -04
 طرفاني دمحم، -08 بف عمي جميمة، -07

 

 األعضاء اإلضافيون:
 

 حسناوؼ فاطمة، -02 دلمي مونة، -01
 ابتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار، ( سنوات03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المــادة 
، بتنفيذ ىذا القرار، الذؼ سينشر في النشرة الرسمية 1تكمف السيػد عميد كمية الحقوؽ بجامعة الجزائر :4المـادة 

 لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. 
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019أكتوبر  09مـؤّرخ في  1829رقم  قــرار
 األغواط لدى جامعةاآلداب والمغات كمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2019سػػنة  مػػارس 31لموافػػق ا 1440عػػاـ  رجػػب 24المػػؤرخ فػػي  111-19المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  ىبمقتضػػ -

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادػ الثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف  إنشاء جامعة األغواط 2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24 المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

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

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميد صبلحيات وز الذؼ يحد

داب ، والمتضػػػمف إنشػػػاء األقسػػػاـ المكونػػػة لكميػػػة اآل2010سػػػبتمبر  30المػػػؤرخ فػػػي  543وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -
 والمغات لدػ جامعة األغواط،.

 رر ـــــيـق
 

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

 كمية اآلداب والمغات لدػ جامعة األغواط. القائمة االسمية ألعضاء مجمس
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في الجدوؿ الممحق غواط، كمية اآلداب والمغات لدػ جامعة األتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2الـمـادة 
 ليذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 3الــمادة 
 2019 أكتوبر 09 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كمية اآلداب والمغات لدى جامعة األغواطقائمة أعضاء مجمس 

 الصفة  واالسم المقب
 عميد الكمية، رئيسا مسعود عامر  -
 رئيس المجمس العممي برييمات عيسى -
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي عطاشي عيسى  -
 رئيس قسـ اآلداب والمغة االنجميزية مشيكل دمحم -
 رئيس قسـ اآلداب والمغة الفرنسية خنشة طيب -
 مدير مخبر بحث قريبيز دمحم -
 مدير مخبر بحث دبة الطيب -
 مدير مخبر بحث ورنيقي الشايب -
 مديرة مخبر بحث عبيزة عائشة -
 المغة واألدب العربيممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  عبد العميـ بوفاتح -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي غريبي خيرة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة االنجميزية أفقير دمحم -
 المغة االنجميزيةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اآلداب و  قاسمي مصطفى -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف بف منصورنصيرة -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف نويوة أميرة -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ المغة واألدب العربي بوقرارة الطاىر -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ اآلداب والمغة االنجميزية مستور الطيب عبد العزيز -
 ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ اآلداب والمغة الفرنسية ف عبد الجميل أسماءب -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بف دراح ادريس  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بف بوزيد الصادؽ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ، 2019أكتوبر  09مـؤّرخ في  1830رقم  قــرار

 األغواط لدى جامعة الحقوق والعموم السياسيةكمية 
 

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

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادػ الثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف  إنشاء جامعة األغواط 2001
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غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424ػ الثانيػػة عػػاـ جمػػاد 24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
 39و 37، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003

 .منو
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميت وز الذؼ يحدد صبلحيا
، والمتضػػػمف إنشػػػاء األقسػػػاـ المكونػػػة لكميػػػة الحقػػػوؽ 2010سػػػبتمبر  30المػػػؤرخ فػػػي  547وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 مـو السياسية لدػ جامعة األغواط.والع
 رر ـــــيـق

 

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

 كمية الحقوؽ والعموـ السياسية لدػ جامعة األغواط . القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ سية لدػ جامعة األغواط، كمية الحقوؽ والعمـو السياتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2المادة 

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

 2019 أكتوبر 09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كمية الحقوق والعموم السياسية لدى جامعة األغواطقائمة أعضاء مجمس 
 الصفة  واالسم المقب

 عميد الكمية، رئيسا لزىر عبد العزيز -
 رئيسة المجمس العممي بوشنافة شمسة -
 العمـو السياسيةرئيس قسـ  شرماط سالـ -
 رئيس قسـ الحقوؽ  ذيب دمحم -
 مدير مخبر بحث زازة لخضر -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  عمراف عائشة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  سعودؼ سعيد -
 ة عف قسـ العمـو السياسيةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذي محبوبي دمحم -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف خميفي رابح -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ العمـو السياسية بف المشرؼ بشير  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات غربي مصطفى -
 ييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقن رزوؽ فتيحة -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019أكتوبر  09مـؤّرخ في  1831رقم  قــرار
 األغواط لدى جامعة اليندسة المدنية واليندسة المعماريةكمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440عػػاـ  رجػػب 24المػػؤرخ فػػي  111-19المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  ىتضػػبمق -

 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادػ الثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .عدؿ والمتمـ، الم، والمتضمف  إنشاء جامعة األغواط 2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

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

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

، والمتضػمف إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكميػة اليندسػة المدنيػة 2016جػواف  9المػؤرخ فػي  589وبمقتضى القرار رقـ  -
  .واليندسة المعمارية لدػ جامعة األغواط

 رر ـــــيـق 
 

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

 دػ جامعة األغواط .كمية اليندسة المدنية واليندسة المعمارية ل القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في كمية اليندسة المدنية واليندسة المعمارية لدػ جامعة األغواط، تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2المادة 

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

 

 2019 أكتوبر  09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كمية اليندسة المدنية واليندسة المعمارية لدى جامعة األغواطقائمة أعضاء مجمس 
 الصفة  واالسم المقب

 عميد الكمية، رئيسا قفصي مصطفى  -
 رئيس المجمس العممي موتح قدور -
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية والعمراف شتيح عزالديف -
 رئيس قسـ اليندسة المدنية سكـو دمحم -
 مدير مخبر بحث زايدؼ عمي -
 مدير مخبر بحث شتيح دمحم -
 مدير مخبر بحث قواؿ ادريس -
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 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية والعمراف ميدةبف الشيخ اح -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية والعمراف ساسي دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية مراح أحمد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية ح الديفبمعيدؼ اكـر صبل -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ اليندسة المدنية مرفوعة دمحم السعيد -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عبد الحاكـ رابح -
 والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف  بيقع السعيد -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العموميحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية ، 2019أكتوبر  09مـؤّرخ في  1832 رقم قــرار

 األغواط لدى جامعة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440عػػاـ  رجػػب 24المػػؤرخ فػػي  111-19ـ المرسػػـو الرئاسػػي رقػػ ىبمقتضػػ -

 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادػ الثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف  إنشاء جامعة األغواط 2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03لمرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ وبمقتضػػى ا -

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

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

ػ ، والمتضػػمف إنشػػاء األقسػػاـ المكونػػة لكميػػة العمػػـو لػػد2010سػػبتمبر  30المػػؤرخ فػػي  545وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 جامعة األغواط، المعدؿ والمتمـ.

 رر ـــــيـق
 

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

 كمية العمـو لدػ جامعة األغواط . القائمة االسمية ألعضاء مجمس
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.كمية العمـو لدػ جامعة األغواط،  تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس: 2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 

 2019 أكتوبر 09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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 كمية العموم لدى جامعة األغواطقائمة أعضاء مجمس 
 الصفة  واالسم المقب

 عميد الكمية، رئيسا يعقوبي دمحم بشير -
 رئيس المجمس العممي سعيدات أبوبكر -
 وجيارئيس قسـ البيول شايبي رشيد -
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة بومديف دمحم عبد المجيد -
 رئيس قسـ الرياضيات رحموف عبد العزيز -
 رئيس قسـ اإلعبلـ اآللي  بف سعد دمحم لحسف -
 رئيس قسـ العمـو الفبلحية بف شتوح أحمد  -
 مدير مخبر بحث لفقير ابف خمدوف  -
 مدير مخبر بحث لقرع نصر الديف -
 يرة مخبر بحثمد بوخاتـ يامنة -
 مدير مخبر بحث يوسفي دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات وشناف جماؿ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات بوكحيمة لحسف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ البيولوجيا غرماوؼ دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ البيولوجيا ناصر فاروؽ  بف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو الفبلحية حطاب سياـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو الفبلحية بشور مراد -
 تذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اإلعبلـ اآلليممثل منتخب عف األسا بوعكاز مصطفى -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اإلعبلـ اآللي قمومة يونس -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ العمـو الفبلحية معيشة دمحم -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ البيولوجيا رواف عبد النور -
 الرياضياتممثل منتخب عف طمبة قسـ  جريبيعة أسامة -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ اإلعبلـ اآللي طالب دمحم عمي ميدؼ -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بمعيدؼ أحمد -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عواؼ دمحم -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019أكتوبر  09مـؤّرخ في  1833 رقم قــرار
 األغواط لدى جامعةالعموم االجتماعية كمية 

 

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

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادػ الثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف  إنشاء جامعة األغواط2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 39و 37، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .عالي والبحث العمميير التعميـ الالذؼ يحدد صبلحيات وز 

ـ االجتماعية ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمو 2016جواف  9المؤرخ في  586وبمقتضى القرار رقـ  -
 لدػ جامعة األغواط،.

 رر ـــــيـق
 

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

 كمية العمـو االجتماعية لدػ جامعة األغواط . القائمة االسمية ألعضاء مجمس
حق في الجدوؿ الممكمية العموـ االجتماعية لدػ جامعة األغواط، تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2المادة 

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

 2019 أكتوبر 09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كمية العموم االجتماعية لدى جامعة األغواطقائمة أعضاء مجمس 
 الصفة  واالسم المقب

 عميد الكمية، رئيسا تجاني بف الطاىر  -
 رئيس المجمس العممي سبلمي باىي  -
 رئيس قسـ عمـ االجتماع والديموغرافيا طمحة بشير -
 قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطوفونيارئيس  عاجب بومديف -
 رئيس قسـ الفمسفة قربوف عمي -
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية قويدرؼ عمي -
 مدير مخبر بحث بف سعد أحمد -
 مديرة مخبر بحث عرعار سامية -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع والديموغرافيا النورؼ دمحم -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع والديموغرافيا ح سعيدةزيزا -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطوفونيا عطاهللا بف يحي -
 وعمـو التربية واألرطوفونيا ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـ النفس جرادؼ تجاني -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الفمسفة قويديرؼ لخضر  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الفمسفة تونسي دمحم -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ عمـ االجتماع والديموغرافيا بف الزبير خالد -
 ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطوفونيا ةبف الميية حميمة السعدي -
 ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ الفمسفة العطاشي الزىرة -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مرغوب أبوبكر -
 اتممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدم قندوز كوثر -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ، 2019أكتوبر  09مـؤّرخ في  1834رقم  قــرار
 األغواط لدى جامعةالتكنولوجيا كمية 

 

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

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادػ الثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف إنشاء جامعة األغواط2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03قػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ ر  -

 39و 37، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

، 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، والمتضػػمف إنشػػاء األقسػػاـ المكونػػة لكميػػة التكنولوجيػػا 2010سػػبتمبر  30المػػؤرخ فػػي  544وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 .لدػ جامعة األغواط، المعدؿ

 رر ـــــيـق
 

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

 كمية التكنولوجيا لدػ جامعة األغواط. القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ الممحق ليذا ا لدػ جامعة األغواط، كمية التكنولوجي: تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2المادة 

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

 2019 أكتوبر 09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كمية التكنولوجيا لدى جامعة األغواطقائمة أعضاء مجمس 
 الصفة  واالسم المقب

 عميد الكمية، رئيسا شقناف عمي -
 رئيس المجمس العممي بف الحرمة الحاج عيسى -
 ىندسة الطرائق رئيس قسـ التاوتي دمحم بف عبد هللا -
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ مراح لحسف -
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية عويسي مخطار -
 رئيس قسـ االلكتروتقني  يوسفي بمقاسـ -
 مدير مخبر بحث حجاج عبد الشفيق -
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 مدير مخبر بحث صغير الطاىر -
 مديرة مخبر بحث شتيح صميحة -
 مديرة مخبر بحث بف الشطي أحمد -
 ير مخبر بحثمد بمخيرؼ دمحم -
 مدير مخبر بحث عبلوؼ عمار -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية حمدؼ نصر الديف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية بمعيد سميـ -
 عف قسـ االلكتروتقني ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية كوزؼ كاتيا -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ االلكتروتقني عامر عيسى -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق بقشيش بولنوار -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق جديد مبروؾ -
 مثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾم عامر خالد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ الحاج عيسى أبوبكر -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ اليندسة الميكانيكية حساب عبد الكريـ  -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ االلكتروتقني سميماني عبلء الديف -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ ىندسة الطرائق بوفاتح الحاج دمحم -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ اإللكترونيؾ خير الديف موالؼ -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بف بياز أدمحم -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بركات دمحم -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ، 2019أكتوبر  09مـؤّرخ في  1835رقم  قــرار

 األغواط لدى جامعةالعموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية والحضارة كمية 
 

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

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادػ الثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف  إنشاء جامعة األغواط2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

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

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

، والمتضمف إنشاء األقسػاـ المكونػة لكميػة العمػـو اإلنسػانية 2016جواف  9المؤرخ في  875وبمقتضى القرار رقـ   -
 امعة األغواط،.والعمـو اإلسبلمية والحضارة لدػ ج
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 رر ـــــيـق 
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  األولى: المادة

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .ارة لدػ جامعة األغواطكمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسبلمية والحض القائمة االسمية ألعضاء مجمس

كمية العموـ اإلنسانية والعموـ اإلسبلمية والحضارة لدػ جامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2المادة 
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.األغواط، 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
 2019 أكتوبر 09 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ة لدى جامعة األغواطكمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية والحضار قائمة أعضاء مجمس 

 

 الصفة  واالسم المقب
 عميد الكمية، رئيسا عبللي محمود -
 رئيس المجمس العممي شريقف مصطفى الحبيب -
 رئيس قسـ العمـو اإلسبلمية ورنيقي دمحم -
 رئيس قسـ التاريخ جعيرف معمر -
 رئيس قسـ اإلعبلـ واالتصاؿ حجار خير الديف خرفاف -
 مـو اإلنسانيةرئيس قسـ الع بف سعيداف دمحم -
 مدير مخبر بحث بف السايح دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلسبلمية عدالوؼ عمي  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلسبلمية حفصي عباس -
 سـ التاريخممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف ق الشارؼ خالد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ التاريخ رمضاني فوزؼ  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اإلعبلـ واالتصاؿ طريف عطاء هللا -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اإلعبلـ واالتصاؿ آيت قاسي ذىبية -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية القادرالنوعي عبد  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية شتوح عبد المطيف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف دمانة األزىارؼ  -
 اعديفممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المس قفاؼ عبد الرحماف -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ العمـو اإلسبلمية بساس مصطفى  -
 ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ التاريخ صادقي عائشة -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ اإلعبلـ واالتصاؿ فرحاف الطيب -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بمعيدؼ دمحم الطاىر -
 ل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممث بف عابد لزىارؼ  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019أكتوبر  09مـؤّرخ في  1836 رقم قــرار
 األغواط لدى جامعةمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

 

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

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ة سػبتمبر سػن 18الموافػق  1422جمػادػ الثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف  إنشاء جامعة األغواط2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 66و 61، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبم -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صبلحيات وز 

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد عموـ وتقنيات 2010سبتمبر  30المؤرخ في  542وبمقتضى القرار رقـ  -
 ية والرياضية لدػ جامعة األغواط،.دنالنشاطات الب

 رر ـــــيـق
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  66تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .نية والرياضية لدػ جامعة األغواطمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البد ء مجمسالقائمة االسمية ألعضا

معيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لدػ جامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2المادة 
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.األغواط، 

 ميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتع :3المادة 
 2019 أكتوبر 09 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 د عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لدى جامعة األغواطمعيقائمة أعضاء مجمس 

 الصفة  واالسم المقب
 عميد الكمية، رئيسا بعيط رضواف بف جدو -
 رئيس المجمس العممي بعيط عيسى -
 رئيس قسـ النشاطات البدنية والتربية الرياضية بف شريف ياسيف -
 رئيس قسـ التسيير الرياضي قطاؼ دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ النشاطات البدنية والتربية الرياضية حوداشي حرز هللا -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ النشاطات البدنية والتربية الرياضية مخنث دمحم -
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 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ التسيير الرياضي عاشور عادؿ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ التسيير الرياضي دىينة دمحم رضواف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف الحاج عيسى دمحم الطيب -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف رواف دمحم -
 بية الرياضيةممثمة منتخبة عف طمبة قسـ النشاطات البدنية والتر  شتيخ لبني نريماف -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ التسيير الرياضي سبع دمحم عبد الجميل -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات التاج طارؽ  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بف التواتي طارؽ  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ، 2019أكتوبر  09مـؤّرخ في  1837 رقم قــرار

 سيدي بمعباس لدى جامعة عموم الطبيعة والحياةكمية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ، 2019سػػنة  مػػارس 31ق الموافػػ 1440عػػاـ  رجػػب 24المػػؤرخ فػػي  111-19المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  ىبمقتضػػ -

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
الموافػػػق أوؿ غشػػػت سػػػنة  1409ذؼ الحجػػػة عػػػاـ  29المػػػؤرخ فػػػي  141-89رقػػػـ  التنفيػػػذؼوبمقتضػػػى المرسػػػـو  -

 .المعدؿ والمتمـ ، والمتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس،1989
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424الثانيػػة عػػاـ  جمػػادػ 24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

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

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميوز  الذؼ يحدد صبلحيات

، والمتضػػمف إنشػػاء األقسػػاـ المكونػػة لكميػػة عمػػـو الطبيعػػة 2014مػػاؼ  15المػػؤرخ فػػي  358وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 والحياة لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.

 رر ـــــيـق
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .عمـو الطبيعة والحياة لدػ جامعة سيدؼ بمعباس كمية القائمة االسمية ألعضاء مجمس

في الجدوؿ  جامعة سيدؼ بمعباس عمـو الطبيعة والحياة لدػتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  :2المادة 
 الممحق ليذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
 2019 أكتوبر  09 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 عموم الطبيعة والحياة لدى جامعة سيدي بمعباسقائمة أعضاء مجمس 
 الصفة واإلسم المقب

 عميد الكمية، رئيسا بف يحي دمحم -
 رئيسة المجمس العممي  تومي بف عمي فوزية  -
 عمـو المحيط رئيس قسـ بوزيدؼ دمحم عمي  -
 رئيس قسـ البيولوجيا بف عبد الرحماف مختار -
 رئيس قسـ عمـو الفبلحة حداد مصطفى -
 مدير مخبر بحث عبوني بوزياف -
 مدير مخبر بحث لطرش عمي -
 مديرة مخبر بحث دموش عباسية -
 مديرة مخبر بحث مغربي بف عمي عائشة -
 ة لقسـ البيولوجياممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذي بف عمي دمحم -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ البيولوجيا حرير نورية  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ عمـو المحيط محدادؼ زوىير -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ عمـو المحيط ممياني حبيب  -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  رقيق دمحم مختار -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف شامة زواوية -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ البيولوجيا تواتي عبد الصمد  -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ عمـو المحيط بف ديمراد مصطفى -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ العمـو الفبلحية قوط دمحم مختار -
 ثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتمم كشار دمحم -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات سحنيف بمعباس  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء مجمس  يحدد القائمة االسمية، 2019أكتوبر  09مـؤّرخ في  1838 رقم قــرار
 سيدي بمعباس لدى جامعةالعموم اإلنسانية واالجتماعية كمية 

 

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

 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
الموافػػػق أوؿ غشػػػت سػػػنة  1409ذؼ الحجػػػة عػػػاـ  29المػػػؤرخ فػػػي  141-89رقػػػـ  ذؼالتنفيػػػوبمقتضػػػى المرسػػػـو  -

 .ـالمعدؿ والمتم ، والمتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس،1989
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة2003
 .منو

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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والمتضمف إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكميػة العمػـو اإلنسػانية  ،2014ماؼ  15المؤرخ في  357وبمقتضى القرار رقـ  -
 واالجتماعية لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدؿ والمتمـ، والمذكو 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .العمـو اإلنسانية واالجتماعية لدػ جامعة سيدؼ بمعباس كمية القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في  العموـ اإلنسانية واالجتماعية لدػ جامعة سيدؼ بمعباستحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  :2المادة 

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

 2019 أكتوبر 09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العموم اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة سيدي بمعباسقائمة أعضاء مجمس 
 

 الصفة واإلسم المقب
 عميد الكمية، رئيسا مجاود دمحم -
 رئيس المجمس العممي  لونيس ابراىيـ -
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية تيزؼ ميمود -
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية مخموؼ سيد أحمد -
 مدير مخبر بحث فكروني زاوؼ  -
 مدير مخبر بحث بمعربي خالد -
 مدير مخبر بحث ىبليمي حنيفي -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ العمـو االجتماعية حباؿ ياسيف  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ العمـو االجتماعية حسايف دواجي غالي -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ العمـو اإلنسانية ـرقيق عبد الكري -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ العمـو اإلنسانية يصرؼ حاج -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بف سعيد عبد القادر -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف شعدو كريـ -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ العمـو اإلنسانية اليمقدـ عبد الع -
 ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ العمـو االجتماعية حمداني فاطمة زىراء -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات موفق بومديف سميـ  -
 اتممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدم معاشو حميمة -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية  2019أكتوبر  09مؤرخ في  47رقم  قــرار
 لدى مديرية الخدمات الجامعية النعامة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػػػػػو سػػػػنة  15الموافػػػػػق  1427جمػػػػادػ الثانيػػػػػة عػػػػاـ  19المػػػػؤرخ فػػػػي  03-06بمقتضػػػػى األمػػػػر رقػػػػـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
الجتماعيػػػة وكيفية ، المحدد لمحتوػ الخدمػػات ا1982ماؼ سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 تمويػػمػيا.
، 1982سػػػػبتمبر سػػػػنة  11الموافػػػػق  1402ؼ القعػػػػدة عػػػػاـ ذ 23المػػػػؤرخ فػػػػي  303-82بمقتضػػػػى المرسػػػػـو رقػػػػـ  -

 .المتعمق بتسييػرالخدمات االجتماعية
، 2019مػارس سػنة  31الموافػق لػػ  1440رجػب عػاـ  24المػؤرخ فػي  111-19بمقتضى المرسػـو الرئاسػي رقػـ  -

 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة
المتضػػمف إنشػػاء الػػديواف الػػوطني  ،2010سػػنة  جػػانفي 12ؤرخ فػػي ػالمػػ 15-10ذؼ رقػػـ ػالمرسػػـو التنفيػػبمقتضػػى  -

سػبتمبر سػنة  14المؤرخ فػي  03/312لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسـو التنفيذؼ رقـ 
2003. 

، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 التعميـ العالي والبحث العممي.ير المحدد لصبلحيات وز 

الػوزارؼ المشػترؾ المػؤرخ ، يعػدؿ ويػتمـ القػرار 2016فيفػرؼ سػنة  17بمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المػؤرخ فػي  -
، المتضػػػػمف إنشػػػػاء مػػػػديريات الخػػػػدمات الجامعيػػػػة وتحديػػػػد مقرىػػػػا وقائمػػػػة اإلقامػػػػات 2004ديسػػػػمبر سػػػػنة  22فػػػػي 

 الجامعية التابعة ليا ومشتمبلتيا.
، المتضػػمف فػػرز األصػػوات اإلنتخػػاب لممثمػػي العمػػاؿ فػػي لجنػػػة 2019مػػاؼ سػػنة  04ػػػػػػػػرا لممحضػػر المػػؤرخ فػػي نظ -

 مديرية الخدمات الجامعية النعامة.الخدمات اإلجتماعية لدػ 
، المتضػػػمف تشػػػكيمة أعضػػػاء لجنػػة الخػػػدمات اإلجتماعيػػػة لػػػدػ 2019أوت سػػنة  01نظػػػػػػػػر ا لممحضػػػر المػػػؤرخ فػػػي  -

 دمات الجامعية النعامة.مديرية الخ
 يـقـــــرر

 

 لدػ مديرية الخدمات الجامعية النعامة. : تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعيةالمـادة األولى
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 بيل،كبير ن -03 سيد شيخ موسى، -02 ديدوح سعيد،  -01
 بوشطاطة أماؿ، -05 العنترؼ عبد الوىاب، -04

 

 األعضاء اإلضافيون :
 عقوف شيخ، -02 قفة خديجة، -01



      2019-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   218

 

 

 

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المـادة 
ذ ىذا القرار، الذؼ سينشر في النشر الرسمية يكمف السيػد مديػر مديرية الخدمات الجامعية النعامة، بتنفي :4المـادة 

               لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.    
 1323أكخوبر  33  حرر بانجسائر فً                                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي ع/                                                                                                        
 األمين العام                                                                                                                    

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2017جانفي  3المؤرخ في  09يعدل القرار رقم  ،2019أكتوبر  10 مؤرخ في 1839 رقم قــرار
  3ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر اإلسميةيحدد القائمة الذي 

 

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

 .، المعدؿضمف تعييف أعضاء الحكومةوالمت
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد ، الذؼ2003
 2009سػػػػنة  أكتػػػػوبر 22الموافػػػػق  1430ذؼ القعػػػػدة عػػػػاـ  3المػػػػؤرخ فػػػػي  341 -09وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو رقػػػػـ  -

 .منو 2، السيما المادة 3جامعة الجزائر إنشاءوالمتعمق 
ينػػػاير سػػػنة  30الموافػػػق  1434ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  18المػػػؤرخ فػػػي  77 - 13وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 .، الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي2013
 إدارة جامعػػة حػػدد القائمػػة اإلسػمية ألعضػػاء مجمػػسالػذؼ ي 2017 جػػانفي 3لمػؤرخ فػػي ا 09وبمقتضػى القػػرار رقػػـ  -

 ، المعدؿ.3الجزائر
 رر ـــــيـق

 

 أعبله، كما  والمذكػور المعدؿ ،2017 جانفي 3المؤرخ في  09يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

 ر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينش :2المادة 
 

 2019 أكتوبر 10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس بزينة دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو فورار لعيدؼ عيسى -
 تربية الوطنية،الوزير المكمفة بال ةممثم عضو قايد صونيا -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو خالدؼ وردية -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو بكة فريد -
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 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلدارؼ، عضو عثامنة جماؿ -
 بالشؤوف الخارجية،ف الوزير المكم ةممثم عضو مسدوا أمينة -
 ،بالتجارةممثل الوزير المكمف  عضو نيبوش أحسف -
 ،بالشباب والرياضةممثل الوزير المكمف  عضو  بميل بوعبلـ -
 ،باإلتصاؿممثل الوزير المكمف  عضو   مشداف دمحم -
 الوالي. ةممثم عضو   برشيش سامية  - -

 

 ."..........................................ون تغييروالباقي بد........................................"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2018أكتوبر  11مؤرخ في  895يعدل القرار رقم ، 2019أكتوبر  10مـؤّرخ في  1840رقم  قــرار
 بحث في اإلعالم العممي والتقنيالالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 1985مػػػارس سػػػنة  16الموافػػػق  1405جمػػػادػ الثانيػػػة عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  56-85بمقتضػػػى المرسػػػـو رقػػػـ  -

 .المتضمف إنشاء مركز لمبحث في اإلعبلـ العممي والتقني، المعّدؿ والمتّمـ
، 2019مػػارس سػػنة  31الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19وبمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 .عييف أعضاء الحكومة، المعدؿالمتضمف ت
نػػػوفمبر سػػػنة  24الموافػػػق  1432ذؼ الحجػػػة عػػػاـ  28المػػػؤرخ فػػػي  396-11وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

لتكنولػػػوجي، السػػػيما مػػػي وا، الػػػذؼ يحػػػدد القػػػانوف األساسػػػي النمػػػوذجي لممؤسسػػػة العموميػػػة ذات الطػػػابع العم2011
 .منو 21المادة 

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

سػمية ألعضػاء المجمػس العممػي ، الػذؼ يحػدد القائمػة اال2018أكتػوبر  11المؤرخ في  895وبمقتضى القرار رقـ  -
 .لمركز البحث في اإلعبلـ العممي والتقني

 رر ـــــيـق
، والمذكور أعبله وتحرر كما 2018أكتوبر  11مؤرخ في  895تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:

 يأتي: 
 ...........،(...............بدون تغيير: .............................)المادة األولىم

 تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث في اإلعبلـ العممي والتقني، كما يأتي:
 (..................................بـدون تغـيير..................................) 

 األعضاء بحكم القانون:
  مدير المركز.             بمباشير  حساف 

 (..................................م.والباقي بـدون تغـيير..................).....
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2019 أكتوبر  10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 2019أكتوبر  13مؤرخ في  1841رقم  قــرار
  المدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية

 

 حث العممي،إن وزير التعميم العالي والب
، 2019مػػارس سػػنة  31الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. فوالمتضم
 2008يوليػػو سػػنة  14الموافػػق  1429رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  218-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 العمومية إلى مدرسة خارج الجامعة.عميا لؤلشغاؿ والمتضمف تحويل المدرسة الوطنية ال
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
 

 رر ـــــيـق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية  ، والمذكور أعبله، ييدؼ 2016يونيو سنة  14الموافق 

 ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لؤلشغاؿ العمومية. 
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لؤلشغاؿ العمومية، طبقا لمجدوؿ : 2المادة 

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

 

 2019 أكتوبر 13 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لألشغال العموميةقائمة أ
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 البحث العمميممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و  رئيسا بف تميس عبدالحكيـ  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو غاشي اسماعيل -
 ية الوطنيةمكمف بالتربممثل الوزير ال عضو بف مختار اليادؼ -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييف،ممثمة الوزير الم عضو عموف اونيسة -
 وظيفة العمومية واإلصبلح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو تمود نجية -
 اعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف بالداخمية والجم عضو طكوب حمودؼ -
 بالصناعة والمناجـ مثل الوزيرة المكمفةم عضو معيوؼ سعيد -
 مومية والنقلممثمة الوزير المكمف باألشغاؿ الع عضو عمارة رشيدة -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عضو نادرؼ احمد -
 المكمف بالسكف والعمراف والمدينةممثل الوزير  عضو لومي اسماعيل -



      2019-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   221

 

 

 

 األعضاء المنتخبون: -2
 يئةالي الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة عضو حديد دمحم -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة عضو دريش الزىرة -
 ممثل منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ مأم عضو بف امغار أحسف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المحاضريف قسـ مبم عضو ديب خولة -
 ـ مأمممثل منتخب عف األساتذة المساعديف قس عضو بف رضواف مصطفى -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف قسـ مام عضو تونسي خالد -
 المشاركيف ممثل منتخب عف األساتذة عضو قومتر احمد -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو سويسي عبلء الديف -
 لخدمات،دارييف والتقنييف وعماؿ اممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو قندؿ رشيد -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بخوش دمحم رضا -
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو كحمي شكيب -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2010سبتمبر  30المؤرخ في  544م القرار رقم ميت، 2019أكتوبر  15مـؤّرخ في  1842رقم  قــرار
 لكمية التكنولوجيا لدى جامعة األغواط ةالمكون ماألقساإنشاء والمتضمن 

 

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

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادؼ الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ء جامعة األغواط، المعدؿ والمتمـ.، والمتضمف إنشا2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .منو 34دؿ والمتمـ، ال سيما المادة ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المع2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ   -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
لكميػػة التكنولوجيػػا  ةمكونػػال األقسػػاـإنشػػاء والمتضػػمف  2010سػػبتمبر  30المػػؤرخ فػػي  544القػػرار رقػػـ وبمقتضػػى  -

 .لدػ جامعة األغواط
 رر ـــــيـق

 

  كما يأتي: والمذكور أعبله،، 2010سبتمبر  30المؤرخ في  544مف القرار رقـ  2ـ المادة متت  المادة األولى:
 :ةالتالياألقساـ  – جامعة األغواط-كمية التكنولوجيا لدػ تنشأ  :2المادة م
 ولوجيا،حذع مشترؾ لمعموـ والتكنقسـ  -
 قسـ اإللكترونيؾ، -
 قسـ اإللكتروتقني، -
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 قسـ اليندسة الميكانيكية، -
 قسـ ىندسة الطرائقم -

، كل فيما يخصو، جامعة األغواطيكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :2المادة 
 لي والبحث العممي.  بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العا

  2019 أكتوبر 15 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يادة ـصول عمى شـحج لمعد التدرّ ـا بـيم لمـد برنامج التعمحدّ ـي، 2019أكتوبر  15مـؤّرخ في  1843 مـرق قــرار

 طب التشريح والخاليا المرضيةي ـة فة الخاّص يّ ـالطباسات در ـال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػػمف  ،1971ديسػػمبر سػػنة  3الموافػػق  1391شػػواؿ عػػاـ  15المػػؤرخ فػػي  275-71بمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -

 .ومن 6إحداث شيادة الدروس الطبية الخاصة، ال سيما المادة 
، 2019سػػػنة مػػارس  31الموافػػق  1440عػػاـ  رجػػب 4فػػي  المػػؤرخ 111-19المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  وبمقتضػػى -

 المعدؿ.المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 
، 2011جويميػػة سػػنة  3الموافػق  1432المػػؤرخ فػي أوؿ شػػعباف عػػاـ  236-11وبمقتضػى المرسػػـو التنفيػذؼ رقػػـ  -

 .منو 7ـو الطبية، ال سيما المادة المتضمف القانوف األساسي لممقيـ في العم
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13المرسوـ التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى -

 .ر التعميـ العالي و البحث العمميالذؼ يحدد صبلحيات وزي
مػػى لنيػػائي لمحصػػوؿ عالمتضػػمف تنظػػيـ اإلمتحػػاف ا ،1989فيفػػرؼ سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  40وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -

 .شيادة الدراسات الطبية الخاصة
تقيػػيـ فػػي الدراسػػات ، المتضػػمف تنظػػيـ الدراسػػات وال1989نػػوفمبر سػػنة  29المػػؤرخ فػػي  143وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -

 .الطبية الخاصة
المتضمف المصادقة عمى برنػامج الدراسػات لنيػل شػيادة  ،2013جويمية  13المؤرخ في  477وبموجب القرار رقـ  -

 .الخاصة في تخصصات العموـ الطبّيةلدراسات الطبية ا
لتكػػػويف لنيػػػل شػػػػيادة ا، المتضػػػمف تنظػػػيـ طػػػور 2015نػػػوفمبر سػػػػنة  4المػػػؤرخ فػػػي  1137وبموجػػػب القػػػرار رقػػػـ  -

 .الدراسات الطبية الخاصة و يحدد كيفيات تقييميا والتدرج فييا
 .2017سبتمبر  28المؤرخ في  الّمجنة البيداغوجية الوطنية لمتخصصعمى محضر اجتماع  بػػػناء  و  -

 

 رر ـــــيـق
 

الدراسات الطبية تحديد برنامج التعػػػػميـ لما بعد التدرج لمحصوؿ عمى شيادة  إلىييدؼ ىذا القرار  ادة األولى:مّ ال
 المرضية.لخاصة في طب التشريح والخبليا ا
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الطبية الخاصة في طب التشريح الدراسات يحدد برنامج التعميـ لدورة ما بعد التدرج لمحصوؿ عمى شيادة  :2 ادةمّ ال
المديرية الفرعية لمتكوين في )الممحق متوفر عمى مستوػ  والخبليا المرضية، المحدد بممحق ىذا القرار

 .(المديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف -مديرية التكويف في الدكتوراه والتأىيل الجامعي -العموم الطبية
والتكويف العالييف ومدراء مؤسسات التعميـ العالي المعنييف، كل  مف الّسيد المدير العاـ لمتعميـيكّمف كل  :3 ادةمّ ال

 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمػية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019أكتوبر  15 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 زيد الطيبالدكتور: بو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019 مارس 31المؤرخ في  304يعدل القرار رقم ، 2019أكتوبر  15 مؤرخ في 1844 رقم قــرار

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة االغواط الذي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19تضى المرسوـ الرئاسي رقـ بمق -

 المعدؿ. تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
سبتمبر سنة  18الموافق  1422 جمادػ الثانية  عاـ 30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2السيما المادة  ،والمتمـ المعدؿ المتضمف إنشاء جامعة االغواط، 2001
غشت سنة  23الموافق  1424ادػ الثانية عاـ جم 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .لي والبحث العممياالذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ الع
إدارة جامعة  حدد القائمة االسمية ألعضاء مجمسالذؼ ي 2019 مارس 31المؤرخ في  304وبمقتضى القرار رقـ  -

 األغواط، المعدؿ.
 رر ـــــيـق

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

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019 أكتوبر 15 فيحرر بالجزائر 

 مميوزير التعميم العالي والبحث الع
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة األغواط

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ر المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،ممثل الوزي رئيس بشكي لزىر -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو شندرلي براىـ محفوظ -
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 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو بف أودينة مسعود -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلدارؼ، عضو صحراوؼ عبد الحميـ -
 المكمف بالتربية الوطنية،  ممثل الوزير عضو د النبيسنوسي بريكسي عب -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو دبابش عبد الحميد -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،  عضو لعمورؼ النذير -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو قويدرؼ أحمد -
 بالصناعة والمناجـ، ةكمفالم ةممثل الوزير  عضو حروز عبد العزيز -
 ،بالثقافة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو نميمي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، عضو شريفي أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة، عضو بف طوباؿ عبلؿ -
صبلح المستش عضو معاد عماد الديف -  فيات،ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوالي. عضو مراد سيد عمي -

 

 ."........................................والباقي بدون تغيير......................................"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019جوان  26المؤرخ في  999يعدل رقم ، 2019أكتوبر  15مـؤّرخ في  1845رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػػمف و ، 1988مػػارس سػػنة  22الموافػػق  1408عػػاـ  شػػعباف 4المػػؤرخ فػػي  61-88بمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -

 .منو 5السيما المادة  والمتمـ، ، المعدؿالمتطورة تنمية التكنولوجياتإنشاء مركز 
، 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440عػػاـ رجػػب  24المػػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ و  -

 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ةر سػػػننػػػوفمب 24الموافػػػق  1432ذؼ الحجػػػة عػػػاـ  28المػػػؤرخ فػػػي  396-11وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

والػػػذؼ يحػػػّدد القػػػانوف األساسػػػي النمػػػوذجي لممؤسسػػػة العموميػػػة ذات الطػػػابع العممػػػي والتكنولػػػوجي، السػػػيما  2011
 منو،. 13دة الما

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 حث العممي.ير التعميـ العالي والبالذؼ يحدد صبلحيات وز 

الػذؼ يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء مجمػس إدارة مركػز  2019جواف  26المؤرخ في  999وبمقتضى القرار رقـ  -
 تنمية التكنولوجيات المتطورة.

 رر ـــــيـق
والمذكور أعبله وتحرر كما  ،2019جواف  26المؤرخ في  999تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:

 يأتي:
 ....................................... (بدون تغيير) :........................مادة األولىالم

 يمي: تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، كما
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 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة
 رئيسا، والبحث العممي،السيد صحراوؼ طاىر، ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي  -
 السيد أودينة عمر، ممثل عف الوزير المكمف بالمالية، -
 السيد نويصر مراد، ممثل عف وزير الدفاع الوطني، -
 ةالسيد بف صاولة أبو بكر عبد الحكيـ ، ممثل عف الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصبلت السمكية والبلسمكي -

 والتكنولوجيات والرقمنة،
 ة بالصناعة والمناجـ،فؿ، ممثل عف الوزيرة المكمالسيد بوديسة كما -
 بالتكويف والتعميـ المينييف، فالسيد ريابي زاكي زىير، ممثل عف الوزير المكم -
 عمواني سيد عمي، ممثل عف المؤسسة الوطنية لنقل المحروقات وتسويقيا،  السيد -
 السيد شريفي دمحم، ممثل عف اتصاالت الجزائر. -

 مة لقطاعات النشاط:بالنسبة لمشخصيات الممث
 السيد بمبشير حساف، -
 السيد زروؽ جماؿ الديف. -

 بالنسبة لمستخدمي دعم البحث:
 السيد بوراؼ كماؿ. -

 األعضاء اآلخرين:
 / مدير المركز،      السيد مراد غوتي نجـ الديف  -
 / رئيس المجمس العممي،        السيد حمر العيف مصطفي -
 / مدير وحدة بحث،                السيد  تواـ الطاىر -
 / مدير وحدة بحث.               السيد بنية حاج دمحم -

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2المادة 
 2019أكتوبر  15 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي  2019جويمية  9المؤرخ في  1137رقم يعدل القرار ، 2019أكتوبر  15مـؤّرخ في  1846 رقم قــرار
 غرداية لدى جامعةالعموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  يحدد

 

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

 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف لقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت، الذؼ يحدد مياـ الجامعة وا2003
 .منو
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، 2012يونيػػػو سػػػنة  4الموافػػػق  1433رجػػػب عػػػاـ  14المػػػؤرخ فػػػي  248-12وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -
 .، المعدؿ والمتمـوالمتضمف  إنشاء جامعة غرداية

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

، والمتضػػػمف إنشػػػاء األقسػػػاـ المكونػػػة لكميػػػة العمػػػـو 2012دسػػػيمبر  17المػػػؤرخ فػػػي  482وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -
 تسيير لدػ جامعة غرداية، المتمـ.االقتصادية والتجارية وعمـو ال

، الػػذؼ يحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء مجمػػس كميػػة 2019جويميػػة  9المػػؤرخ فػػي  1137وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 وعمـو التسيير لدػ جامعة غرداية.العمـو االقتصادية والتجارية 

 

 رر ـــــيـق
 

كما ىو  ، والمذكور أعبله،2019جويمية  9المؤرخ في  1137رقـ يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2019أكتوبر  15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة غردايةقائمة أعضاء مجمس 
 الصفة   واالسم المقب

 عميد الكمية، رئيسا بمعور سميماف -
 رئيس المجمس العممي  مصيطفي عبد المطيف -
 رئيس قسـ العمـو التجارية د المجيدتيماوؼ عب -
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة رواني بوحفص  -
 رئيس قسـ عمـو التسيير طالب أحمد نورالديف -
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية  بف عربة فريد -
 مدير مخبر بحث طويطي مصطفى -
 قسـ العمـو المالية والمحاسبةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف  بوخارؼ عبد الحميد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة عجيمة دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية شنيني حسيف  -
 ـو التجاريةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العم دحو سميماف  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير لعمور رميمة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير شرقي ميدؼ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية بف سانية عبد الرحماف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية د حمزةعمي سعي -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف  بوخالفي مسعود  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف  بياز جيبللي -
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 ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ العمـو االقتصادية بوربيحة رحاب  -
 تخبة عف طمبة قسـ المالية والمحاسبةممثمة من ربيع سوالؼ -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ العمـو التجارية سنيسنة يونس -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ عمـو التسيير عمية ىشاـ -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات جعني أمينة -
 ف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلداريي محجوب الزىرة -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شيادة الّدراسات الّطبية الخاّصة في الّطب  تواريخ امتحاناتيحّدد  2019أكتوبر  17مـؤّرخ في  1847 رقـم قــرار

 (2020 ريلبأ 16إلى  4 من استدراكية ودورة 2020يناير 30إلى  18)دورة عادية من  والّصيدلة وطب األسنان
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 .الّدراسات الّطبية الخاّصةالمتضّمف إنشاء شيادة  1971ديسمبر  3المؤرخ في  275-71بمقتضى المرسـو رقـ  -
 2019مػػارس سػػنة  31الموافػػق ، 1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19 بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ -

 .ؿ، المعدّ تعييف أعضاء الحكومة والمتضّمف
المتضػّمف قػانوف المقػيـ فػي العمػوـ  2011جويميػة سػنة  3المػؤرخ فػي  236-11وبمقتضى المرسوـ التنفيػذؼ رقػـ  -

 .الطبية
 2013ينػػاير سػػنة  30 الموافػػق1434ربيػػع األوؿ عػػاـ  18 المػػؤرخ فػػي77-13رقػػـ  وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ -

 .ر الّتعميـ العالي والبحث العمميت وزياّلذؼ يحّدد صبلحيا
والمتضػػػػّمف تنظػػػػيـ الّدراسػػػػات والتقيػػػػيـ والتّػػػػدرج فػػػػي 1989فيفػػػػرؼ سػػػػنة  25المػػػػؤرخ فػػػػي  40وبموجػػػػب القػػػػرار رقػػػػـ  -

 .صةخاّ الّدراسات الّطبية ال
سات والمتضّمف تنظيـ طور الّتكويف لنيل شيادة الّدرا2015نوفمبر سنة  4المؤرخ في  1137وبموجب القرار رقـ  -

 .كميفّيات تقييميا والّتدرج فييا الّطبية الخاّصة ويحّدد
 11المػؤرخ فػي  1747يعػدؿ و يػتمـ القػرار رقػـ  ،2017 سػنة جويميػة 263المؤرخ فػي  767وبموجب القرار رقـ  -

اّلػذؼ يحػّدد قواعػد تنظػيـ وسػير المجػاف البيداغوجيػة الجيويػة لمتخّصصػات فػي العمػوـ الّطبيػة ، 2016ديسمبر سنة 
 .نية لمتخّصصات في العموـ الّطبيةلمجاف البيداغوجية الوطوا

 

 رر ـــــيـق
 

في الطب والصيدلة متحانات شيادة الّدراسات الّطبية الخاصة تواريخ إد يتحدّ ييدؼ ىذا القرار إلى  المادة األولى:
 وطب األسناف. 

 .2020 ريلبأ 16إلى  4ستدراكية مف اإل الدورةفترة و  2020يناير  30 إلى 18تحّدد فترة الدورة العادية مف   
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2 المادة

 2019 أكتوبر 17 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد قائمة أعضاء مجمس، 2019أكتوبر  20مؤرخ في  1848رقم  ــرارق
 وأخالقيات المينة الجامعية آداب

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
، 2001الموافػق أوؿ أكتػوبر سػنة  1422رجػب عػاـ  13المػؤرخ فػي  293-01مرسػوـ التنفيػذؼ رقػـ وبمقتضى ال -

تعمق بمياـ التعمػيـ والتكػويف التػي يقػوـ بيػا أسػاتذة التعمػيـ والتكػويف العػالييف ومسػتخدمو البحػث وأعػواف عموميػوف ي
 المتمـ. اخروف باعتبارىا عمبل ثانويا،

يونيػػو سػػنة  23الموافػػق  1425جمػػادػ األولػػى عػػاـ  5المػػؤرخ فػػي  180-04وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
 .، يحدد صبلحيات مجمس آداب وأخبلقيات المينة الجامعية وتشكيمتو وسيره2004

، 2008مايو سنة  03الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27مؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .ستاذ الباحث االستشفائي الجامعيتضمف القانوف األساسي الخاص باألي

، 2008مػايو سػنة  3الموافػق  1429ربيػع الثػاني عػاـ  27 مؤرخ فػي 130-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ف األساسي الخاص باألستاذ الباحثوالمتضمف القانو 

 2013ر سػنة ينػاي 30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77–13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي. 

 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  180-04مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  4تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ئمة أعضاء أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد قا المشار إليوو  ،2004يونيو سنة  23الموافق  1425

 مجمس آداب وأخبلقيات المينة الجامعية.
 كما يأتي: ،تحديد قائمة أعضاء مجمس آداب وأخبلقيات المينة الجامعية :2المادة 

 غوالي نور الديف. -
 قارة عتيقة المولودة عباس. -
 قريف لخضر. -
 رزؽ هللا لعربي. -
 ميمي مميكة. -
 قدورؼ رابح. -
 قرقب عيسى. -
 بف صافي دمحم. -
 دبات فاطمة. -
 ؼ مبارؾ.بحر  -
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 ىماؿ عمي. -
 خمفاوؼ فتحي. -
 رقيوة مزياف جميمة. -
 حاج زوبير. -
 مقراف عبد الحفيع. -
 خياطي مصطفى. -
 برابح يحي. -
 مقيدش دمحم رشيد. -
 بناجي شريف. -

 األميف العاـ بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.السيد يكمف  :3المادة 
 2019أكتوبر  20 في حرر بالجزائر

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2019أكتوبر  17مؤرخ في 48رقم  قــرار

 1المية  بجامعة وىرانلـدى كميـة العموم اإلنسانية والعموم اإلس 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
اسػػي العػػػػاـ لموظيػػػفة ، المتضػػمف القانػػػوف األس2006جويميػػػػة سػػنة  15المػػؤرخ فػػي  03-06بمقتضػػى األمػػػػػر رقػػػـ  -

 العموميػػة.
تماعيػة وكيفيػة مات اإلج، المحدد لمحتػػوػ الخد1982مػاؼ سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسـو رقػـ  -

 تمويميا.
 بتسييػر الخدمػػات اإلجتماعيػػػة.، المتعمق 1982سبتمبػػر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقػـ  -
، 2019مارس سنة  31ػ الموافق ل 1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
، المحدد لصبلحيػات وزير التعميػـ 2013جػانفي سنة  30المؤرخ في  77-13التنفيذؼ رقـ بمقتضى المرسوـ  -

 العممي. العػالي والبحث
-84يعدؿ المرسوـ التنفيذؼ رقـ ، 2014سنة سبتمبر  22المؤرخ في  262-14المرسوـ التنفيذؼ رقـ بمقتضى  -

 .سيرىا، المتعمق بتنظيـ جامعة وىراف و 1984أوت سنة  18المؤرخ في  211
، المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي األساتػذة الباحثيف 2019سنة ماؼ  27المؤرخ في  نظػػػػػػرا لممحضر -

والمستخدميف اإلدارييف والتقنييف وأعواف المصالح في لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة لدػ كمية العموـ اإلنسانية 
 .1والعمـو اإلسبلمية بجامعة وىراف

، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدػ كمية 2019ماؼ سنة  28ممحضر المؤرخ في نظػػػػػ را  ل -
 .1العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسبلمية بجامعة وىراف
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 يـقـــــرر
 .1العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسبلمية بجامعة وىراف تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ كميةالمـادة األولى:

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

 مناجميا أسيا، -03 ناير مختار، -02 بودربالة فريد، -01
 مختار أحمد، -06 بمي حكيـ، -05 بوخنوف ميمود، -04
 بف ويس فتيحة، -07

 األعضاء اإلضافيون:
 ارة بوبكر لونس،أوعم -02 حمادوش مراد، -01

 .( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المـادة 
، بتنفيذ ىذا القرار، الذؼ 1يكمف السيػد عميد كمية العموـ اإلنسانية والعموـ اإلسبلمية بجامعة وىراف  :4المـادة 

 الي والبحث العممي. سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ الع
 1323أكخوبر  21حرر بانجسائر فً                                                                                                                                     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي ع/                                                                                                        
 األمين العام                                                                                                                    

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رزنامة العطل الجامعية يحدد ،2019أكتوبر  22مؤرخ في  1849رقم  قــرار
 2020-2019بعنوان السنة الجامعية 

 

 لعالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ا
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق 1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19 وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2008مايو سػنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعيالمتضمف القانوف األساسي 
، 2008مايو سػنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  130-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث
، 2013جػػانفي  30افػػق المو  1434ربيػػع األوؿ عػػاـ  18المػػؤرخ فػػي  77-13وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 .التعميـ العاليـ الدراسات لنيل شيادات انظالنصوص التنظيمية التي تحدد وبمقتضى  -

 

 رر ـــــيـق
 

 ء مفبالنسبة لفصل الشتاء ابتدا 2020-2019تحدد العطمة الجامعية الفصمية لمسنة الجامعية  المادة األولى:
 .مساء   2020 جانفي 04مساء  إلى يوـ  2019 ديسمبر 19              

 بالنسبة لفصل الربيع ابتداء مف يـو 2020-2019تحدد العطمة الجامعية الفصمية لمسنة الجامعية  :2المادة 
 .مساء   2020 أفريل 04مساء  إلى يوـ  2020 مارس 19         
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بالنسبة لفصل الصيف ابتداء مف يـو  2020-2019لفصمية لمسنة الجامعية تحدد العطمة الجامعية ا :3المادة 
 .مساء   2020سبتمبر  02 يوـ مساء  إلى 2020 جويمية 07

 ال تطبق ىذه اإلجراءات عمى الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وأعواف المصالح. :4المادة 
 العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ  :5المادة 

 2019أكتوبر  22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضّمن تأىيل الماستر المفتوح ، 2019أكتوبر  22مـؤّرخ في  1850رقم  قــرار
 المركز الجامعي لبريكةب 2020-2019الجامعية بعنوان الّسنة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػػّمف و  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذؼ الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، 
 2019مػػػارس سػػػنة  31 الموافػػػق 1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ -

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضمّ 
 2008غشػػت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػـ  -

 .دكتوراهوشيادة الماستر وشيادة الوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميحدد صبلحيات وز ذؼ يال
 2016سػنة  مػايو 23الموافػق  1437عػاـ  شػعباف17المػؤّرخ فػي  146-16المرسػـو التنفيػذؼ رقػـ  وبمقتضػى -

 مركز جامعي ببريكة )والية باتنة(.إّنشاء المتضّمف 
متيا المتضػػػّمف إنشػػػاء المجنػػػة الوطنيػػػة لمتأىيػػػل وتشػػػكي 2015 أفريػػػل 13المػػػؤرخ فػػػي  167وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 .وصبلحياتيا وسيرىا، المعّدؿ
 .2019جويمية  31عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  بناء   -

 

 رر ـــــيـق
 

بالمركز الجامعي لبريكة، طبقا لمجدوؿ  2020-2019يؤىل الماستر المفتوح بعنواف الّسنة الجػامعيػة  ولـى:الماّدة األ 
 .أدناه

 طبيعة التخصصات شعبةال الميدان
 أ دولة ومؤسسات حقوؽ  حقوؽ وعمـو سياسية

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا كةالمركز الجامعي لبرييكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :2الماّدة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019أكتوبر  22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضّمن تأىيل الماستر المفتوح، 2019أكتوبر  22مـؤّرخ في  1851رقم  قــرار
 المركز الجامعي آلفموب 2020-2019بعنوان الّسنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػػّمف و  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ؼ الحجػػة عػػاـ ذ 18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل
 2019مػػػارس سػػػنة  31 الموافػػػق 1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ -

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضمّ 
 2008غشػػت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08 وبمقتضػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػـ -

 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميت وز حدد صبلحياذؼ يال
 2016الموافػػق أوؿ سػػبتمبر سػػنة  1437ذؼ القعػػدة  29المػػؤّرخ فػػي  230-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 مركز جامعي آفمو )والية األغواط(.والمتضّمف إنشاء 
لمتأىيػػػل وتشػػػكيمتيا المتضػػػّمف إنشػػػاء المجنػػػة الوطنيػػػة  2015 أفريػػػل 13المػػػؤرخ فػػػي  167وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 .ؿوصبلحياتيا وسيرىا، المعدّ 
 .2019جويمية  31عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  بناء   -

 

 رر ـــــيـق
 

 .بالمركز الجامعي آلفمو، طبقا لمجدوؿ أدناه 2020-2019يؤىل الماستر المفتوح بعنواف الّسنة الجػامعيػة  الماّدة األولـى:
 طبيعة التخصصات ةشعبال الميدان

 أ تعميمية المغات األجنبية لغة فرنسية آداب ولغات أجنبية
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا المركز الجامعي آلفمويكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :2الماّدة 

 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019أكتوبر  22 فيلجزائر حرر با

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضّمن تأىيل الماستر المفتوح ، 2019أكتوبر  22مـؤّرخ في  1852رقم  قــرار

 لجامعي لعين تموشنتالمركز اب 2020-2019بعنوان الّسنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػػّمف و  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذؼ الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ،
 2019مػػػارس سػػػنة  31 الموافػػػق 1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
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 2008يوليػػو سػػنة  09الموافػػق  1429رجػػب عػػاـ  06 المػػؤّرخ فػػي 205-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
 .المتضّمف إحداث مركز جامعي بعيف تيموشنت

 2008غشػػت سػػنة  19الموافػػق  1429اـ شػػعباف عػ 17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػـ  -
 .الماستر وشيادة الدكتوراه والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .العمميير التعميـ العالي والبحث حدد صبلحيات وز ذؼ يال

متيا المتضػػػّمف إنشػػػاء المجنػػػة الوطنيػػػة لمتأىيػػػل وتشػػػكي 2015 أفريػػػل 13المػػػؤرخ فػػػي  167وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -
 .وصبلحياتيا وسيرىا، المعّدؿ

 .2019جويمية  31عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  بناء   -
 

 رر ـــــيـق
 

بالمركز الجامعي لعيف تموشنت، طبقا  2020-2019ف الّسنة الجػامعيػة يؤىل الماستر المفتوح بعنوا الماّدة األولـى:
 .لمجدوؿ أدناه

 طبيعة التخصصات شعبةال الميدان

 عمـو الطبيعة والحياة
 أ عمـ البيئة النباتي والمحيط بيئة ومحيط
 أ حماية النباتات عمـو فبلحية

 أ عمـو اّلمغة لغة فرنسية آداب ولغات أجنبية
 أ نقد حديث ومعاصر دراسات نقدية ربيةأدب ولغة ع

، كّل فيما يخّصو المركز الجامعي لعيف تموشنتيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :2الماّدة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019أكتوبر  22 فيحرر بالجزائر 

 لتعميم العالي والبحث العمميوزير ا
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      2019أكتوبر  01في   المؤرخ 1646يعّدل القرار رقم ، 2019أكتوبر  22مـؤّرخ في  1853 رقم قــرار

 بسكرةبجـامعـة ، 2018-2017 ةالجـامعيــ ةمفتــوح بعنــوان الّسنــ تأىيل ماستــروالمتضّمن 
 في ميدان "عموم وتكنولوجيا" عمى سبيل التسوية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذؼ الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 المتّمـ،القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ و 
 2019مػػارس سػػنة  31الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19 وبمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ -

 .المعّدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 
 1998يوليػو سػنة  7الموافػق  1419ربيػع األّوؿ عػاـ  13المؤّرخ في  219–98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـالمتضّمف إنشاء جامعة بسكرة
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 2008غشػػت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػـ  -
 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه

جنػػػة البيداغوجيػػػة الوطنيػػػة لمميػػػداف المتضػػػّمف إنشػػػاء الم 2012مػػػارس  26المػػػؤرخ فػػػي  75وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صبلحيات وز 

والمتضّمف تأىيل ماستر مفتوح بعنواف السنة الجامعية  2019أكتوبر  01 المؤرخ في 1646وبمقتضى القرار رقـ  -
 بجامعة بسكرة في ميداف معمـو وتكنولوجيام عمى سبيل التسوية.  2017-2018

 .2019جويمية  24لوجيام المؤرخ في وبمقتضى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف معمـو وتكنو  -
 

 رر ـــــيـق
 

 والمذكور أعبله كما يأتي: 2019أكتوبر  01المؤرخ في  1646مف القرار رقـ  2تعّدؿ المادة  الماّدة األولـى:
، بسكرةبجامعة في السنة األولى ماستر  الطمبة المسجميفعمى يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار  :2المادة م

 .فقط 2020-2019و  2019-2018، 2018-2017ية الجامعوات بعنواف الّسنػػ
  م.........................................والبػػػػػػػػاقي بدوف تغيػػػػػػػػػير(..............................)

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار بسكرةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2المادة 
 ي.الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمم

 2019أكتوبر  22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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 يتضمن إنشاء شيادة دراسات فوق التخصص، 2019أكتوبر  23مـؤّرخ في  1854رقم  قــرار
 لحساسية لدى األطفالفي األمراض الصدرية والسل وا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ، والمتضػػمف1971أوت سػػنة  25، الموافػػق 1391رجػػب عػػاـ  4المػػؤرخ فػػي  215-71بمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -

 المتمـ.تنظيـ الدروس في العمـو الطبية، المعدؿ و 
، المتضػمف 1971ديسػمبر سػنة  3، الموافق 1391شواؿ عاـ  15المؤرخ في  275-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 حداث شيادة الدروس الطبية الخاصة.إ
، 1974، الموافػػػق ألوؿ أكتػػػوبر سػػػنة 1394رمضػػػاف عػػػاـ  14المػػػؤرخ فػػػي  200-74وبمقتضػػػى المرسػػػـو رقػػػـ  -

 اء شيادة دكتور في العمـو الطبية.المتضمف إنش
 1989الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في 140-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 باس سطيف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ.والذؼ يتضمف إنشاء جامعة فرحات ع
 2019مػارس سػنة  31، الموافػق 1440رجػب عػاـ  24المػؤرخ فػػي  111-19وبمقتضى المرسػوـ الرئػػاسػػي رقػـ  -

 ؿ.المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعد
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، يحدد 2001أكتوبر سنة  1الموافق  1422رجب عاـ  3ؤرخ في الم 294-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .شروط توظيف األساتذة المشاركيف وألساتذة المدعويف وعمميـ في المؤسسات التعميـ والتكويف العالييف

، 2013جانفي سنة  30، الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .حيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صبل

، الػػذؼ يحػػدد كيفيػػات التكفػػل بمصػػاريف النقػػل 2001فبرايػػر سػػنة  2وبموجػػب القػػرار الػػوزارؼ المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  -
 واإلقامة لؤلساتذة المدعويف المقيميف وغير المقيميف،

سات فوؽ التخصص فػي يادة درا، والمتضمف إنشاء ش2011أكتوبر سنة  8المؤرخ في  618وبموجب القرار رقـ  -
 العمـو الطبية.

 عمى موافقة المجمس العممي لكمية الطب بجامعة فرحات عباس سطيف. وبناء   -
 

 رر ـــــيـق
 

، المذكور أعبله، 2011أكتوبر سنة  8المؤرخ في  618تطبيقا ألحكاـ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
لتخصص في األمراض الصدرية والسل والحساسية لدػ األطفاؿ ينشأ طور الدراسات الطبية فوؽ ا

 .»األمراض الصدرية والسل والحساسية لدػ األطفاؿ «ويتوج بشيادة دراسات فوؽ التخصص في
 مرشحا. 20المتخصصيف،  تتشكل دفعة التكويف مف  يفتح التكويف لؤلطباء :2المادة 
 .1الجزائرعة يجرػ التعميـ عمى مستوػ كمية الطب لجام :3المادة 
 (.02( ساعة موزعة عمى سنتيف)140يحدد الحجـ الساعي لمتكويف بمائة وأربعوف ) :4المادة 

 يشمل التكويف دروس نظرية وتطبيقية.
)الممحق متوفر عمى مستوػ يتضمف الممحق المرفق بيذا القرار البرنامج البيداغوجي المفصل لمتكويف

المديرية  -مديرية التكويف في الدكتوراه والتأىيل الجامعي -طبيةالمديرية الفرعية لمتكوين في العموم ال
 .(العامة لمتعميـ والتكويف العالييف

 يتوج التكويف بامتحانيف: :5المادة 
 امتحان نظري. -
 امتحان تطبيقي. -

( أو تفوقيا في كل مف 10/20يعمف ناجحا المرشحيف الحائزيف عمى عبلمة تساوؼ عشر مف عشريف )
نظرؼ والتطبيقي، بالنسبة لممرشحيف الراسبيف ليـ الحق في االستدراؾ إما االمتحاف االختباريف ال

 الكتابي أو االمتحاف التطبيقي.
. يتوج تقييـ 1تعيف لجنة االمتحاف مف طرؼ المجنة البيداغوجية لمتكويف مع كمية الطب لجامعة سطيف :6المادة 

لصدرية والسل والحساسية لدػ األطفاؿ تسمـ التكويف بشيادة دراسات فوؽ التخصص في طب األمراض ا
 مف طرؼ كمية الطب لجامعة فرحات عباس سطيف.

 المسؤوؿ البيداغوجى لمتكويف ىو: :7المادة 
 .، أستاذ استشفائي جامعي في طب األطفاؿ بكمية الطب لجامعة فرحات عباس سطيفاألستاذ بيوض بمقاسم -

 المكمفة بالميام التالية:
 )الرزنامة والمضموف ومتابعة التعميـ(.ضماف تنظيـ الدروس  -



      2019-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   236

 

 

 

 تنظيـ انتقاء ممفات المترشحيف. -
 ضماف فصل وحدات التعميـ. -
 ضماف حسف سير التكويف ومتابعتو. -
 تنظيـ وتحديد قائمة المترشحيف المقبوليف لمتكويف. -
 ضماف تحضير اإلجتماعات بصورة منتظمة مف أجل اإلشراؼ والتنسيق البيداغوجي. -

دعوة األساتذة اإلستشفائييف الجامعييف األجانب األكفاء، قصد تدعيـ القدرات الوطنية في التكويف يمكف  :8المادة 
 وؿ بو.موالتكفل الطبي، وذلؾ بصفة أساتذة مدعويف غير مقيميف طبقا لمتنظيـ المع

 يضمف التنسيق بشأف التكويف لجنة بيداغوجية لفوؽ التخصص. :9المادة 
 األساتذة الجزائريين:

 .، أستاذ استشفائي جامعي في طب األطفاؿ بكمية الطب لجامعة فرحات عباس سطيفبيوض بمقاسماذ األست -
، أستاذ استشفائي جامعي في األمراض الصدرية بكمية الطب لجامعة فرحات عباس مومني عبد الحقألستاذ ا -

 .سطيف
 .1طب لجامعة بالجزائر، أستاذ استشفائي جامعي في طب األطفاؿ بكمية الخياري دمحم المختاراألستاذ  -
 .، أستاذة استشفائية جامعية في طب األطفاؿ بكمية الطب لجامعة عنابةبوشعير نضيرةاألستاذة  -
 .، أستاذ استشفائي جامعي في طب األطفاؿ بكمية الطب لجامعة تممسافحمد صالحأبن ددوش األستاذ  -
 .لجامعة فرحات عباس سطيف اؿ بكمية الطب، أستاذة استشفائية جامعية في جراحة األطفتوابتي سوىاماألستاذة  -
، أستاذ استشفائي جامعي في جراحة األطفاؿ بكمية الطب لجامعة فرحات عباس صواليمي زين الديناألستاذ  -

 .سطيف
 .، أستاذ استشفائي جامعي في األمراض المعدية الطب لجامعة فرحات عباس سطيفلشيب عبد المجيداألستاذ  -
 لجامعة فرحات عباس سطيف. اذة استشفائية جامعية في الكيمياء الحيوية بكمية الطب، أستجابي فريدةاألستاذة  -
 .، أستاذ استشفائي جامعي في التشريح بكمية الطب لجامعة فرحات عباس سطيفميدادي صالحاألستاذ  -
 ألطفاؿ بكمية الطب لجامعة وىراف.، أستاذ باحث استشفائي جامعي في طب ارادوي عبد الكريمالدكتور  -
 .أستاذ باحث استشفائي جامعي في طب القمب بكمية الطب لجامعة فرحات عباس سطيف جالوجي عزوزلدكتور ا -
ية الطب لجامعة فرحات عباس ، أستاذ باحث استشفائي جامعي في تخدير واإلنعاش بكمموصباح نبيلالدكتور  -

 سطيف.
كمية الطب لجامعة فرحات عباس ، أستاذ باحث استشفائي جامعي في التصوير الطبي ببابوش فريدالدكتور  -

 .سطيف
 .، أستاذ باحث استشفائي جامعي في طب الدـ بكمية الطب لجامعة فرحات عباس سطيفحمودة حكيمالدكتور  -
قامتيـ طبقا لمتنظيـ  :10المادة  قامة األساتذة المدعويف غير المقيميف وا  تتكفل المجنة البيداغوجيو بمصاريف نقل وا 

 المعموؿ بو.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف، مدير جامعة فرحات عباس سطيف وعميد كمية الطب، كل  :11المادة 

 البحث العممي.فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و 
 

 2019أكتوبر  23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 بوزيد الطيبالدكتور: 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ضاء مجمسيحدد القائمة االسمية ألع، 2019أكتوبر   24مـؤّرخ في  1855رقم  قــرار
 لدى المركز الجامعي بعين تيموشنت معيد العموم والتكنولوجيا

 

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

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. فوالمتضم
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05ـ وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػ -

 .منو 33الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 
 2008يوليػػػػو سػػػػنة  9الموافػػػػق 1429رجػػػػب عػػػػاـ  6المػػػػؤرخ فػػػػي  205-08وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذؼ رقػػػػـ  -

 عيف تيموشنت، المعدؿ.ركز جامعي بوالمتضمف إنشاء م
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ر التعميـ العالي و البحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وزي
التكنولوجيػا ، والمتضػمف إنشػاء األقسػاـ المكونػة لمعيػد العمػـو و 2012ماؼ  23المؤرخ في  170وبمقتضي القرار  -

 كز الجامعي بعيف تيموشنت، المتمـ.لدػ المر 
 رر ـــــيـق

 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  33تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 
 معيد العمـو والتكنولوجيا  لدػ المركز الجامعي بعيف تيموشنت.مجمس 

تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العموـ والتكنولوجيا لدػ المركز الجامعي بعيف تيموشنت  :2المادة 
 طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 العممي. ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث :3المادة 
 2019أكتوبر  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لوجيا لدى المركز الجامعي بعين تيموشنتقائمة أعضاء مجمس معيد العموم والتكنو  

 الصفة االسم والمقب
 مديرة المعيد، رئيسا، بف سعاد بوراسية -
 رئيس المجمس العممي، وداد وحيد -
 رئيسة قسـ اليندسة المدنية، عبد البارؼ سالمة -
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية، بموسات شمس الديف -
 يكية،رئيس قسـ اليندسة الميكان قندوز بوىبلؿ -
 رئيس قسـ ىندسة الماء والمحيط، نيارؼ عبد الرحماف -
 مدير مخبر، عيسى ماموف سيدب دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة  ذوؼ رتبة أستاذ عف قسـ اليندسة الميكانيكية، بونيف عبد الحميد -
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 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ رتبة أستاذ عف قسـ اليندسة الميكانيكية، بوعافية فريدة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ رتبة أستاذ عف قسـ اليندسة الكيربائية، عياش شكرية -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ رتبة أستاذ عف قسـ اليندسة الكيربائية، سميماف الزىرة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ رتبة أستاذ عف قسـ اليندسة المدنية، حمادؼ يوسف -
 ل منتخب عف األساتذة  ذوؼ رتبة أستاذ عف قسـ ىندسة الماء والمحيط،ممث قمو بوعبد هللا -
 ممثل منتحب عف سمؾ األساتذة المساعديف، قميل مصطفى خدير -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة، بمغمارؼ كنزة فايزة -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات. بف عربية يحياوية -
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ، 2019أكتوبر  24مـؤّرخ في  1856رقم  قــرار
 معيد اآلداب والمغات لدى المركز الجامعي بعين تيموشنت

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2019مػػارس سػػنة  31الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24خ فػػي المػػؤر  111-19بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

   .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 منو. 33سيره، السيما المادة الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و 
 2008يوليػػػػو سػػػػنة  9الموافػػػػق 1429رجػػػػب عػػػػاـ  6المػػػػؤرخ فػػػػي  205-08وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذؼ رقػػػػـ  -

 ركز جامعي بعيف تيموشنت، المعدؿ.والمتضمف إنشاء م
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 يـ العالي والبحث العممي.ير التعمالذؼ يحدد صبلحيات وز 
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد اآلداب والمغات لدػ 2012ماؼ  23المؤرخ في  171وبمقتضي القرار  -

 عي بعيف تيموشنت، المعدؿ والمتمـ.المركز الجام
 

 رر ـــــيـق
 

 1426رجب عاـ  11خ في المؤر  299-05مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  33تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 مجمس معيد اآلداب والمغات لدػ المركز الجامعي بعيف تيموشنت.
تيموشنت طبقا تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد اآلداب والمغات لدػ المركز الجامعي بعيف  :2المادة 

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

 

 2019أكتوبر  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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 قائمة أعضاء مجمس معيد اآلداب والمغات لدى المركز الجامعي بعين تيموشنت
 الصفة   االسم والمقب

 مدير المعيد، رئيسا، منقور عبد الجميل  -

 رئيس المجمس العممي ، رمضاف دمحم  -
 ئيس قسـ المغة واألدب العربي،ر  معمر الديف عبدالقادر  -
 رئيسة قسـ العمـو االجتماعية ، سبع ىاجيرة  -
 رئيسة قسـ اآلداب والمغة االنجميزية، بمحميدؼ سممى  -
 رئيس قسـ اآلداب والمغة الفرنسية، صايـ ىوارؼ   -
 ممثمة منتخبة عف أساتذة  األدب العربي، حطرؼ سمية  -
 سمؾ األساتذة المساعديف،ممثل منتحب عف  مغني صنديد دمحم نجيب  -
 ممثل منتخب عف الطمبة، شعباف أمير عبد القادر  -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات. بخيت خديجة  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ديحدّ ، 2019أكتوبر  24مـؤّرخ في  1857 مـرق قــرار
 لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنت

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .،المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008أبريػل سػنة  9الموافػق  1429ربيػع الثػاني  عػاـ  3المؤرخ في  116-08 يذؼ رقـوبمقتضى المرسوـ التنف -

 .والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت
الذؼ  2013يونيو سنة  28الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .حث العممييحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والب
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
الػػذؼ يحػّدد القائمػة االسػػمية ألعضػاء المجمػس العممػػي  2018أكتػوبر  11المػػؤرخ فػي  899وبمقتضػى القػرار رقػـ  -

 .الوطنية العميا لممناجمنتلممدرسة 
  .الواردة عف المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت 2019جويمية  21المؤرخة في  495وبناء  عمى المراسمة رقـ  -

 

 رر ـــــيـق
 

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في 176-16 مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ 44تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو  14الموافق 

 المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنت. 
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تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، وفق ا لمجدوؿ الممحق  :2المادة 
 بيذا القرار.

 ، المذكور أعبله،2018أكتوبر  11المؤرخ في  899اـ القرار رقـ تمغى أحك :3المادة 
يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، كّل فيما يخصو،  :4المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019أكتوبر  24 فيئر حرر بالجزا

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممييحدّ  الذؼ 4172أكتوبر  42المػؤّرخ في  7581 ـػرار رقػق بالقػممح

 لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنت
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ة المجمس العممي لممدرسةسمديرة المدرسة، رئي مسايد حسناء أمينة 2
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعبلـ واالتصاؿ والعبلقات الخارجية أمقراف مصطفى 1

 مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي ففروخي أمي 3
 رئيس قسـ مناجمنت التنظيمات ممود سيد عمي 4
 أستاذ مزىوده عبد المميؾ 5
 أستاذة محاضرة قسـ مأم موساوؼ سامية 6
 أستاذة محاضرة قسـ مأم بمعيدؼ عمي 7
 أستاذة محاضرة قسـ مأم عمارة جميمة 8
 حاضر قسـ مبمأستاذ م شيرة دمحم 9
 أستاذ مساعد قسـ مبم سميماني عمر فاروؽ  10
 مدير بحث بمركز البحث لبلقتصاد المطبق لمتنمية-أستاذ مشارؾ بف قرنة دمحم 11
 ممثل األساتذة التابعيف لمؤسسات أخرػ -3أستاذ بجامعة الجزائر بوخارؼ دمحم 12
 ممثل األساتذة التابعيف لمؤسسات أخرػ -عميا التجاريةأستاذ بالمدرسة الوطنية لمدراسات ال شعباني اسماعيف 13
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2019أكتوبر  24مـؤّرخ في  1858 رقم قــرار
 العميا في عموم التغذية والصناعات الغذائيةلممدرسة 

 

 التعميم العالي والبحث العممي،إن وزير 
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿ ،والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الػذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.صبلحيات وز يحدد 
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذؼ يحدد القانوف 
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فبرايػػر سػػنة  15وافػػق الم 1438جمػػادػ األولػػى عػػاـ  18المػػؤرخ فػػي  81-17وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
عميػػػا فػػػي عمػػػـو درسػػػة إلػػػى م والمتضػػػّمف تحويػػػل المدرسػػػة التحضػػػيرية فػػػي عمػػػوـ الطبيعػػػة والحيػػػاة بػػػالجزائر 2017

 .التغذية والصناعات الغذائية
الػذؼ يحػّدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجمػس العممػي  2017نػوفمبر  15المػؤرخ فػي  391وبمقتضى القػرار رقػـ  -

 تغذية والصناعات الغذائية.عمـو اللممدرسة في 
غذائيػة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا في عموـ التغذيػة والصػناعات ال -

 .2019جويمية  21المؤرخ في 
 يـقـــــرر

 

 1437عاـ رمضاف  9المؤرخ في 176-16مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو  14الموافق 

 المجمس العممي لممدرسة العميا في عمـو التغذية والصناعات الغذائية.
لغذائية، وفقا تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا في عموـ التغذية والصناعات ا :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 .،المذكور أعبله 2017نوفمبر  15المؤرخ في  391تمغى أحكاـ القرار رقـ  :3المادة 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا في عموـ التغذية والصناعات الغذائية،  :4المادة 

     قرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا ال

 2019 أكتوبر 24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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 لقائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميالذي يحّدد ا 1323أكتوبر  10المـؤّرخ في  2202ممحــق بالقــرار رقـم 
 العميا في عموم التغذية والصناعات الغذائيةلممدرسة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
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 يحـّدد القائمـة االسمية ألعضـاء المجمـس العممـي ، 2019أكتوبر  24مـؤّرخ في  1859رقـم  رارقــ
 بجــايـة–لجامعـة عبــد الرحمـن ميــرة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

  .متضّمف تعييف أعضاء الحكومةوال
 1998يوليػو سػنة  7الموافػق  1419ربيع األوؿ عػاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشا
نة  غشػػت سػػ 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وزي
 20بجايػػة المػػؤّرخ فػػي  -ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لجامعػػة عبػػد الػػرحمف ميػػرةوبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب  -

 .2019فيفرؼ 
 رر ـــــيـق

 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  20تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكو 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 بجاية.-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعػػة عبد الرحمف ميرة
بجاية، وفق ا لمجدوؿ الممحق -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعػػة عبد الرحمف ميرة :2المادة 

 بيذا القرار.
بجاية، كّل فيما يخصو، -ميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرةيكّمف المدير العاـ لمّتع :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019 أكتوبر 24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب
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 الذي يحـّدد القائمـة االسمية ألعضـاء المجمـس العممـي 1323أكتوبر  10المـؤّرخ في  2203بالقــرار رقـم ق ــممح

 بجــايـة –لجامعـة عبــد الرحمـن ميــرة 
 فـةالّص  االسم والمقـب مالرق
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي سعيداني بوعبلـ 2

بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل المكّمف  المديرنائب  باؼ سعيد 1
 والشيادات والّتكويف العالي في التدرج

لطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي بالتكويف العالي في االمكّمف  المديرنائب  بودة أحمد 0
 والتكويف العالي فيما بعد التدرج

 بالعبلقات الخارجية والّتعاوف والّتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةالمكّمف  المديرنائب  كاتي جماؿ الديف 0

 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوالمكّمف  المديرنائب  سعد الديف عبد الحميد 0



      2019-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   243

 

 

 

 التكنولوجيا عميد كّمية بوكرو اعمر 0
 العمـو الدقيقةعميد كّمية  بوكروؼ عبد الحميد 1
 ة عمـو الطبيعة والحياةعميد كّمي عثماني جبار 2
 الحقوؽ والعمـو السياسية عميد كّمية أيت منصور كماؿ 3

 العمـو االقتصادية والّتجارية وعمـو الّتسيير عميد كّمية أوقاسي كماؿ 23
 اآلداب والّمغاتعميد كّمية  بكتاش مراد 22
 عميد كّمية الطب  طميبة سييل 21
 عميد كّمية العمـو االنسانية والعمـو االجتماعية سوالمية عبد الرحماف 20
 عمـو الطبيعة والحياة رئيس المجمس العممي لكّمية تواتي عبد العزيز 20
 ولوجياالتكن رئيس المجمس العممي لكّمية جيجمي حسيف 20
 الحقوؽ والعمـو السياسيةرئيس المجمس العممي لكّمية  زوايمية رشيد 20
  العمـو االقتصادية والّتجارية وعمـو الّتسيير رئيس المجمس العممي لكّمية مرزوؽ سميماف 21
 اآلداب والّمغاترئيس المجمس العممي لكّمية  أرزقي عبد النور 22
 الطبعممي لكّمية رئيس المجمس ال نواصرية بوبكر 23
 العمـو االنسانية والعمـو االجتماعيةرئيس المجمس العممي لكّمية  أوعثماني ستار 13
 العمـو الدقيقةرئيس المجمس العممي لكّمية  بزؼ عبد الناصر 12
 التكنولوجيا كّمية عف ذوؼ مصّف األستاذية ممّثل األساتذة بوزيدؼ عثماف 11
 التكنولوجيا كّمية عف ذوؼ مصّف األستاذية األساتذةممّثل  حميش دليمة بزغيش 10
 العمـو الدقيقة كّمية عف ذوؼ مصّف األستاذية ممّثل األساتذة بيبي محند واعمر 10

 العمـو الدقيقة كّمية عف ذوؼ مصّف األستاذية ممّثل األساتذة عمار مولود 10

 عمـو الطبيعة والحياة يةكمّ  عف ذوؼ مصّف األستاذية ممّثل األساتذة بف حميش ندير 10

 عمـو الطبيعة والحياة كّمية عف ذوؼ مصّف األستاذية ممّثل األساتذة بريبي نور الديف 11

 العمـو االقتصادية والّتجارية وعمـو الّتسيير كّمية عف ذوؼ مصّف األستاذية ممّثل األساتذة موفق نصر الديف 12

 العمـو االقتصادية والّتجارية وعمـو الّتسيير كّمية عف ألستاذيةذوؼ مصّف ا ممّثل األساتذة إفوراح حسيف 13

 اآلداب والّمغات كّمية عف ذوؼ مصّف األستاذية ممّثل األساتذة لحوؿ باشوش تسعديت 03

 اآلداب والّمغات كّمية عف ذوؼ مصّف األستاذية األساتذة ةممّثم ايدرؼ أىوارؼ نادية 02

 الطب كّمية عف ذوؼ مصّف األستاذية ممّثل األساتذة بركاف صالح 01

 الطب كّمية عف ذوؼ مصّف األستاذية ممّثل األساتذة بوبشير دمحم أكمي 00

 العمـو االنسانية والعمـو االجتماعية كّمية عف ذوؼ مصّف األستاذية ممّثل األساتذة أيت مدور محمود 00

 العمـو االنسانية والعمـو االجتماعية كّمية عف ذوؼ مصّف األستاذية ممّثل األساتذة بريتيمة عبد الحميـ 35
 الحقوؽ والعمـو السياسية كّمية عف ذوؼ مصّف األستاذية ممّثل األساتذة صايش عبد المالؾ 36
 الحقوؽ والعمـو السياسية عف ذوؼ مصّف األستاذية ممّثل األساتذة معزيز عبد السبلـ 37

 عديفممّثل عف األساتذة المسا بف بركاف أحمد 38

 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف مرغيد طارؽ  39

 مدير وحدة البحث عيساني جميل 40

 سطيف  -فرحات عباس أستاذ بػجامعة بف عاشور جعفر 41
 جيجل -دمحم الصديق بف يحي أستاذ بػجامعة مميط عمي 42
 مسؤوؿ المكتبة المركزية مورؼ عبد النور 43

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2019-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   244

 

 

 

عموم يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ال، 2019أكتوبر  24مؤرخ في  1860رقم  قــرار
 خنشمـة-العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة عبـاس لغـروركّمية ب التجارية وعموم التسيير

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿة، والمتضّمف تعييف أعضاء الحكوم
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذؼ 2003
 2012 ونيػػػو سػػػنةي 4الموافػػػق  1433رجػػػب عػػػاـ  14المػػػؤرخ فػػػي  246-12وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 تضّمف إنشاء جامعة خنشمة.والم
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
مة االسمية ألعضاء المجنة العممية الذؼ يحّدد القائ 2019سبتمبر  24المؤّرخ في  1606وبموجب القرار رقـ  -

 .خنشمػة-بجامعة عبػاس لغػرور االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرالعمـو كّمية لقسـ العمـو التجارية وعمـو التسيير ب
العمػػػـو كّميػػػة وبنػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالمجنػػػة العمميػػة لقسػػػـ العمػػػوـ التجاريػػػة وعمػػػوـ التسػػػيير ب -

   .2019أفريل  30خنشمة المؤّرخ في -دية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة عباس لغروراالقتصا
 

 يـقـــــرر
 

 جمادػ الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االقتصادية كّمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية وعموـ التسيير ب
 خنشمة.-والتجارية وعمـو التسيير بجامعة عباس لغرور

 ، والمذكور أعبله.2019سبتمبر  24المؤّرخ في  1606تمغى أحكاـ االقرار رقـ  :2المادة 
العموـ االقتصادية كّمية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية وعموـ التسيير ب :3المادة 

 خنشمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-والتجارية وعمـو التسيير بجامعة عباس لغرور
 بتطبيق خنشمة، كل فيما يخصو،-جامعة عباس لغروريكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :4المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019 أكتوبر 24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم  1323أكتوبر  10المؤرخ في  2203رقم رار ــق بالقــممح
 خنشمـة-امعة عبـاس لغـرورالعموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجكّمية ب العموم التجارية وعموم التسيير

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـمرئيس المجنة العممية لبم، مقسـ  أستاذ محاضر حسفأالعايب  2
 قسـال رئيس عمي خنافر 1
 أستاذ جرماف الربعي 0
 أممة قسـ محاضر  ةأستاذ بمقيدـو صباح 0
 مأمقسـ  محاضرأستاذ  سميماني عصاـ 0
 مبم قسـ تاذ مساعدأس مصباح عماد الديف 0
 مبم قسـ ةمساعد ةأستاذ دريدؼ صفية 1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019أكتوبر  24مـؤّرخ في  1861رقـم  قــرار

 م البحر وتييئة الساحلالوطنية العميا لعمو  مدرسةبال لقسـم المـوارد الحّيـة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 المعّدؿ. والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
ف إنشػػاء وتنظػػيـ معيػػد والمتضػػمّ  1983غشػػت عػػاـ  13المػػؤرخ فػػي  495-83وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 الساحل. ةعموـ البحر وتييئ
 2008جويميػػة سػػنة  14الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  221-08 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -

 مدرسة خارج الجامعة. والمتضّمف تحويل معيد عموـ البحر وتييئة الساحل إلى
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437اف عػػاـ رمضػػ 9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذؼ يحدد القانوف 
الػذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الموارد الحية بالمدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وبناء  عمى محضر انتخاب  -

 .2019جويمية  28الساحل المؤرخ في وتييئة 
 رر ـــــيـق

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
،والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  2016 يونيو سنة 14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ الموارد الحية بالمدرسة الوطنية العميا لعمـو البحر وتييئة الساحل. 
عموـ البحر الوطنية العميا لمدرسة لقسـ الموارد الحية بال تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 وتييئة الساحل، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحل،  :3المادة 
 ممي.كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث الع

 2019 أكتوبر 24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 1323أكتوبر  10المـؤّرخ في  2202ممحــق بالقــرار رقـم 
 الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحلمدرسة بال لقسـم المـوارد الحيـة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ مبم، رئيسة المجنة العممية لمقسـ بوفرساوؼ سميرة 2

 رئيسة القسـ  مواؿ جميمة 1

 أستاذ حميدة فريد 0
 أستاذ  سمرود رشيد 0
 أستاذة محاضرة قسـ مأم عمواش سييمة 0
 أستاذة محاضرة قسـ مبم ولد أحمد نورة 0
 أستاذة مساعدة قسـ مأم حوؼ مسمـ نبيمة 1
 أستاذ مساعد قسـ مأم قصار عبد الرحمف 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمتضمن  2007سبتمبر  29المؤرخ في  220يعدل القرار رقم ، 2019أكتوبر  29 مؤرخ في 1862رقم  قــرار

الترخيص برفع سقف الحجم الساعي األسبوعي لفائدة أساتذة التعميم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان 
 عموميون آخرون باعتبارىا عمال ثانويا، المعدل والمتمم

 

 زير التعميم العالي والبحث العممي،إن و 
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2001الموافػػق أوؿ أكتػػوبر سػػنة  1422رجػػب عػػاـ  13المػػؤرخ فػػي  293-01وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

بمياـ التعميـ والتكويف التي يقوـ بيا أساتذة التعميـ والتكويف العالييف ومستخدمو البحث وأعواف عموميوف والمتعمق 
 .ف باعتبارىا عمبل ثانويا، المتمـآخرو 

 2013ينػاير سػنة  31الموافػق  1435ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .تعميـ العالي والبحث العمميير الالذؼ يحدد صبلحيات وز 

والمتضػمف التػرخيص برفػع الحجػـ السػاعي األسػبوعي  2007سػبتمبر  29المػؤرخ فػي  220وبمقتضى القرار رقػـ  -
لفائدة أساتذة التعميـ والتكويف العالييف ومستخدمو البحث وأعواف عموميػوف آخػروف باعتبارىػا عمػبل ثانويػا، المعػدؿ 

 والمتمـ.
 رر ـــــيـق

 

، المعدؿ والمتمـ والمذكور 2007سبتمبر  29المؤرخ في  220يعدؿ الجدوؿ المرفق بالقرار رقـ  ولى:المادة األ 
 أعبله، كما ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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 .2020 -2019تسرؼ أحكاـ ىذا القرار ابتداء مف السنة الجامعية  :2المادة 
راقبة التسيير ومدير جامعة المدية، كل فيما يخصو، بتطبيق يكمف كل مف مدير الميزانية والوسائل وم :3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
 2019 أكتوبر 29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
والمتضمن  1331سبتمبر  13المؤرخ في  113الذي يعدل القرار رقم  1323أكتوبر  13 المؤرخ في 2201ممحق القرار رقم 

 لعاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون الترخيص برفع سقف الحجم الساعي األسبوعي لفائدة أساتذة التعميم والتكوين ا
 آخرون باعتبارىا عمال ثانويا، المعدل والمتمم

 الجامعات -2
 الرقم الجامعات والتخصصات المعنيةالفروع 

 32 7جامعة الجزائر  بدوف تغيير(  (

 31 4جامعة الجزائر بدوف تغيير(  (

 30 3جامعة الجزائر  بدوف تغيير(  (

 30 معة العمـو والتكنولوجيا بوىرافجا بدوف تغيير(  (

 30 جامعة العمـو االسبلمية األمير عبد القادر قسنطينة بدوف تغيير(  (

 30 7جامعة البميدة  بدوف تغيير(  (

 31 4جامعة البميدة  بدوف تغيير(  (

 32 7جامعة باتنة  بدوف تغيير(  (

 33 4جامعة باتنة  بدوف تغيير(  (

 23 معة تممسافجا بدوف تغيير(  (

 22 جامعة سيدؼ بمعباس بدوف تغيير(  (

 21 جامعة التكويف المتواصل بدوف تغيير(  (

 20 جامعة بسكرة بدوف تغيير(  (

 20 جامعة بجاية بدوف تغيير(  (

 20 جامعة الشمف بدوف تغيير(  (

 20 جامعة قالمة بدوف تغيير(  (

 21 جامعة سكيكدة بدوف تغيير(  (

 22 جامعة ورقمة تغيير(  بدوف  (

 23 جامعة أدرار بدوف تغيير(  (

 13 جامعة جيجل بدوف تغيير(  (

 12 جامعة بشار بدوف تغيير(  (

 11 جامعة معسكر بدوف تغيير(  (

 10 جامعة سعيدة بدوف تغيير(  (

 10 جامعة المدية إعبلـ آلي/ رياضيات/ لغة انجميزية

 

 .( ............................................والباقي بدون تغيير.........................................)

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ، 2019أكتوبر  29مـؤّرخ في  1863رقم  قــرار
 الجمفة لدى جامعةالتسيير  العموم االقتصادية والتجارية وعمومكمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 39و 37الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003
 .منو

والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .متمـإنشاء جامعة الجمفة، المعدؿ وال

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صبلحيات وزير 

 العموـ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية 2009ديسمبر  3المؤرخ في  327وبمقتضى القرار رقـ  -
 الجمفة. لدػ جامعة والتجارية وعموـ التسييراالقتصادية 

 

 رر ـــــيـق
 

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

 كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدػ جامعة الجمفة. مية ألعضاء مجمسالقائمة االس
كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدػ جامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2المادة 

 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.الجمفة، 
 لرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة ا :3المادة 

 2019 أكتوبر 29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة الجمفةاء مجمس قائمة أعض
 الصفة المقب واالسم 

 عميد الكمية، رئيسا حميدة مختار -

 رئيس المجمس العممي قادرؼ دمحم الطاىر -
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية مختارؼ مصطفى  -
 رئيس قسـ العمـو التجارية سالت دمحم مصطفى -
 رئيس قسـ عمـو التسيير  خالدؼ دمحم -
 مدير مخبر بحث نوػ طو حسيف -
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 مدير مخبر بحث ضيف أحمد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية شويكات دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية شعباف أعمر سعيد -
 نتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسييرممثل م ىزرشي طارؽ  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير جواؿ دمحم سعيد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية صديقي نعاس -
 اذية عف قسـ العمـو التجاريةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األست مرزوؽ سعد  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف خيرؼ عبد الكريـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف سويسي طو -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ العمـو االقتصادية داودؼ إلياس -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ عمـو التسيير نعمي دمحم -
 عف طمبة قسـ العمـو التجارية ممثل منتخب بف العايب جماؿ -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات شميقـ زبيدة -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بوزيدؼ دمحم -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019أكتوبر  29ؤّرخ في مـ 1864 رقم قــرار
 الجمفة لدى جامعةواإلنسانية  ةالعموم االجتماعيكمية 

 

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

 المعدؿ. حكومة،والمتضمف تعييف أعضاء ال
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 39و 37الذؼ يحدد ميػػاـ الجامعػػة و القواعػػد الخاصػة بتنظيميػا وسػيرىا، المعػدؿ والمػتمـ، السػيما المػادة  2003
 .منو

 2009ينػػػػاير سػػػػنة  4الموافػػػػق  1430محػػػػـر عػػػػاـ  7فػػػػي المػػػػؤرخ  09 -09وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذؼ رقػػػػـ  -
 .اء جامعة الجمفة، المعدؿ والمتمـوالمتضمف إنش

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صبلحيات وز 

العمػػػـو ، و المتضػػػمف إنشػػػاء األقسػػػاـ المكونػػػة لكميػػػة 2014مػػػارس  23المػػػؤرخ فػػػي  261رقػػػـ وبمقتضػػػى القػػػرار  -
 .، المعدؿالجمفة لدػ جامعة واإلنسانية ةاالجتماعي

 رر ـــــيـق
 

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

 واإلنسانية لدػ جامعة الجمفة. ةكمية العمـو االجتماعي القائمة االسمية ألعضاء مجمس
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في الجدوؿ واإلنسانية لدػ جامعة الجمفة،  ةكمية العموـ االجتماعيتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2المادة 
 ليذا القرار. الممحق

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 3المادة 
 2019 أكتوبر 29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 واإلنسانية لدى جامعة الجمفة ةكمية العموم االجتماعيقائمة أعضاء مجمس 

 الصفة  واالسم المقب
 عميد الكمية، رئيسا برابح دمحم الشيخ -
 رئيس المجمس العممي بوكربوط عزالديف -
 رئيس قسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا جمود رشيد -
 رئيس قسـ عمـ النفس والفمسفة دمحم بومانة -
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية بف عمار مصطفى -
 مدير مخبر بحث بف شريؾ عمر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا سحواف عطاهلل -
 جتماع والديمغرافياممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـ اال مداس أحمد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـ النفس والفمسفة بوصالحيح حمداف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـ النفس والفمسفة بف قيدة مسعودة -
 إلنسانيةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو ا اليادؼ عامر -
 منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية ةممثم ذيب بيرينة -
 عف سمؾ األساتذة المساعديفمنتخب ممثل  تومي بمقاسـ -
 عف سمؾ األساتذة المساعديفمنتخب ممثل  بورقبة مصطفى -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا فضة دمحم -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ عمـ النفس والفمسفة ادطمحة مر  -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ العمـو اإلنسانية سراؼ يحي -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات زبوش دمحم -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات قطشة عمي -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ، 2019أكتوبر  29مـؤّرخ في  1865 رقم قــرار
 الجمفة لدى جامعةعموم الطبيعة والحياة كمية 

 

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

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 39و 37الذؼ يحدد ميػػاـ الجامعػػة و القواعػػد الخاصػة بتنظيميػا وسػيرىا، المعػدؿ والمػتمـ، السػيما المػادة  2003
 .منو
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والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .إنشاء جامعة الجمفة، المعدؿ والمتمـ

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

عمػـو الطبيعػة ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونػة لكميػة 2009ديسمبر  3المؤرخ في  330وبمقتضى القرار رقـ   -
 .الجمفة لدػ جامعة والحياة

 رر ـــــيـق
 

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

 كمية عمـو الطبيعة والحياة لدػ جامعة الجمفة. القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ الممحق فة، كمية عموـ الطبيعة والحياة لدػ جامعة الجمتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2المادة 

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

 2019 أكتوبر 29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كمية عموم الطبيعة والحياة لدى جامعة الجمفةقائمة أعضاء مجمس 
 الصفة  واالسم المقب

 عميد الكمية، رئيسا حاكـ أحسف -
 رئيس المجمس العممي سوطو كريـ -
 رئيس قسـ عمـو الفبلحة وعمـو البيطرة غافوؿ منير -
 رئيس قسـ البيولوجيا بوجمعةساىل  -
 رئيس قسـ عمـو األرض والكوف  حسف فتحي سعيد -
 لقسـ البيولوجياممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية  آيت بمقاسـ عبد الكريـ -
 عمـو الفبلحة وعمـو البيطرة لقسـممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية  مكيوس شيرزاد -
 عف سمؾ األساتذة المساعديفمنتخب ممثل  عمراوؼ عبد البلوؼ  -
 عف سمؾ األساتذة المساعديفمنتخب ممثل  بوسعيد عادؿ -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ عمـو الفبلحة وعمـو البيطرة لبسط يحي -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ عمـو األرض والكوف  طيبي بف سعد -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ البيولوجيا طمحة طمحة -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات رشداد لخض -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بوعبدلي فتحي -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مية ألعضاء مجمسيحدد القائمة االس، 2019أكتوبر  29مـؤّرخ في  1866 رقم قــرار
 الجمفة لدى جامعة الحقوق والعموم السياسيةكمية 

 

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

 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 39و 37الػػذؼ يحػػدد ميػػػاـ الجامعػػػة والقواعػػػد الخاصػػة بتنظيميػػا وسػػيرىا، المعػػدؿ والمػػتمـ، السػػيما المػػادة  2003
 .منو

تضمف والم 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .إنشاء جامعة الجمفة، المعدؿ والمتمـ

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

الحقػوؽ والعمػوـ اـ المكونة لكمية ، والمتضمف إنشاء األقس2009ديسمبر  3المؤرخ في  328وبمقتضى القرار رقـ  -
 .الجمفة لدػ جامعة السياسية

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
ديد ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تح2003غشت سنة  23الموافق  1424

 كمية الحقوؽ والعموـ السياسية لدػ جامعة الجمفة. القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ كمية الحقوؽ والعموـ السياسية لدػ جامعة الجمفة، تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2المادة 

 الممحق ليذا القرار.
 ي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العال :3المادة 

 2019 أكتوبر 29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 والعموم السياسية لدى جامعة الجمفةكمية الحقوق قائمة أعضاء مجمس 
 الصفة  واالسم المقب

 عميد الكمية، رئيسا حماـ دمحم -
 رئيس المجمس العممي العقوف ساعد -
 رئيس قسـ الحقوؽ  بف يحي أبو بكر الصديق -
 ةرئيس قسـ العمـو السياسي نورؼ النعاس -
 مدير مخبر بحث طيبي عيسى -
 مدير مخبر بحث جعبلؿ كماؿ -
 دير مخبر بحثم قيرع سميـ -



      2019-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   253

 

 

 

 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  عباس عبد القادر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية الكر دمحم -
 عف سمؾ األساتذة المساعديفمنتخب ممثل  بف عمي خميل -
 ديفعف سمؾ األساتذة المساعمنتخب ممثل  دروازؼ عمار -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ الحقوؽ  بف عسموف دمحم -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ العمـو السياسية شارؼ دمحم األميف -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بربورة توفيق -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات قسـو دمحم -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ، 2019أكتوبر  29مـؤّرخ في  1867 رقم قــرار

 الجمفة لدى جامعةمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 
 

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

 .المعدؿ، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 66و 61لمعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ا2003
 .منو

والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .إنشاء جامعة الجمفة، المعدؿ والمتمـ

 2013اير سػنة ينػ 30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صبلحيات وز 

عمـو وتقنيات  لمعيد، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة 2014مارس  23المؤرخ في  259وبمقتضى القرار رقـ   -
 .الجمفة لدػ جامعة النشاطات البدنية والرياضية

 رر ـــــيـق 
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  66ة تطبيقا ألحكاـ الماد المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لدػ جامعة الجمفة القائمة االسمية ألعضاء مجمس
معيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لدػ جامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2المادة 

 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.الجمفة، 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2019 أكتوبر 29 فيحرر بالجزائر 
 ث العمميوزير التعميم العالي والبح

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لدى جامعة الجمفةقائمة أعضاء مجمس 
 الصفة     واالسم المقب

 عميد الكمية، رئيسا رويبح كماؿ -
 رئيس المجمس العممي براىيمي طارؽ  -
 رئيس قسـ النشاط الرياضي المكيف حرواش لميف -
 رئيس قسـ النشاط البدني والرياضي والتربوؼ  شرفي عامر -
 رئيس قسـ التدريب الرياضي النخبوؼ  رقيق ساعد -
 مدير مخبر بحث شاربي بمقاسـ -
 األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ النشاط الرياضي المكيف ممثل منتخب عف حمادؼ عامر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ النشاط الرياضي المكيف كيحل إسماعيل -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ النشاط البدني والرياضي والتربوؼ  مسعودؼ الطاىر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ النشاط البدني والرياضي والتربوؼ  بف عبد السبلـ دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ التدريب الرياضي النخبوؼ  خاضر صالح -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ التدريب الرياضي النخبوؼ  قصار الماحي -
 عف سمؾ األساتذة المساعديفمنتخب ممثل  حمدمرواف أ -
 عف سمؾ األساتذة المساعديفمنتخب ممثل  شتوح مرواف  -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ التدريب الرياضي النخبوؼ  نوراني بمقاسـ -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ النشاط البدني والرياضي والتربوؼ  برييمات عبد الفتاح -
 بة قسـ النشاط الرياضي المكيفممثل منتخب عف طم حميدؼ وليد -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات النورؼ حبيب -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مالكي عبد الجميل -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ، 2019أكتوبر  29مـؤّرخ في  1868رقم  قــرار
 1قسنطينة لدى جامعةالعموم الدقيقة كمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 1984سػػػػنة  غشػػػػت 18الموافػػػػق  1404عػػػػاـ  ذؼ القعػػػػدة 21المػػػػؤرخ فػػػػي  213 -84بمقتضػػػػى المرسػػػػـو رقػػػػـ  -

 .معدؿ والمتمـ، ال1قسنطينةجامعة  بتنظيـ المتعمقو 
، 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440عػػاـ  رجػػب 24المػػؤرخ فػػي  111-19المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  ىبمقتضػػو  -

 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف عة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت، الذؼ يحدد مياـ الجام2003
 .منو

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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، والمتضػمف إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكميػة العمػـو الدقيقػة 2012نػوفمبر 12رخ فػي المػؤ  415وبمقتضى القرار رقـ  -
  .1قسنطينة لدػ جامعة

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
مذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدؿ والمتمـ، وال2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1قسنطينة لدػ جامعةكمية العمـو الدقيقة  القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ الممحق ليذا  1قسنطينة لدػ جامعةكمية العموـ الدقيقة تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2المادة 

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

 2019 أكتوبر 29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1قسنطينة لدى جامعةكمية العموم الدقيقة اء مجمس قائمة أعض
 الصفة     واالسم المقب

 عميد الكمية، رئيسا غواطي صالح -
 رئيس المجمس العممي  بولطيف عمي -
 رئيس قسـ الكيمياء دباش عبد المجيد -
 رئيس قسـ الفيزياء بوجعادة عمي -
 رئيس قسـ الرياضيات بركاف عبد الحق -
 بحثمدير مخبر  ببلؿ نذير  -
 مدير مخبر بحث بف ساحة رابح  -
 مدير مخبر بحث بوعبمو عبد الرحماف -
 مدير مخبر بحث عاشور سميماف -
 مدير مخبر بحث قارة عمي أحسف -
 مدير مخبر بحث بف عميرة فريد  -
 مديرة مخبر بحث كغوش نصيرة  -
 مدير مخبر بحث سييمي الطاىر -
 مدير مخبر بحث صغيرؼ رمضاف -
 مخبر بحث مدير كبابي براىيـ  -
 مدير مخبر بحث ميريزاؽ حسيف -
 مدير مخبر بحث بمفيتح عمي -
 مدير مخبر بحث زرطاؿ عبد النور -
 مدير مخبر بحث بصيمة خالد -
 مدير مخبر بحث دخموش مغبلوؼ  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء بودراف شوقي -
 ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الكيمياءممثل منتخب عف األساتذة  بومود بوجمعة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء بوديف بوبكر -
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 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء جزار محفوظ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات دنش دمحم -
 ثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الرياضياتمم دغداؽ مسعود -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف  زعرور عبد الوىاب -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف رأس العيف عبد الوىاب -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ الرياضيات دخموش رمزؼ سفياف -
 ة قسـ الكيمياءممثل منتخب عف طمب طوباؿ رابح أكـر -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ الفيزياء بوغواص ايمف -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عميرش باية -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات فراجي عبد الغاني -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2019أكتوبر  30مـؤّرخ في  1869رقم  قــرار
 معسكر-العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي لقسم العموم اإلنسانية بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 مة.والمتضّمف تعييف أعضاء الحكو 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009ينػػػػػاير سػػػػػنة  4الموافػػػػق  1430محػػػػػّرـ عػػػػػاـ  7المػػػػػؤرخ فػػػػي  12-09وبمقتضػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػذؼ رقػػػػػـ  -

 ء جامعة معسكر، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشا
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 يـ العالي والبحث العممي.ير التعمالذؼ يحدد صبلحيات وز 
العمػػػػـو اإلنسػػػػانية  وبنػػػػاء  عمػػػػى محضػػػػر انتخػػػػاب ممّثمػػػػي األسػػػػاتذة بالمجنػػػػة العمميػػػػة لقسػػػػـ العمػػػػوـ اإلنسػػػػانية  بكميػػػػة -

 .2019جويمية  08معسكر المؤّرخ في -واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي
 رر ـــــيـق

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03تنفيذؼ رقـ مف المرسوـ ال 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ اإلنسانية و االجتماعية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكػمية
 معسكر.-ليبجامعة مصطفػى اسطمبو 

العموـ اإلنسانية و االجتماعية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية  بكمية :2المادة 
 معسكر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة مصطفى اسطمبولي

معسكر، كل فيما يخصو، -سطمبولييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى ا: 3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019أكتوبر  30 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019أكتوبر  30المـؤّرخ في  1869 رقـمممحــق بالقـرار 
 معسكر -واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي العموم اإلنسانية لقسم العموم اإلنسانية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب رقمال
 أستاذ محاضر قسـ مأم، رئيس المجنة العممية لمقسـ بونقاب مختار 1
 رئيسة القسـ بورممة خديجة 2
 أستاذة محاضرة قسـ مأم كرارز فوزية 3
 أستاذ محاضر قسـ مأم برنو توفيق 4
 أستاذ محاضر قسـ مبم الشيخ لعرج 5
 أستاذ محاضر قسـ مبم مضوؼ خالدية 6
 أستاذ محاضر قسـ مبم عبو ابراىيـ 7
 أستاذ مساعد قسـ مأم عماج بمقاسـ 8
 أستاذة مساعدة قسـ مأم خضار زىرة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2019أكتوبر  30مـؤّرخ في  1870رقم  قــرار
 معسكر-العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي سم عمم االجتماع بكميةلق

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03ذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -

 المتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ و  2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .معسكر، المعّدؿ والمتّمـإنشاء جامعة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
االجتماعية اإلنسانية و وـ العم وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع  بكمية -

 .2019جويمية  08معسكر المؤّرخ في -بجامعة مصطفى اسطمبولي
 

 يـقـــــرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ  مف المرسوـ التنفيذؼ 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكػمية
 معسكر.-مصطفػى اسطمبولي
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العموـ اإلنسانية واالجتماعية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمية :2المادة 
 معسكر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة مصطفى اسطمبولي

معسكر، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019 أكتوبر 30 فيئر حرر بالجزا
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذ 2019أكتوبر  30المـؤّرخ في  1870 رقـمممحــق بالقـرار 
 معسكر-العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي لقسم عمم االجتماع بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ مأم، رئيس المجنة العممية لمقسـ فرفار جماؿ 1
 رئيس القسـ عبيد دمحم 2
 ستاذة محاضرة قسـ مأمأ سوالمية نورية 3
 أستاذة محاضرة قسـ مأم لغرس سوىيمة 4
 أستاذة محاضرة قسـ مبم بف يمينة رقية 5
 أستاذ محاضر قسـ مبم بوعبلؽ كماؿ 6
 أستاذة محاضرة قسـ مبم عسرؼ فتيحة 7
 أستاذة مساعدة قسـ مأم بف عمي نصيرة 8
 أستاذة مساعدة قسـ مأم خيثر سعدية 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2019أكتوبر  30مـؤّرخ في  1871رقم  قــرار

 معسكر-بجامعة مصطفى اسطمبولي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19ي رقػػػـ بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػ -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 المتّمـ.نظيميا وسيرىا، المعّدؿ و الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ء جامعة معسكر، المعّدؿ والمتّمـ.إنشا
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعيػة بجامعػة مصػطفى  -

 .2019جويمية  08معسكر المؤّرخ في -اسطمبولي
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 رر ـــــيـق
جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03 مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ 44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مصطفى 

 معسكر. -اسطمبولي
العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مصطفى  سمية ألعضاء المجمس العممي لكميةتحدد القائمة اال :2المادة 

 معسكر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-اسطمبولي
معسكر، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي :3المادة 

 نشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذؼ سي
 2019 أكتوبر 30 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019أكتوبر  30المـؤّرخ في  1871رقم  رارــق بالقـــحمم

 معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذو  جاكر لحسف 1
 عميد الكمية مقرانطة بختة 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة فاضل لخضر 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية ببلؿ ريـ 4
 رئيس قسـ  عمـ االجتماع عبيد دمحم 5
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية ورممة خديجةب 6
 رئيس قسـ الفمسفة كرد دمحم 7
 رئيس قسـ عمـ النفس وعمـو التربية بوفرة مختار 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية بونقاب مختار 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع فرفار جماؿ 10
 ية لقسـ عمـ النفس وعمـو التربيةرئيس المجنة العمم قدؼ سمية 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفمسفة عدالة عبد القادر 12
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية ىرباش زاجية 13
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع سوالمية نورية 14
 ألساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الفمسفةممّثل ا الزاوش يمينة 15
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس وعمـو التربية بمحاج عبد القادر 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف خمميش دمحم 17
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف نعـو فاطمة الزىراء 18
 مدير مخبر بحث بوغفالة وداف 19
 مسؤوؿ المكتبة فراجي فضيمة 20

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2019-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   260

 

 

 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2019أكتوبر  30مـؤّرخ في  1872رقم  قــرار
 معسكر-سطمبوليالعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مصطفى ا عمم النفس وعموم التربية بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 سػػنةغشػػت  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ء جامعة معسكر، المعّدؿ والمتّمـ.إنشا
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18رخ في المؤ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العمػـو اإلنسػانية  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ الػنفس وعمػوـ التربيػة  بكميػة -

 .2019جويمية  08المؤّرخ في معسكر -واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي
 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 العمـو اإلنسانية واالجتماعية النفس وعمـو التربية بكػميةمجنة العممية لقسـ عمـ القائمة االسمية ألعضاء ال
 معسكر.-بجامعة مصطفػى اسطمبولي

العموـ اإلنسانية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية  بكمية :2المادة 
 فقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.معسكر، و -واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي

معسكر، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 

 2019 أكتوبر 30 فيحرر بالجزائر 
 عميم العالي والبحث العمميوزير الت

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجنة العممية الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2019أكتوبر  30المـؤّرخ في  1872 رقـمممحــق بالقـرار 
 معسكر-واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي العموم اإلنسانية لقسم عمم النفس وعموم التربية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ مبم، رئيسة المجنة العممية لمقسـ قدؼ سومية 1
 رئيس القسـ بوفرة مختار 2
 مأم أستاذ محاضر قسـ بف مصمودؼ عمي 3
 أستاذ محاضر قسـ مبم لعجيبلت يوسف 4
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 أستاذ محاضر قسـ مبم بف موسى عبد الوىاب 5
 أستاذ محاضر قسـ مبم شعنبي نور الديف 6
 أستاذ مساعد قسـ مأم صدار لحسف 7
 أستاذ مساعد قسـ مأم وزاني دمحم 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2019أكتوبر  30مـؤّرخ في  1873رقم  ارقــر 

 معسكر-العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي لقسم الفمسفة بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .إنشاء جامعة معسكر، المعّدؿ والمتّمـ
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العمػػـو اإلنسػػانية و االجتماعيػػة  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ الفمسػػفة  بكميػػة وبنػػاء   -

 .2019جويمية  08معسكر المؤّرخ في -بجامعة مصطفى اسطمبولي
 

 رر ـــــيـق
 

الثانية عاـ  جمادػ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ اإلنسانية و االجتماعية بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ الفمسفة  بكػمية
 معسكر.-مصطفػى اسطمبولي

العموـ اإلنسانية و االجتماعية بجامعة  ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفة  بكمية تحدد القائمة االسمية :2المادة 
 معسكر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مصطفى اسطمبولي

معسكر، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي :3المادة 
 رار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا الق بتطبيق

 

 2019 أكتوبر 30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019أكتوبر  30مـؤّرخ في ال 1873 رقـمممحــق بالقـرار 
 معسكر -العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي لقسم الفمسفة بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـ مأم، رئيس المجنة العممية لمقسـأستاذ محاضر  عدالة عبد القادر 1
 رئيس القسـ كرد دمحم 2
 أستاذة محاضرة قسـ مأم بف عودة امينة 3
 أستاذة محاضرة قسـ مأم الزاوش يمينة 4
 أستاذ محاضر قسـ مأم حمادؼ ىوارؼ  5
 أستاذة محاضرة قسـ مأم خديـ أسماء 6
 أستاذة محاضرة قسـ مبم اليزيد جميمة 7
 أستاذة مساعدة قسـ مبم مةخموات حمي 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019أكتوبر  30مـؤّرخ في  1874رقم  قــرار

 سيدي بمعباس-بجامعة جياللي ليابس لقسـم طب األسنان بكّميـة الطـــــب
 

 العالي والبحث العممي، إن وزير التعميم
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
 1989 الموافق أّوؿ غشت سنة 1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  141-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .جامعة سيدؼ بمعباس، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف إنشاء 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الطػػػػػػػب بجامعػػة جيبللػػي  وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ طػػب األسػػناف بكّميػػػة -

 .2019جواف  11بمعباس المؤّرخ في  سيدؼ-ليابس
 رر ـــــيـق

 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -طػػػػػب بجامعة جيبللي ليابسالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ طب األسناف بكّميػة ال
 سيدؼ بمعباس.

 -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ طب األسناف بكّميػة الطػػػػػب بجامعة جيبللي ليابس :2المادة 
 سيدؼ بمعباس، وفقا لمممحق بيذا القرار.



      2019-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   263

 

 

 

سيدؼ بمعباس، كل فيما -بللي ليابسيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جي :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2019أكتوبر  30 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019أكتوبر  30المـؤّرخ في  1874رقم رار ــق بالقــممح
 لقسـم طب األسنان بكّميـة الطـــــب

 الصفـة االسم والمقـب رقم
 مجنة العممية لمقسـرئيس ال أخضارؼ بولنوار 1
 رئيس القسـ بمحاج ليمى 2
 أستاذ محاضر قسـ مبم حمو ياسيف أميف 3
 أستاذ محاضر قسـ مأم استشفائي جامعي بف عيسى فاطيمة زىرة 4
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي بف سونة صالح الديف 5
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي بومميؾ رضا 6
 شفائي جامعيأستاذ مساعد است عبو يحي 7
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي لبايير فراح 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2019أكتوبر  30مـؤّرخ في  1875رقـم  قــرار

 سيدي بمعباس-ياللي ليابسلجامعة ج
 

 الي والبحث العممي،إن وزير التعميم الع
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
 1989 الموافق أّوؿ غشت سنة 1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  141-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ة سيدؼ بمعباس، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف إنشاء جامع
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذؼ 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434األوؿ عػاـ  ربيػع 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
المػؤّرخ فػي  سػيدؼ بمعبػاس -يبللػي ليػابسوبناء  عمى محضر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بػالمجمس العممػي لجامعػة ج -

 .2019جويمية  01
 رر ـــــيـق

 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  20 تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .سيدؼ بمعباس -يبللي ليابسالقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة ج
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، وفقا لمجدوؿ سيدؼ بمعباس-يبللي ليابسة ألعضاء المجمس العممي لجامعة جتحدد القائمة االسمي :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

، كل فيما سيدؼ بمعباس-يبللي ليابسيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ج :3المادة 
 والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 

 2019 أكتوبر 30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحـدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي 2019أكتوبر  30في المـؤّرخ  1875ممحق بالقرار رقم 
 سيدي بمعباس-ياللي ليابسلجامعة ج

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة مغاشو مراد 1
والتأىيل الجامعي والبحث العممي نائب مدير الجامعة مكّمف بالّتكويف العالي في الّطور الثالث  بوزياني مراحي 2

 وكذا الّتكويف العالي في ما بعد التدّرج
نائب مدير الجامعة مكّمف بالّتكويف العالي في الّطوريف اأّلوؿ والّثاني والّتكويف المتواصل  مؤذف قادة 3

 والّشيادات وكذا الّتكويف العالي في الّتدّرج
 ف بالعبلقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةنائب مدير الجامعة مكمّ  قادوف عبد الدايـ 4
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واإلسشراؼ و التوجيو فبلح دمحم كريـ 5
 عميد كمية التكنولوجيا بوخمدة فاروؽ بف عبلؿ 6
 عميد كمية اليندسة الكيربائية حجرؼ سمير 7
 العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرعميد كمية  جميل عبد الجميل 8
 عميد كمية العمـو الدقيقة لكريب مصطفى 9
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة بف يحي دمحم 10
 عميد كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية مجاود دمحم 11
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية كراجي مصطفى 12
 اآلداب والمغات والفنوف  عميد كمية عقاؽ قادة 13
 عميد كمية الطب بابا أحمد عبد الرزاؽ 14
 رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بف قدياب دمحم 15
 رئيس المجمس العممي لكمية الطب قندوزؼ الطيب 16
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بف سعيد دمحم 17
 رئيس المجمس العممي لكمية اليندسة الكيربائية موؼ فريدمي 18
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو الدقيقة برابح جماؿ 19
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والفنوف  عمارة بوجمعة 20
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية شخـو سعدؼ 21
 ئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياةر  عمار يوسف 22
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية مكمكل بوزياف 23
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيا مداني قويدر 24
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيا العجرامي دمحم 25
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 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الطب بجاوؼ مصطفى 26
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الطب بف لزعر سيدؼ دمحم األميف 27
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بحيح عبد القادر 28
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرم لعوج زواوؼ  29
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اليندسة الكيربائية عبيد حمزة 30
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اليندسة الكيربائية جبارؼ عمي 31
 ساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقةممّثل األ حيرش ىوارؼ  32
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة بف عيسى سمير 33
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات والفنوف  رفاس سميرة 34
 مية اآلداب والمغات والفنوف ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف ك تيرس ىشاـ 35
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بمعجاؿ فوزية 36
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية أوالجي واسيني 37
 عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية بوكعباف العربي 38
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية محي الديف عواطف 39
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة تومي بف عمي فوزية 40
 ف كمية عمـو الطبيعة والحياةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية ع ميسورؼ ميمود 41
 ممّثل عف األساتذة المساعديف رقيق دمحم مختار 42
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوعسرية عمر 43
 سيدؼ بمعباس -أستاذ بالمدرسة العميا لئلعبلـ اآللي مالكي ميموف  44
 سيدؼ بمعباس -أستاذ بالمدرسة العميا لئلعبلـ اآللي رحموف عبد المطيف 45
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لقائمة االسمية ألعضـاء المجمس العمميايحّدد ، 2019أكتوبر  30مـؤّرخ في  1876 رقـم قــرار
 تيسمسيمت-لممركز الجامعي الونشريسي

 

 العممي،إن وزير التعميم العالي والبحث 
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .، المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 بتنظيمو وسيره.د الخاصة الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي والقواع
 2008يوليػػػػو سػػػػنة  9الموافػػػػق  1429رجػػػػب عػػػػاـ  6المػػػػؤرخ فػػػػي  203-08وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذؼ رقػػػػـ  -

 ء مركز جامعي بتيسمسيمت، المتّمـ.والمتضمف إنشا
 2013جانفي سنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي والذؼ
تيسمسػيمت المػؤّرخ فػي  -وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممركز الجامعي الونشريسي -

 .2019ماؼ  30
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 رر ـــــيـق
 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299- 05مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  18تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ،2005غشت سنة  16الموافق 
 تيسمسيمت.-المجمس العممي لممركز الجامعي الونشريسي

تيسمسيمت، وفقا لمجدوؿ -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي الونشريسي :2المادة 
 حق بيذا القرار.المم

تيسمسيمت، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي الونشريسي: 3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 أكتوبر 30 فيحرر بالجزائر 
 بحث العمميوزير التعميم العالي وال

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لقائمة االسمية ألعضـاء المجمس العمميايحّدد  2019أكتوبر  30المـؤّرخ في  1876 قـرار رقـمممحق بال
 تيسمسيمت -ز الجامعي الونشريسيلممرك

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المركز الجامعي، رئيس المجمس العممي لممركز الجامعي دحدوح عبد القادر 1
  مدير مساعد مكمف بالدراسات في التدرج والتكويف المتواصل والشيادات بوراس دمحم 2
 تدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجيةمدير مساعد مكمف بما بعد ال العقاب الجيبللي 3
 مدير مساعد مكمف لمتنمية واالستشراؼ عريس مختار 4
 مدير معيد العمـو القانونية واإلدارية غربي دمحم 5
 مدير معيد اآلداب والمغات عيساني أدمحم 6
 والتجارية وعمـو التسيير مدير معيد العمـو االقتصادية بوساحة دمحم لخضر 7
 مدير معيد العمـو و التكنولوجيا ي ابراىيـفتح 8
 مدير معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية واضح أحمد أميف 9
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو والتكنولوجيا بغداد دمحم 10
 رئيس المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات مرسي رشيد 11
 والتجارية وعمـو التسيير عممي لمعيد العمـو االقتصاديةرئيس المجمس ال العيداني إلياس 12
 رئيس المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ربوح صالح 13
 العمـو القانونية واإلداريةرئيس المجمس العممي لمعيد  باية عبد القادر 14
 نيات النشاطات البدنية الرياضيةممثل األساتذة عف معيد عمـو وتق بف رابح خير الديف 15
 ممثل األساتذة عف معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية الرياضية قرقور دمحم 16
 ممثل األساتذة عف معيد العمـو والتكنولوجيا بف عالية صبلح الديف 17
 ممثل األساتذة عف معيد العمـو والتكنولوجيا جودؼ لخضر 18
 ة عف معيد العمـو القانونية واإلداريةممثل األساتذ شامي ياسيف 19
 ممثل األساتذة عف معيد العمـو القانونية واإلدارية روشو خالد 20
 ممثل األساتذة عف معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير سماعيل عيسى 21
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 سييرممثل األساتذة عف معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو الت لجمط ابراىيـ 22
 اآلداب والمغات ممثل األساتذة عف معيد ابف فريحة الجيبللي 23
 ممثل األساتذة عف معيد اآلداب والمغات مصابيح دمحم 24
 ممثل عف األساتذة المساعديف لوصيف دمحم 25
 تيارت -أستاذ محاضر قسـ مأم بجامعة ابف خمدوف  ساحمي بمقاسـ 26
 تيارت -م بجامعة ابف خمدوف أستاذ محاضر قسـ مأ بوعافية حمزة 27
 مسؤوؿ المكتبة المركزية لممركز الجامعي مختارؼ نور الديف 28
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2019أكتوبر  30مـؤّرخ في  1877رقم  قــرار

 تيسمسيمت-ا بالمركز الجامعي الونشريسيلمعيد العموم والتكنولوجي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16لموافق ا 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.الذؼ يحدد مياـ المركز الجامع
والمتضمف  2008يوليو سنة  9الموافق  1429رجب عاـ  6المؤرخ في 203-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ء مركز جامعي بتيسمسيمت، المتّمـ.إنشا
 2013جانفي سنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18في  المؤرخ 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد  2019جويمية  31المؤّرخ  1356وبموجب القرار رقـ  -

 مسيمت.تيس-العمـو والتكنولوجيا بالمركز الجامعي الونشريسي
وبنػػػػاء  عمػػػػى محضػػػػر انتخػػػػاب ممّثمػػػػي األسػػػػاتذة بػػػػالمجمس العممػػػػي لمعيػػػػد العمػػػػوـ والتكنولوجيػػػػا بػػػػالمركز الجػػػػامعي  -

 .2019سبتمبر  26مسيمت المؤّرخ في تيس -الونشريسي
 يـقـــــرر

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 تيسمسيمت.-المجمس العممي لمعيد العمـو والتكنولوجيا بالمركز الجامعي الونشريسي
 -امعي الونشريسيتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ والتكنولوجيا بالمركز الج :2المادة 

 تيسمسيمت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ، والمذكور أعبله،2019جويمية  31المؤّرخ  1356تمغى أحكاـ القرار رقـ  :3المادة 
تيسمسيمت، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي الونشريسي :4المادة 

 لقرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا ا
 2019 أكتوبر 30 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019أكتوبر  30المـؤّرخ في  1877 ممحق بالقرار رقم
 تيسمسيمت-بالمركز الجامعي الونشريسي والتكنولوجيالمعيد العموم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لممعيد أستاذ محاضر قسـ مأم، رئيس المجمس العممي بغداد دمحم 1
 مدير المعيد  فتحي ابراىيـ 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدرج بوشتة عباس 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي دحماف فتح هللا 4
 رئيس قسـ عمـو المادة شاكر ياسيف 5
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة شيبار دمحم 6
 يس قسـ العمـو والتكنولوجيارئ عرجاف تاج الديف عدة 7
 أستاذ  بف عالية صبلح الديف 8
 أستاذ عيشوني أحمد 9
 أستاذ زبار جبلؿ 10
 أستاذ محاضر قسـ مأم جودؼ لخضر 11
 أستاذ محاضر قسـ مأم مختارؼ دمحم 12
 أستاذ بقادة أحمد دمحم عمي 13
 أستاذ محاضر قسـ مأم مرابط مصطفى 14
 أستاذ محاضر قسـ مبم فبف لقاـ دمحم األمي 15
 أستاذ محاضر قسـ مبم حباؿ الحاج 16
 أستاذ محاضر قسـ مبم كحيل ياسيف 17
 أستاذ مساعد قسـ مأم خراب دمحم 18
 أستاذ مساعد قسـ مأم مرزوقي المختار 19
 أستاذ مساعد قسـ مبم امسعوداف اسمياف 20
 مسؤوؿ المكتبة عوف حميد 21

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية ، 2019أكتوبر  30مـؤّرخ في  1878رقم  قــرار

 ميمة-لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوف
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.الذؼ يحدد مياـ المركز الجامع
المتضػمف و  2008يوليػو سػنة  9الموافػق  1429رجب عػاـ  6المؤرخ في  204-08لتنفيذؼ وبمقتضى المرسوـ ا -

 إنشاء مركز جامعي بميمة.
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الػذؼ يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجمػس العممػي  2016سػبتمبر  26المؤرخ في  1505ار رقـ وبموجب القر  -
 ميمة،المعدؿ.-لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي عبػد الحفػيع  -
 .2019جويمية  18ميمة المؤّرخ في  -والصوؼب

 رر ـــــيـق
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 ميمة.-د اآلداب والمغات بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼالمجمس العممي لمعي
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي عبد الحفيع  :2المادة 

 ميمة ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بوالصوؼ
ميمة  كل -ييف ومدير المركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العال :3المادة 

 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019 أكتوبر 30 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العممي ألعضـاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2019أكتوبر  30المـؤّرخ في  1878ممحق بالقرار رقم 

 ميمة-ركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوفبالم لمعيد اآلداب والمغات
 الصفـة االسم والمقـب رقمال

 أستاذ، رئيس المجمس العممي لممعيد عبد المالؾ ضيف 1
 مدير المعيد رابح األطرش 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج دمحم ىشاـ بف شريف 3
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي سميمة خميل 4
 رئيس قسـ المغات األجنبية عبد الرحيـ بودرباف 5
 أستاذة وردة مسيمي 6
 أستاذ محاضر قسـ مأم عبلوة كوسة 7
 أستاذ محاضر قسـ مأم ابراىيـ لقاف 8
 أستاذ محاضر قسـ مبم عبد الحميـ معزوز 9
 أستاذ محاضر قسـ مبم سمير معزوزف  10
 أستاذ محاضر قسـ مأم سميـ مزىود 11
 أستاذ محاضر قسـ مبم فؤاد بولقروف  12
 اذ مساعد قسـ مأمأست زبير بف سخرؼ  13
 أستاذ مساعد قسـ مأم خالد سوماني 14
 أستاذ مساعد قسـ مأم بشير عروس 15

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية ، 2019أكتوبر  30مـؤّرخ في  1879رقم  قــرار
 ميمة-ية التجارية وعموم التسيير بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوفلمعيد العموم االقتصاد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .ؿ، المعدوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05ـ وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػ -

 ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.الذؼ يحدد مياـ المركز الجامع
والمتضػمف  2008يوليػو سػنة  9الموافػق  1429رجب عػاـ  6المؤرخ في  204-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -

 بميمة.إنشاء مركز جامعي 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13يذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لمعيػػد العمػػوـ االقتصػػادية التجاريػػة وعمػػوـ التسػػيير  -

 .2019جويمية  09ميمة المؤّرخ في  -الصوؼبالمركز الجامعي عبد الحفيع بو 
 

 رر ـــــيـق
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

د العموـ االقتصادية التجارية وعموـ التسيير بالمركز الجامعي عبد الحفيع المجمس العممي لمعي
 ميمة. -بوالصوؼ

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ االقتصادية التجارية وعموـ التسيير بالمركز  :2المادة 
 .ميمة ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار-الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ

ميمة  كل -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ :3المادة 
 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 أكتوبر 30 فيحرر بالجزائر 
 يوزير التعميم العالي والبحث العمم

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجمس العممي ألعضـاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2019أكتوبر  30المـؤّرخ في  1879ممحق بالقرار رقم 
 ميمة-م االقتصادية التجارية وعموم التسيير بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوفلمعيد العمو 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ مأم ، رئيس المجمس العممي لممعيد مصباح حراؽ 1
 مدير المعيد دمحم بوطبلعة 2
 يمدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العمم أبو بكر بوسالـ 3
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج ىشاـ مزىود 4
 رئيس قسـ عمـو التسيير ربيع قريف 5
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية و التجارية حمزة رممي 6
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 أستاذ محاضر قسـ مأم زوارؼ فرحات سميماف 7
 أستاذ محاضر قسـ مأم قرمية دوفي 8
 أستاذ محاضر قسـ مأم سياـ عيساوؼ  9
 أستاذ محاضر قسـ مأم طارؽ بمحاج 10
 أستاذ محاضر قسـ مبم زيد جابر 11
 أستاذ محاضر قسـ مبم جماؿ لطرش 12
 أستاذ محاضر قسـ مبم ميمود برني 13
 أستاذ مساعد قسـ مأم رياض لمزاودة 14
 أستاذ مساعد قسـ مأم ياسر مرزوقي 15
 أستاذ مساعد قسـ مأم حمزة داودؼ 16
 دير مخبر بحثم شراؼ عقوف  17

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العممي ألعضـاء يحدد القائمة االسمية ، 2019أكتوبر  30مـؤّرخ في  1880رقم  قــرار

 ميمة-بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوف والتكنولوجيا لمعيد العموم
 

 حث العممي،إن وزير التعميم العالي والب
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 المعدؿ.والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 عد الخاصة بتنظيمو وسيره.ي والقوا الذؼ يحدد مياـ المركز الجامع
والمتضػمف  2008يوليػو سػنة  9الموافػق  1429رجب عػاـ  6المؤرخ في  204-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -

 بميمة.إنشاء مركز جامعي 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 التعميـ العالي والبحث العممي. يرالذؼ يحدد صبلحيات وز 
وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لمعيػػد العمػػوـ والتكنولوجيػػا بػػالمركز الجػػامعي عبػػد  -

 .2019جويمية  17ميمة المؤّرخ في -الحفيع بوالصوؼ
 رر ـــــيـق

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 ميمة.-المجمس العممي لمعيد العمـو و التكنولوجيا بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ
يد العموـ و التكنولوجيا بالمركز الجامعي عبد الحفيع تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمع :2المادة 

 ميمة ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بوالصوؼ
ميمة  كل -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ :3المادة 

 ية لمتعميـ العالي والبحث العممي.فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسم
 2019 أكتوبر 30 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2019أكتوبر  30المـؤّرخ في  1880رقم ممحق بالقرار 
 ميمة-بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوف والتكنولوجيا لمعيد العموم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ مأم ، رئيس المجمس العممي لممعيد بوبندير عبد الحفيع 1
 مدير المعيد اميكموخ س 2
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي بوطبلعة صابر 3
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج بولعروؽ يعقوب 4
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة بوشارب نور الديف 5
 رئيس قسـ عمـو وتقنيات عولميت سميـ 6
 اآلليرئيس قسـ الرياضيات و  خنوؼ فتيحة 7
 أستاذ  يحي عبد الوىاب 8
 أستاذ  شباح دمحم 9
 أستاذ محاضر قسـ مأم عبد الوىاب دمحم الصالح 10
 أستاذ محاضر قسـ مبم برحيل فريد 11
 أستاذ محاضر قسـ مأم بوناموس عز الديف 12
 أستاذ محاضر قسـ مأم بوجدع بدر الديف 13
 أستاذ محاضر قسـ مأم بوشنيتفة ىشاـ 14
 أستاذ مساعد قسـ مأم ثابت سميماف 15
 أستاذ مساعد قسـ مأم موساوؼ ببلؿ  16
 أستاذ مساعد قسـ مأم كعواش اسماعيل 17
 مدير مخبر بحث حمرؼ نصر الديف 18

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ئمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي يحـدد القا، 2019أكتوبر  30مـؤّرخ في  1881رقـم  قــرار

 ميمة-عبد الحفيع بوالصوف لممركز الجامعي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05قػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ ر  -

 ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.الذؼ يحدد مياـ المركز الجامع
المتضػمف و  2008يوليػو سػنة  9الموافػق  1429رجب عػاـ  6المؤرخ في  204-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -

 إنشاء مركز جامعي بميمة.
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13فيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
ميمة المػؤّرخ -وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ -

 .2019جويمية  18في 
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 رر ـــــيـق
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299- 05مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  18تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ،2005غشت سنة  16الموافق 

 ميمة.-المجمس العممي لممركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ
وفقا  ميمػػة،-دد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممػػركز الجامػػعي عبد الحفيع بوالصػػوؼتح :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ميمة، كل  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ :3المادة 

 ذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار ال
 

 2019 أكتوبر 30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العمميالذي 2019أكتوبر  30المـؤّرخ في  1881 قـرار رقـمممحق بال
 ميمة-عبد الحفيع بوالصوف لممركز الجامعي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المركز الجامعي، رئيس المجمس العممي لممركز الجامعي شماـ عبد الوىاب 1
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدّرج والّتكويف المتواصل والشيادات قي دمحمزال 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في ما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية عقوف شراؼ 3
 مدير مساعد مكّمف بالتنمية واالستشراؼ حمرؼ نصر الديف 4
 لتكنولوجيامدير معيد العمـو و ا كموخ سامي 5
 مدير معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بوطبلعة دمحم 6
 مدير معيد اآلداب والمغات األطرش رابح 7
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو و التكنولوجيا بوبندير عبد الحفيع 8
 مـو التسييررئيس المجمس العممي لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وع حراؽ مصباح 9
 رئيس المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات ضيف عبد المالؾ 10
 ممّثل أساتذة معيد العمـو و التكنولوجيا عبد الوىاب دمحم الصالح 11
 ممّثل أساتذة معيد العمـو و التكنولوجيا شباح دمحم 12
 ية وعمـو التسييرممّثل أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجار  سميماف زوارؼ فرحات 13
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بمحاج طارؽ  14
 ممّثل أساتذة معيد اآلداب والمغات ابراىيـ لقاف 15
 ممّثمة أساتذة معيد اآلداب والمغات وردة مسيمي 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف داودؼ حمزة 17
 1سطيف -جامعة فرحات عباسأستاذ ب صالحي صالح 18
 اـ البواقي-أستاذ بجامعة العربي بف مييدؼ عياش زبير 19
 مسؤوؿ المكتبة المركزية لممركز عبد هللا بف صالح 20

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مية ألعضاءالذي يحدد القائمة االس، 2019نوفمبر  03مـؤّرخ في  1882رقم  قــرار
 مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض

 

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

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. فوالمتضم
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 منو. 10مو و سيره، السيما المادة الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظي
 2010سػػبتمبر سػػنة  9الموافػػق 1431رمضػػاف عػػاـ  30المػػؤرخ فػػي  204-10وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 منو. 2المادة  اتمـ، السيموالم ؿوالمتضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض، المعد
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ر التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وزي
 

 رر ـــــيـق
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  10تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، و المذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية 2005غشت سنة  16الموافق 

 ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض.
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض، في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. :2المادة 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3ادة الم
 2019 نوفمبر 03 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا العباسي بوجمعة -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بف سعيد دمحم -
 ير  المكمف بالتربية الوطنية،ممثل الوز  عضو مراح عمي -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو تاج الديف دمحم -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلدارؼ، عضو درويش رمضاف -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو سعداوؼ عمي -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو جبراني الياشمي -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالصناعة والمناجـ، عضو لوحة أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو مشاشو عيسى -
 ممثل الوالي. عضو بوديسة دمحم -
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 األعضاء المنتخبون: -2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 لمعيد العمـو اإلنسانيةمصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة مف ذوؼ  عضو بف الديف كماؿ -
 ممثل منتخب عف األساتذة مف ذوؼ مصف األستاذية لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عضو طالبي صبلح الديف -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو العربي دمحم -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو قومي دمحم -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو شبللي عبد القادر -
 يف والتقنييف وعماؿ الخدمات،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلداري عضو مديسـ عبد الكريـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بف ناعمة عبدالقادر -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو نورؼ عبدالمجيد -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2019جويمية  10المؤرخ في  1141يعدل القرار رقم ، 2019نوفمبر  04مـؤّرخ في  1883رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمفالحة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2019مػػارس سػػنة  31الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19مقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ ب -

   .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2008يوليػػو سػػنة  14الموافػػق  1429رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  219-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 درسة خارج الجامعة.لمفبلحة  إلى موالمتضمف تحويل المعيد الوطني 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة لذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدا
، الػػذؼ يحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء مجمػػس إدارة 2019جويميػػة  10المػػؤرخ فػػي  1141وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -

 المدرسة الوطنية العميا لمفبلحة.
 رر ـــــيـق

 

، والمذكور أعبله، كما ىو 2019جويمية  10المؤرخ في  1141يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019 نوفمبر 04 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 العميا لمفالحةالمدرسة الوطنية  قائمة أعضاء مجمس إدارة
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ميـ العالي و البحث العمميبالتع ممثل الوزير المكمف رئيسا راموؿ خالد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو مسعودؼ عبدهللا -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو شبلؿ عبدالرحماف -
 لتعميـ المينييفممثل الوزير المكمف بالتكويف وا عضو  عودار نورالديف -
 إلصبلح اإلدارؼ وظيفة العمومية واممثل السمطة المكمفة بال عضو بف ساسي قدور -
 بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف  عضو ظاىر الطيب التوفيق -
صبلح المستشفياتبممثمة الوزير المكمف  عضو خوالد ليندة -  الصحة والسكاف وا 
 بالصناعة والمناجـ ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو عرابة لخضر -
 بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ الوزير المكمف  ةممثم عضو نةقرشي مميكة فضيمة زوجة حما -
 الموارد المائيةبممثل الوزير المكمف  عضو أفميحاو عبدالرحماف  -

 

 ".........................................والباقي بدون تغيير...................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2019ماي  14المؤرخ في   737يعدل القرار رقم  ، 2019نوفمبر  04مـؤّرخ في  1884رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  العميا في العموم التطبيقية بالجزائر

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2019مػػارس سػػنة  31الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19لمرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ بمقتضػػى ا -

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

 العممي.البحث الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي و 
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة القانوف األساسي النموذجي لممد دالذؼ يحد
 2017أكتوبر سنة  22ػػق الموافػػػػػػػ 1439صفر عاـ  18المؤرخ في  303-17وبمقتضى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػػػػذؼ رقـ -

التطبيقية، السيما  والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بالجزائر، إلى مدرسة عميا في العموـ
 منو. 4المادة 

سػػػمية ألعضػػػاء مجمػػػس إدارة ،  الػػػذؼ يحػػػدد القائمػػػة اإل2019مػػػاؼ  14المػػػؤرخ فػػػي  737وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -
 ـو التطبيقية بالجزائر، المعدؿ.مالعميا في العالمدرسة 

 

 رر ـــــيـق
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،المعدؿ،  والمذكور أعبله، كما  2019ماؼ  14المؤرخ في  737يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019نوفمبر  04 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 م التطبيقية بالجزائرقائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في العمو 

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 البحث العمميممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و  رئيسا بف عمي شريف نور الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو مقدـ بف يوسف -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو بوعزة بوبكر الصديق -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير الم عضو ريـ طاىرببلر ك -
 ؼ ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلدار  عضو بف ساسي قدور -
 وزيرة المكمفة بالصناعة والمناجـممثل ال عضو لوصفاف خالد -
 ممثمة الوزير المكمف بالطاقة عضو حباش فتيحة -
 مكمفة بالبيئة والطاقات المتجددةلوزيرة الممثمة ا عضو برؼ افريقيا -
 غرفة الجزائرية لمتجارة والصناعةممثل عف ال عضو تودرت عبد الكريـ -
 ممثمة عف الشركة الجزائرية لمكيرباء والغاز  عضو صالحي وسيمة -
 ف شركة المياه والتطيير بالجزائرممثل ع عضو مييوبي لياس -

 

 "...........................................والباقي بدون تغيير........................................"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 2019نوفمبر  04مـؤّرخ في  1885 رقم قــرار
 جامعة سوق أىراس

 

 لبحث العممي،إن وزير التعميم العالي وا
، 2019سنة مارس  21الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .، المعدؿتعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
سنة  غشت 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  الذؼ يحدد مياـ الجامعة، 2003
، 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2سوؽ أىراس، السيما المادة  المتضمف إنشاء جامعة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18 المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 لي والبحث العممي.االذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ الع
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 رر ـــــيـق
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ  مف المرسـو 12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:

المتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدؿ و 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .سوؽ أىراسالقائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 

 .رفي الجدوؿ الممحق ليذا القراسوؽ أىراس تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  :2المادة 
 البحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و  :3المادة 

 2019 نوفمبر 05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أىراس قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سوق 
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس سياب رشيد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو ىبلؿ بدر الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو حصيدة السبتي  -
 بالتربية الوطنية ةالمكمف ةير ممثل الوز  عضو بف دادة صالح -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو بف مزياف عمي -
 واإلصبلح اإلدارؼ  ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو حميدؼ عبد القادر -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو إبف عمرؼ يوسف -
 كمف بالتجارةالوزير الم ةممثم عضو بونعاس دليمة -
 ممثل  الوزير المكمف بالثقافة عضو عريس طاىر -
 والمناجـممثل الوزير المكمف بالصناعة  عضو حمزاوؼ دمحم العيد -
 اعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف بالداخمية والجم عضو قبلؿ نور الديف -
 ضةبالشباب والرياممثل الوزير المكمف  عضو عوف عبد الباسط -
 والتنمية الريفية والصيد البحرؼ بالفبلحة ممثل الوزير المكمف  عضو شباح أحمد -
 ممثل الوالي عضو مصباح الصغير -

 

 :المنتخبون األعضاء  -2
 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 كمية العمـو والتكنولوجياعف عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية  ةمنتخب ةممثم عضو بف جدو أماؿ -
 كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرعف ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية  عضو فمحرز نور الدي -
 كمية عمـو الطبيعة والحياةعف عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية  ةمنتخب ةممثم عضو كواشي نيى -
 ية الحقوؽ والعمـو السياسيةكمعف  عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية ةمنتخب ةممثم عضو بف بوعبد هللا منية -
 كمية اآلداب والمغاتعف ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية  عضو سرايعية ياسيف -
 كمية العمـو االجتماعية واإلنسانيةعف ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية  عضو ورتي جماؿ -
 معيد العمـو الفبلحية والبيطرةعف اذية ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األست عضو بولبدة ناجي -
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 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو عوادؼ نعماف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو تمنجارؼ سفياف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو صيار حساف -
 وظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتعف الم ةمنتخب ةممثم عضو رافعي نبيمة -
 عف الطمبة ةمنتخب ةممثم عضو ثبليجية نور اليدػ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بديار عمار -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضّمن تأىيل الماستر المفتوح، 2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1886رقم  قــرار

 سيدي بمعباسبجامعة  2020-2019بعنوان الّسنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػػّمف و  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذؼ الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31 الموافػػػق 1440رجػػػب عػػػاـ  24 المػػػؤرخ فػػػي 111-19سػػػي رقػػػـوبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئا -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1989الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤّرخ في  141-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس، المعّدؿ والمتّمـ
 2008غشػػت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08التنفيػػذؼ رقػـ  وبمقتضػى المرسػػوـ -

 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميحدد صبلحيات وز ؼ يذال
 .2019نوفمبر  05 وبمقتضى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف مفنوفم المحرر في -

 

 رر ـــــيـق
 

سيدؼ بمعباس طبقا لمجدوؿ  بجامعة 2020-2019يؤىل الماستر المفتوح بعنواف الّسنة الجػامعيػة  الماّدة األولـى:
 .أدناه
 طبيعة التخصصات شعبةال ميدانال

 أ نقد الفنوف التشكيمية فنوف بصرية فنوف 
 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا سيدؼ بمعباسيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2الماّدة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 

 2019نوفمبر 07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المحّدد لمقائمة  2018سبتمبر  10المؤرخ في  825، يعّدل القرار رقم 2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1887رقم  قــرار
 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافية ألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياء الفيزيائية بكمية الكيمياء بجامعة االسم

 

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

 .اف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـبتنظيـ جامعة وىر 
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضمّ 
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2018سبتمبر  10المؤرخ في  825وبموجب القرار رقـ  -

 معة العمـو والتكنولوجيا بوىراف.الكيمياء الفيزيائية بكمية الكيمياء بجا
ـو العمػالكيميػاء بجامعػة  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ الكيميػاء الفيزيائيػة بكميػة -

 .2018ديسمبر  06المؤّرخ في   وىراف-والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ
 

 رر ـــــيـق
 

 ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء الفيزيائية بكمية المادة األولى:
 .وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼالكيمياء بجامعة 

العمـو الكيمياء بجامعة  لقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء الفيزيائية بكميةتحدد ا :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف -والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

، كل ىرافو -العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق

 2019نوفمبر  07 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد 2018سبتمبر  10المؤرخ في  825الذي يعّدل القرار رقم  2019نوفمبر  07المـؤّرخ في  1887رقـم ممحــق بالقـرار 
 وىران-التكنولوجيا دمحم بوضيافالعموم و لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياء الفيزيائية بكمية الكيمياء بجامعة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ مأم، رئيس المجنة العممية لمقسـ بف والي الجيبللي 1
 رئيسة القسـ خياطي زوليخة 2
 أستاذ تشوار نور الديف 3
 أستاذ بكة أحمد 4
 أستاذة محاضرة قسـ مأم خوبة زوليخة 5
 ستاذة مساعدة قسـ مأمأ مبللي فاطمة الزىراء 6
 أستاذة مساعدة قسـ مأم بمقايد نريماف 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1888رقم  قــرار
 وىران-والتكنولوجيا دمحم بوضياف العمومبكمية الكيمياء بجامعة  لقسم ىندسة المواد

 

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

 .بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضمّ 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ  2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
ـو العمػػػالكيميػػاء بجامعػػة  وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػػة لقسػػـ ىندسػػة المػػواد بكميػػة -

 .2019أكتوبر  10المؤّرخ في   وىراف-والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ
 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ والتكنولوجيا الكيمياء بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة المواد بكمية
 .وىراف-دمحم بوضياؼ

العموـ والتكنولوجيا الكيمياء بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة المواد بكمية:2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.فوىرا -دمحم بوضياؼ

، كل وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق

 

 2019بر نوفم 07 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ة االسمية ألعضاء المجنة العممية الذي يحدد القائم 2019نوفمبر  07المـؤّرخ في  1888 رقـمممحــق بالقـرار 
 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبجامعة  لقسم ىندسة المواد بكمية الكيمياء

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ نور الديف بطاىر 1
 رئيس القسـ دمحم مصطفى بوىنت 2
 أستاذة فتيحة مختارؼ  3
 أستاذة دؼفتيحة حمي 4
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 أستاذة محاضرة قسـ مأم ليمى عوينتي 5
 أستاذة محاضرة قسـ مبم فتيحة سايح بوكرع 6
 أستاذة مساعدة قسـ مأم  فتيحة لخظارؼ  7
 أستاذة مساعدة قسـ مأم فاطمة بربيعة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1889رقم  قــرار

 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية الكيمياء بجامعة  لقسم الكيمياء العضوية الصناعية
 

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

 ولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.بتنظيـ جامعة وىراف لمعمـو والتكن
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 الحكومة، المعّدؿ.والمتضّمف تعييف أعضاء 
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24فػػي المػػؤرخ 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ  2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الي والبحث العممي.ير التعميـ العالذؼ يحدد صبلحيات وز 
الكيميػػػاء  وبنػػاء  عمػػػى محضػػر انتخػػػاب ممّثمػػي األسػػػاتذة بالمجنػػػة العمميػػة لقسػػػـ الكيميػػاء العضػػػوية الصػػناعية بكميػػػة -

 .2019أكتوبر  10المؤّرخ في   وىراف-العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼبجامعة 
 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ مف المرسوـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العمـو الكيمياء بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء العضوية الصناعية بكمية
 .وىراف -بوضياؼ والتكنولوجيا دمحم

الكيمياء بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء العضوية الصناعية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

، كل وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼمعة يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جا :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق

 2019نوفمبر  07 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019نوفمبر  07المـؤّرخ في  1889رقـم ممحــق بالقـرار 
 وىران -لوجيا دمحم بوضيافالعموم والتكنو بجامعة  لقسم الكيمياء العضوية الصناعية بكمية الكيمياء

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ ، رئيس المجنة العممية لمقسـ بف دراوة عبد العزيز 1
 رئيس القسـ بف عبد هللا بنرماس رشيدة 2
 أستاذ حجاؿ دمحم 3
 أستاذ داعوو مرتضي 4
 أستاذ محاضر قسـ مأم حاج يوسف دمحم 5
 قسـ مبم أستاذة محاضرة بف باير شييناز 6
 أستاذة مساعدة قسـ مأم مباركي وسيمة 7
 أستاذة مساعدة قسـ مأم برقوؽ نادية 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2018فيفري  21المؤرخ في  171يعّدل القرار رقم ، 2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1890رقم  قــرار

 ية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإللكتروتقني بكمية اليندسة الكيربائية المحّدد لمقائمة االسم
 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبجامعة 

 

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

 عّدؿ والمتّمـ.وىراف لمعمـو والتكنولوجيا وسيرىا، الم بتنظيـ جامعة
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضمّ 
 غشػػت سػػنة 23ق الموافػػ 1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24 المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
الذؼ يحّدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  2018فيفرؼ  21المؤرخ في  171ـ وبموجب القرار رق -

 معة العمـو والتكنولوجيا بوىراف.اليندسة الكيربائية بجا اإللكتروتقني بكمية
جامعػػة اليندسػػة الكيربائيػػة ب وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ اإللكتروتقنػػي بكميػػة -

 .2019جويمية  31المؤّرخ في  وىراف-العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ
 

 رر ـــــيـق
 

اليندسة  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية المادة األولى:
 .وىراف-العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼالكيربائية بجامعة 
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العمـو اليندسة الكيربائية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية :2دة الما
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف-والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

، كل وىراف-دمحم بوضياؼ العموـ والتكنولوجيايكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق

 2019نوفمبر  07 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحّدد لمقائمة  2018فيفري  21المؤرخ في  171الذي يعّدل القرار رقم  2019نوفمبر  07المـؤّرخ في  1890رقـم ممحــق بالقـرار 
 وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبجامعة  االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإللكتروتقني بكمية اليندسة الكيربائية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ مأم، رئيس المجنة العممية لمقسـ بف جبار مختار 1
 رئيس القسـ بمعربي أحمد وحيد 2
 أستاذ عبللي أحمد 3
 أستاذ بوزبوجة حميد 4
 أستاذ  ودير رباح 5
 محاضر قسـ مأم أستاذ  رمعوف سيدؼ دمحم 6
 أستاذة مساعدة قسـ مأم بوشامة اليوارية 7
 أستاذة مساعدة قسـ مأم مجاوؼ فاطمة الزىراء 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2018سبتمبر  10المؤرخ في  826يعّدل القرار رقم ، 2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1891رقم  قــرار

 حّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ىندسة الكيمياء بكمية الكيمياءالم
 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبجامعة 

 

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

 .ظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـبتن
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضمّ 
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 تعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وزير ال
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2018سبتمبر  10المؤرخ في  826لقرار رقـ وبموجب ا -

 معة العمـو والتكنولوجيا بوىراف.ىندسة الكيمياء بكمية الكيمياء بجا
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لعمػػـو االكيميػػاء بجامعػػة  وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ ىندسػػة الكيميػػاء بكميػػة -
 .2018ديسمبر  06المؤّرخ في   وىراف -والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

 

 رر ـــــيـق
 

 ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الكيمياء بكمية المادة األولى:
 .وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼالكيمياء بجامعة 

العمـو الكيمياء بجامعة  قائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الكيمياء بكميةتحدد ال :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف-والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

ل ، كوىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق

 2019 نوفمبر 07 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحّدد  2018سبتمبر  10المؤرخ في  826الذي يعّدل القرار رقم  2019نوفمبر  07المـؤّرخ في  1891رقـم ممحــق بالقـرار 
 وىران-دمحم بوضيافالعموم والتكنولوجيا لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ىندسة الكيمياء بكمية الكيمياء بجامعة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ حدو بومديف 1
 رئيسة القسـ خنيفي عائشة 2
 أستاذة بف يونس حسيبة 3
 أستاذة  بوبركة الزىرة 4
 أستاذ محاضر قسـ مأم مرسمي أميف 5
 أستاذة محاضرة قسـ مبم بف موسى حسنية 6
 ستاذة مساعدة قسـ مأمأ زكارؼ مريـ 7
 أستاذة مساعدة قسـ مأم عيسني عائشة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1892رقـم  قــرار

 عموم البحر وتييئة الساحلالوطنية العميا ل مدرسةبال لقسـم التكوين التحضيري 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
ضػػّمف إنشػػاء وتنظػػيـ معيػػد والمت 1983غشػػت عػػاـ  13المػػؤرخ فػػي  495-83وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 الساحل. ةعموـ البحر وتييئ
 2008جويميػػة سػػنة  14الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  221-08 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -

 ة الساحل إلى مدرسة خارج الجامعة.والمتضّمف تحويل معيد عموـ البحر وتييئ
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 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -
 الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،

الػذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 

خاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التكويف التحضيرؼ بالمدرسة الوطنية العميا لعمػوـ وبناء  عمى محضر انت -
 ،2019أكتوبر  22البحر وتييئة الساحل المؤرخ في 

 رر ـــــيـق
 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

،والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  2016يو سنة يون 14الموافق 
 المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيرؼ بالمدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحل. 

نية العميا لعمـو الوطمدرسة لقسـ التكويف التحضيرؼ بال تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 
 البحر وتييئة الساحل، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحل،  :3المادة 
 ي والبحث العممي.كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العال

 2019نوفمبر  07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2019نوفمبر  07مـؤّرخ في ال 1892ممحــق بالقــرار رقـم 
 الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحلمدرسة بال لقسـم التكوين التحضيري 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ مأم، رئيس المجنة العممية لمقسـ قريمس سمير 1
 القسـ رئيسة  واضح نادية 2
 أستاذة محاضرة قسـ مأم شرناعي صافية 3
 أستاذة محاضرة قسـ مبم خميفة نجمة 4
 أستاذة مساعد قسـ مأم محديد صونية 5
 أستاذة مساعدة قسـ مأم بف تشيكو لطيفة 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـّدد القائمـة االسمية ألعضاء المـجمس العممي، 2019 نوفمبر 07مـؤّرخ في  1893رقـم  قــرار

 بشـــار -لجــامعة الطاىري دمحم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  وبمقتضػػى -

 ظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتن الذؼ 2003



      2019-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   287

 

 

 

 2009ينػػػػاير سػػػػنة  04الموافػػػػق  1430محػػػػـر عػػػػاـ  7المػػػػؤرخ فػػػػي  07-09وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذؼ رقػػػػـ  -
 .مف إنشاء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـالمتض

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 

سػبتمبر  26بشػػار المػؤّرخ فػي -دمحموبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممػي لجامعة الطاىرؼ  -
2019. 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 ألعضاء المجمس العممي لجامعة بشار. القائمة االسمية
بشار، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة الطاىرؼ دمحم  :2المادة 

 القرار.
بشار، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الطاىرؼ دمحم :3المادة 

 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا 
 2019 نوفمبر 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العمميد القائمة االسمية ألعضاء دّ يح الذي 2019نوفمبر  07المـؤّرخ في  1893ممحق بالقرار رقم 

 بشـــار-لجامعة الطاىري دمحم
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة معمورؼ سعيد 1
 جامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيونائب مدير ال دراوؼ بمقاسـ 2

 باسو عبد السبلـ 3
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي 

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 التصاؿ والتظاىرات العمميةنائب مدير الجامعة مكّمف بالعبلقات الخارجية والتعاوف والتنشيط وا جرماف دمحم 4

 دحماني عزيز 5
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل 

 والشيادات والتكويف العالي في التدرج
 عميد كمّية العمـو الدقيقة معزوزؼ عبد الحق 6
 عميد كمّية التكنولوجيا قادرؼ بوفمجة 7
 عميد كمّية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير السبلـمخموفي عبد  8
 عميد كمّية العمـو اإلنسانية واالجتماعية سي موسى عبد هللا 9
 عميد كمّية الحقوؽ والعمـو السياسية موساوؼ عبد الحميـ 10
 عميد كمّية اآلداب والمغات رقيق كماؿ 11
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 ية والحياةعميد كمية العمـو الطبيع مخموفي أحمد 12
 عميد الطب خميف جماؿ الديف 13
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو الدقيقة بمغاشي عبد الرحمف 14
 رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا عبد العزيز يزيد 15
 رئيس المجمس العممي لكمية االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير طافر زىير 16
 ئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية و االجتماعيةر  شرفاوؼ الحاج عبو 17
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بوربابة صورية 18
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بوحسوف حسيف 19
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو الطبيعية والحياة بف ميدؼ حسيف 20
 ممّثل  األساتذة  ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة القادرنورؼ عبد  21
 ممّثل  األساتذة  ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة داودؼ مباركة 22
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو التكنولوجيا ناصرؼ عبد الفتاح 23
 مصّف األستاذية عف كمية عمـو التكنولوجياممّثل األساتذة ذوؼ  موغمي حساف 24
 ممّثل  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير قسوؿ سفياف 25
 ممّثل  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير زيرمي نعيمة 26
 ساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية و االجتماعيةممّثل األ سعودؼ عبد الكريـ 27
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية ماينو جيبللي 28
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية قسوؿ مريـ 29
 ة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغاتممّثل األساتذ قادرؼ حورية 30
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات بوكايس فوزية 31
 بالمدرسة العميا لؤلساتذة بشار-أستاذ محاضر قسـ مأم فراج الطيب 32
 المركز الجامعي النعامة -أستاذ مساعد قسـ مبم حبشي ياسيف 33
 ممّثل األساتذة المساعديف تاجر مراد 34
 ممّثل األساتذة المساعديف بف قربة حفيع 35
 مسؤوؿ المكتبة المركزية لمجامعة كيحل عابد 36

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العممـييحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس ، 2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1894رقـم  قــرار

 الشمف-الّمغات األجنبية بجامعـة حسيبة بن بوعمي لكّميـة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سػػنة  يوليػػو 23الموافػػق  1422عػػاـ  جمػػادؼ األولػػى 02مػػؤّرخ فػػي ال 209-01وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـالشمفوالمتضمف إنشاء جامعة  2001
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 ىا، المعّدؿ والمتّمـ.نظيميا وسير الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وزي

 -حسػيبة بػف بػوعميوبناء  عمػى محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بػالمجمس العممػي لكّميػػة المغػات األجنبيػة بجامعػة  -
 .2019جواف  24الشمف المؤّرخ في 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
 -د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية المغات األجنبية بجامعة حسيبة بف بوعميتحدي

 الشمف. 
الشمف، -تحػّدد القائمػة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي لكّميػػة المغات األجنبية بجامعة حسيبة بف بوعمي :2المادة 

 وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
الشمف، كّل فيما يخصو، -مدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمييكّمف ال :3المادة 

 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 
 2019 نوفمبر 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 طيبالدكتور: بوزيد ال

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي 2019نوفمبر  07المـؤّرخ في  1894 رقـمممحــق بالقـرار 

 الشمف-جامعـة حسيبة بن بوعميب المغات األجنبية لكّميـة
 فـةالّص  االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المغة الفرنسية أيت جيدة محند أمقراف 1
 عميد الكمية دحماف نور الديف 2
 الطمبةنائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة ب عراب سمير 3
 نائب العميد مكّمف بالبحث العممي و ما بعد التدرج حوسيني بشير 4
 رئيس قسـ المغة الفرنسية قسوؿ عبد القادر 5
 رئيسة قسـ المغة اإلنجميزية بف عمي رقيق نصيرة 6
 رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية مداف ىجيرة 7
 المغة اإلنجميزية رئيسة المجنة العممية لقسـ نعيمي نبيمة 8
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المغة الفرنسية بوطيبة فاطمة الزىراء 9
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المغة اإلنجميزية سنقادؼ عبد القادر 10
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المغة اإلنجميزية بوخمف فايزة 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف تشيكو دمحم أميف 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قروزؼ رضواف 13
 مديرة مخبر بحث قارة مصطفى ليمى 14
 مسؤوؿ المكتبة مخموؼ جماؿ 15

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة، 2019 نوفمبر 07مـؤّرخ في  1895رقـم  قــرار
 الشمف-الّمغات األجنبية بجامعـة حسيبة بن بوعمي بكّميـة لقســم الّمغة الفرنسية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

  .المعدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
سػػنة  يوليػػو 23الموافػػق  1422عػػاـ  جمػػادؼ األولػػى 02المػػؤّرخ فػػي  209-01وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـالشمفوالمتضمف إنشاء جامعة  2001
غشػػت سػػنة  23لموافػػق ا 1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحّدد صبلحيات وزي
المغػػات األجنبيػػة بجامعػػػة  مػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالّمجنػػة العمميػػة لقسػػـ المغػػة الفرنسػػية بكّميػػػةوبنػػاء  ع -

 .2019جواف  24المؤّرخ في  الشمف-حسيبة بف بوعمي
 

 رر ـــــيـق
 

عاـ  جمادػ الثانية 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

المغات األجنبية بجامعػة حسيبة بف  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكّميػة
 الشمف.-بوعمي

المغات األجنبية بجامعػة حسيبة  لعممية لقسـ المغة الفرنسية بكّميػةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة ا :2المادة 
 الشمف، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بف بوعمي

الشمف، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 ي الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر ف بتطبيق

 2019نوفمبر  07 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة  2019نوفمبر  07المـؤّرخ في  1895 رقـمممحــق بالقـرار 
 الشمف-المغات األجنبية بجامعـة حسيبة بن بوعمي بكّميـة لقســم المغة الفرنسية

 فـةالّص  االسم والمقـب الرقم
 جنة العممية لمقسـأستاذ محاضر قسـ مأم ، رئيس المّ  مداف ىجيرة 1
 رئيس القسـ قسوؿ عبد القادر 2
 أستاذ محاضر قسـ مأم أيت جيدة محند أمقراف 3
 أستاذة محاضرة قسـ مأم دمبرؼ كوثر 4
 أستاذة محاضرة قسـ مأم بوطيبة فاطمة الزىراء 5
 أستاذ مساعد قسـ مأم بف تشيكو دمحم األميف 6
 أستاذ مساعد قسـ مأم قروزؼ رضواف 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة، 2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1896رقـم  قــرار
 الشمف-المغات األجنبية بجامعـة حسيبة بن بوعمي بكّميـة لقســم الّمغة اإلنجميزية

 

 بحث العممي،إن وزير التعميم العالي وال
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24خ فػػػي المػػػؤرّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 المعّدؿ. والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
سػػنة  يوليػػو 23الموافػػق  1422عػػاـ  جمػػادؼ األولػػى 02المػػؤّرخ فػػي  209-01وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـالشمف والمتضمف إنشاء جامعة 2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434عػاـ  ربيػع األوؿ 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحّدد صبلحيات وزي
المغػات األجنبيػة بجامعػػة  وبناء  عمى محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بالّمجنػة العمميػة لقسػـ المغػة اإلنجميزيػة بكّميػػة -

 .2019جواف  24الشمف المؤّرخ في -يحسيبة بف بوعم
 

 رريـقـــــ
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
المغات األجنبية بجامعػة حسيبة بف  بكّميػةالقائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية 

 الشمف.-بوعمي
المغات األجنبية بجامعػة حسيبة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكّميػة :2المادة 

 الشمف، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بف بوعمي
الشمف، كّل فيما يخصو، -والّتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمييكّمف المدير العاـ لمّتعميـ  :3المادة 

 أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2019نوفمبر  07 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة 2019نوفمبر  07المـؤّرخ في  1896 رقـمممحــق بالقـرار 

 الشمف -نبية بجامعـة حسيبة بن بوعميالمغات األج بكّميـة لقســم الّمغة اإلنجميزية
 فـةالّص  االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ مبم ، رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ نعيمي نبيمة 1
 رئيسة القسـ بف عمي رقيق نصيرة 2
 أستاذة محاضرة قسـ مأم قارة مصطفى ليمى 3
 أستاذ محاضر قسـ مأم سنقادؼ عبد القادر 4
 أستاذة محاضرة قسـ مأم يزةبوخمف فا 5
 أستاذ مساعد قسـ مأم ميدؼ الطيب 6
 أستاذة مساعدة قسـ مأم بابو امنة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميـة لقسـم ، 2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1897رقـم  قــرار
 تيـارت-ابن خمـدون  ةالعموم االقتصاديـة والعمـوم الّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعـ ةـكّميوم الّتسييـر بعمـ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 المعّدؿ.ة، والمتضّمف تعييف أعضاء الحكوم
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادػ الّثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 جامعة تيارت، المعّدؿ والمتّمـ. والمتضّمف إنشاء 2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت لذؼا 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 لعالي والبحث العممي.الذؼ يحّدد صبلحيات وزير التعميـ ا
العمػػـو االقتصػادية والعمػػـو كّميػة اتذة بالمجنػػة العمميػة لقسػػـ عمػػوـ الّتسييػػػر بوبنػاء  عمػى محضػػر انتخػاب ممّثمػػي األسػ -

 .2019سبتمبر  24ارت المؤّرخ في تي -الّتجارية وعموـ الّتسيير بجامعة ابف خمدوف 
 

 رر ـــــيـق
 

ثانية عاـ جمادػ ال 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العمـو االقتصادية والعموـ الّتجارية كّمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػوـ الّتسييػر ب
 تيارت. -وعموـ الّتسيير بجامعة ابف خمدوف 

العمـو االقتصادية والعمـو الّتجارية كّمية د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػوـ الّتسييػر بتحدّ  :2المادة 
 تيارت، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-وعموـ الّتسيير بجامعة ابف خمدوف 

 ارت، كّل فيما يخصو، بتطبيقتي -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2019نوفمبر  07 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019نوفمبر  07المـؤّرخ في  1897رقم رار ــق بالقــممح
 تيـارت-ون ابن خمـد ةالعموم االقتصاديـة والعمـوم الّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعـ ةـكّميلقسـم عمـوم الّتسييـر ب

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـ ممأم، رئيس المجنة العممية لأستاذ محاضر قسـ  ستي حميد 1
 رئيس القسـ عابد عمي 2
 مأمة قسـ محاضر  ةأستاذ عبد الرحيـ ليمى 3
 مأمقسـ  أستاذ محاضر زياني عبد الحق 4
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 مبمقسـ  أستاذ محاضر شريف دمحم 5
 مبمقسـ  ضرأستاذ محا معاشي سفياف 6
 مأمقسـ  أستاذ مساعد قنيشي دمحم 7
 مأم قسـ أستاذ مساعد بمعيج شكيب 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميـة لقسـم ، 2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1898رقـم  قــرار

 تيـارت-ابن خمـدون  ةالعموم االقتصاديـة والعمـوم الّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعـ ةـكّميبالعمـوم االقتصادية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 المعّدؿ.والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الّثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01مقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وب -

 جامعة تيارت، المعّدؿ والمتّمـ. والمتضّمف إنشاء 2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ يحّدد مياـ الذؼ 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحّدد صبلحيات وز 
العمػػػـو االقتصػػػادية كّميػػػة لعمميػػػة لقسػػػـ العمػػػـو االقتصػػػادية بوبنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالمجنػػػة ا -

 .2019سبتمبر  24المؤّرخ في تيارت  -والعموـ الّتجارية وعموـ الّتسيير بجامعة ابف خمدوف 
 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االقتصادية والعمـو كّمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية ب
 تيارت. -الّتجارية وعموـ الّتسيير بجامعة ابف خمدوف 

العموـ االقتصادية والعمـو كّمية االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بتحّدد القائمة  :2المادة 
 تيارت، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الّتجارية وعموـ الّتسيير بجامعة ابف خمدوف 

 فيما يخصو، بتطبيقتيارت، كّل -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019نوفمبر  07 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019نوفمبر  07المـؤّرخ في  1898رقم رار ــق بالقــممح
 ـارتتي -ابن خمـدون  ةالعموم االقتصاديـة والعمـوم الّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعـ ةـكّميلقسـم العمـوم االقتصادية ب

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـ ممأم، رئيس المجنة العممية لأستاذ محاضر قسـ  حواس أميف 1
 رئيسة القسـ ساجي فاطيمة 2
 مأمقسـ  أستاذ محاضر مختارؼ مختار 3
 مأمة قسـ محاضر  ةأستاذ كبلخي لطيفة 4
 مأمقسـ  أستاذ محاضر بف الحاج جموؿ ياسيف 5
 مبمقسـ  حاضرأستاذ م ساعد دمحم 6
 مأمقسـ  أستاذ مساعد مييوبي ميمود 7
 مأم ة قسـمساعد ةأستاذ زيتوني ىوارية 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميـة لقسـم ، 2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1899رقـم  قــرار

 تيـارت-ابن خمـدون  ةالعموم االقتصاديـة والعمـوم الّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعـ ةـكّميتجارية بالعمـوم ال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .عّدؿالموالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادػ الّثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 جامعة تيارت، المعّدؿ والمتّمـ. والمتضّمف إنشاء 2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.ّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتيح الذؼ 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحّدد صبلحيات وز 
العمػـو االقتصػادية والعمػـو كّميػة المجنػة العمميػة لقسػـ العمػػـو التجاريػة بوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األسػاتذة ب -

 .2019سبتمبر  24ارت المؤّرخ في تي-الّتجارية وعموـ الّتسيير بجامعة ابف خمدوف 
 

 يـقـــــرر
 

عاـ جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03رقـ  مف المرسوـ التنفيذؼ 48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العمـو االقتصادية والعموـ الّتجارية كّمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػـو التجارية ب
 تيارت.  -وعموـ الّتسيير بجامعة ابف خمدوف 

العموـ االقتصادية والعمـو كّمية قائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ التجارية بتحّدد ال :2المادة 
 تيارت، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الّتجارية وعموـ الّتسيير بجامعة ابف خمدوف 
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 كّل فيما يخصو، بتطبيق تيارت،-: يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف 3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019نوفمبر  07 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019نوفمبر  07المـؤّرخ في  1899رقم رار ــق بالقــممح
 يـارتت-ابن خمـدون  ةالعموم االقتصاديـة والعمـوم الّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعـ ةـكّميلقسـم العمـوم التجارية ب

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـ ممأم، رئيس المجنة العممية لأستاذ محاضر قسـ  سدؼ عمي 1
 رئيس القسـ مرواف صحراوؼ  2
 أستاذ  مدني بف شيرة 3
 مأمقسـ  أستاذ محاضر عبد اليادؼ مختار 4
 مأمقسـ  أستاذ محاضر طالـ عمي 5
 مبمة قسـ محاضر  ةأستاذ زقرير نصيرة 6
 مبمة قسـ محاضر  ةأستاذ لعجيف خالديةبا 7
 مأم قسـ أستاذ مساعد وكاؿ نور الديف 8
 مأم قسـ أستاذ مساعد شداد دمحم 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العمميلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1900رقم  قــرار

 الجزائر-المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة لم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 المعّدؿ.والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
والمتضّمف  2008يوليو  14الموافق  1429عاـ  رجب 11المؤرخ في  215-08وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

   .تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ
الػذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 مي.ير التعميـ العالي والبحث العميحدد صبلحيات وز 
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -

 لعميا.الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة ا
لجزائر المػؤرخ وبناء  عمى محضر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بػالمجمس العممػي لممدرسػة الوطنيػة المتعػددة التقنيػات بػا -

 .2019يمية جو  31في 
 رر ـــــيـق
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 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 ات بالجزائر.المجمس العممي لممدرسة الوطنية المتعددة التقني
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، وفقا لمجدوؿ  :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر،كل فيما  :3المادة 

 و، بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخص
 

 2019نوفمبر  07 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  يحدّ الذي  2019نوفمبر  07المـؤّرخ في  1900 ممحق بالقرار رقم
 الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائرلممدرسة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لممدرسةمدير المدرسة، رئيس المجمس العممي  أكرتش جماؿ الديف 1
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي  بوختالة جماؿ 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التّدرج والشيادات تاىمي رضواف 3
 مدير مساعد مكّمف بالعبلقات الخارجية والّتكويف المتواصل  بوبكر أحمد 4
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ عدناف مراد 5
 رئيس قسـ اليندسة المدنية لعريبي عبد هللا 6
 رئيسة قسـ اليندسة الكيميائية محمبي فروجة 7
 رئيس قسـ الرؼ  برماد عبد المالؾ 8
 رئيس قسـ التعديف شطروب دمحم 9
 رئيسة قسـ ىندسة البيئة عرار جازية 10
 رئيسة قسـ اليندسة الصناعية نيبوش فاطمة 11
 ـرئيس قسـ ىندسة المناج ولد حمو مالؾ 12
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية رشاؽ السعيد 13
 رئيس قسـ اآللية ايموؿ رشيد 14
 رئيس قسـ اإللكتروتقنية ابتيواف رشيد 15
 رئيس قسـ التحكـ في األخطار الصناعية والبيئية بف كوساس بوزيد 16
 رئيس القسـ التحضيرؼ  واجعوط دمحم 17
 ية لقسـ اليندسة المدنيةرئيس المجنة العمم بورحمة نور الديف 18
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقنية توىامي عمر 19
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيميائية تودرت أحمد زايد 20
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرؼ  بوخماشة دمحم أميف 21
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة البيئة ديداوؼ لندة 22
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 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ ة توىاميرشيد 23
 رئيس المجنة العممية لقسـ التعديف جغبلؿ دمحم األميف 24
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الصناعية بف حسيف وسيـ 25
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة المناجـ عكاؿ رزقي 26
 يندسة الميكانيكيةرئيس المجنة العممية لقسـ ال بوعزيز دمحم 27
 رئيس المجنة العممية لمقسـ التحضيرؼ  قرتي مينية 28
 رئيس المجنة العممية لقسـ التحكـ في األخطار الصناعية والبيئية شرقي  عبد المالؾ 29
 مدير مخبر بحث بوغرارة كماؿ 30
 مدير مخبر بحث سعدوف رابح 31
 مدير مخبر بحث بوعبد هللا مبروؾ 32
 مدير مخبر بحث د الرحيـبالي عب 33
 مديرة مخبر بحث بف معمر سعدية 34
 مدير مخبر بحث لعريبي مرزاؽ 35
 مدير مخبر بحث بف يوسف اليادؼ 36
 مدير مخبر بحث لرباس شريف 37
 مديرة مخبر بحث بمحناش نعيمة 38
 أستاذة درامشي كريمة 39
 أستاذ قبمي بمقاسـ 40
 حاضرة قسـ مبمأستاذة م مزياف ثاني ايماف 41
 أستاذ مساعد قسـ مأم بف بريكة دمحم 42
 أستاذ مساعد قسـ مبم عمارؼ بدراف 43
 أستاذ بجامعة العمـو والتكنولوجيا ىوارؼ بومديف رمراـ يوسف 44
 أستاذ بالمدرسة العميا لمدفاع الجوؼ عف اإلقميـ سوالـ زيف الديف 45
 مديرة المكتبة  دورة حفيظة 46

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحّدد  2019ماي  09المؤرخ في  690يعّدل القرار رقم ، 2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1901رقم  قــرار
 الجزائر-المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة لقسم ىندسـة البيـئة بال المجنة العمميةقائمة االسمية ألعضاء لم

 

 لتعميم العالي والبحث العممي،إن وزير ا
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
والمتضّمف  2008يوليو  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  215-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ.لمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلتحويل ا
الػذؼ  2013ينػاير سػنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صبلحيات وز 
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 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -
 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

لقسػـ  ، الػذؼ يحػّدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة2019ماؼ  09المؤرخ في  690وبموجب القرار رقـ  -
 الجزائر.-المتعددةىندسة البيػئة بالمدرسة الوطنية 

 .2019نوفمبر  03لمدرسة المؤرخ في ؿ مدير اوبناء  عمى ارسا -
 

 رر ـــــيـق
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة البيػئة بالمدرسة  المادة األولى:
 .الجزائر-المتعددة التقنياتالوطنية 

 -المتعددة التقنياتدسة البيػئة بالمدرسة الوطنية لقسـ ىن تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.الجزائر

، كل فيما الجزائر-المتعددة التقنياتيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية : 3المادة 
 عميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمت

 2019نوفمبر  07 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019ماي  09المؤرخ في  690الذي يعّدل القرار رقم  2019نوفمبر  07المـؤّرخ في  1901ممحق بالقرار رقم 
 الجزائر-المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة لقسم ىندسـة البيـئة بال المجنة العمميةقائمة االسمية ألعضاء المحّدد لم
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ية لمقسـأستاذة، رئيسة المجنة العمم ديداوؼ لندة 1
 رئيسة القسـ عرار جازية 2
 أستاذة بمحناش نعيمة 3
 أستاذ محاضر قسـ مأم نعماف عبد القادر 4
 أستاذ محاضر قسـ مبم عروة سجية 5
 أستاذ مساعد قسـ مأم مزيغي أحمد 6
 أستاذة مساعدة قسـ مبم بودراىـ نسيمة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019جوان  12المؤرخ في  893يعّدل القرار رقم ، 2019نوفمبر  07مـؤّرخ في  1902رقم  قــرار

 الجزائر-المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة لقسم اإللكترونيك بال المجنة العمميةقائمة االسمية ألعضاء لمحّدد لما
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19ـ الرئاسػػػي رقػػػـ بمقتضػػػى المرسػػػو  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
والمتضّمف  2008يوليو  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  215-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .خارج الجامعة، المعّدؿتحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة 
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الػذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -
 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.لذؼ يحدد القانوف ا

لقسػـ  ، الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضػاء المجنػة العمميػة2019جواف  12المؤرخ في  893وبموجب القرار رقـ  -
 الجزائر.-المتعددةاإللكترونيؾ بالمدرسة الوطنية 

 .2019نوفمبر  03لمدرسة المؤرخ في وبناء  عمى ارساؿ مدير ا -
 

 رر ـــــقيـ
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بالمدرسة  المادة األولى:
 .الجزائر-المتعددة التقنياتالوطنية 

 -المتعددة التقنياتلقسـ اإللكترونيؾ بالمدرسة الوطنية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.الجزائر

، كل فيما الجزائر-المتعددة التقنياتيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية  :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019فمبر نو  07 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019جوان  12المؤرخ في  893رقم الذي يعّدل القرار  2019نوفمبر  07المـؤّرخ في  1902ممحق بالقرار رقم 
 الجزائر-المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة لقسم اإللكترونيك بال المجنة العمميةقائمة االسمية ألعضاء المحّدد لم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ رشيدة توىامي 1
 رئيس القسـ عدناف مراد 2
 ستاذأ مراد حدادؼ 3
 أستاذ لرباس شريف 4
 أستاذ  رابح سعدوف  5
 أستاذ مساعد قسـ مأم دمحم أوسعيد طاغي 6
 أستاذة مساعدة قسـ مبم نسريف بوعجنق 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019أكتوبر  08في  المؤرخ 46يعدل ويتمم القرار رقم   2019نوفمبر  10مؤرخ في  49رقم  قــرار

 المتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػػمف القانػػػوف األساسػػي العػػػػاـ لموظيػػػفة 2006جويميػػػػة سػػنة  15المػػؤرخ فػػي  03-06بمقتضػػى األمػػػػػر رقػػػـ  -

 .العموميػػة
مات اإلجتماعيػة وكيفيػة ، المحدد لمحتػػوػ الخد1982مػاؼ سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقػـ  -

 تمويميا.
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 بتسييػر الخدمػػات اإلجتماعيػػػة.، المتعمق 1982سبتمبػػر سنة  11المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقػـ  -
، 2019مػارس سػنة  31الموافػق لػػ  1440رجػب عػاـ  24المػؤرخ فػي  111-19بمقتضى المرسػـو الرئاسػي رقػـ  -

 أعضاء الحكومة، المعدؿ.يتضمف تعييف 
، المحػػدد لصبلحيػػػات وزيػػر التعميػػػـ 2013جػػػانفي سػػنة  30المػػؤرخ فػػي  77-13بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

  العممي. العػالي والبحث
يعدؿ ويتمـ المرسػـو التنفيػذؼ رقػـ ، 2015سنة جويمية  11المؤرخ في  179-15المرسوـ التنفيذؼ رقـ بمقتضى  -

 وسيرىا. 1، المتعمق بتنظيـ جامعة الجزائر1984أوت سنة  18المؤرخ  84-209
المتضػػمف تجديػػد تشػػكيمة لجنػػة الخػػدمات اإلجتماعيػػة لػػػدػ   2019أكتػػوبر  08المػػؤرخ فػػي  46نظػػػػػػػػرا لمقػػرار رقػػـ  -

 .1كميػة الحقػوؽ بجػامعػة الجػزائػر
المتضمف تشكيمة أعضاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػػة ، 2019سنة جواف  03المؤرخ في  45ا لممحضر رقـ نظػػػػػػر   -

 ، 1لدػ كمية الحقوؽ بجامعة الجزائر
 1،الصادرة مف طرؼ عميد كمية الحقوؽ بجامعة الجزائر2019أكتوبر  29المؤرخة  في  113نظػػػػػ را  لمرسالة رقـ  -

 المتضمنة طمب تعديل تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية.
 

 رر ـــــيـق
 

، المشار إليو 2019أكتوبر سنة  08المؤرخ في  46مف القرار رقـ  02تعدؿ وتتمـ أحكاـ المادة  األولى: المـادة
 أعبله وتحرر كاآلتي:

 : تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:2المـادة م
 األعضاء الدائمون: 

 بدوف تغيير -03 بدوف تغيير -02 بدوف تغيير -01
 بدوف تغيير -06 بدوف تغيير -05 ف تغييربدو  -04
 كراش ليمى -09 بدوف تغيير -08 بدوف تغيير -07

 

 األعضاء اإلضافيون:
 بدوف تغيير -02 بدوف تغيير -01

، بتنفيذ ىذا القرار، الذؼ سينشر في النشرة الرسمية 1تكمف السيػد عميد كمية الحقوؽ بجامعة الجزائر :3المــادة 
 العالي والبحث العممي. لوزارة التعميـ 

 1323َوفًبر  23حرر بانجسائر فً                                                                                                                                     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي ع/                                                                                                        
 األمين العام                                                                                                                    

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2017ديسمبر  21المؤرخ في  1144يتمم القرار رقم ، 2019 نوفمبر 11مـؤّرخ في  1903رقم  قــرار
 ألعضاء مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة الذي يحدد القائمة االسمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ رجب  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 2019غشت سنة  13الموافق  1440ذؼ الحجة عاـ  12مؤرخ في  232-19وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 8الذؼ يحدد مياـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 
والمتضمف  2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15مؤرخ في  20-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة تحويل الوكالة الوطنية لتطوير
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ؼ يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء مجمػس توجيػو الػذ 2017ديسػمبر  21المػؤرخ فػي  1144وبمقتضى القرار رقػـ  -

 الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة، المعدؿ والمتمـ.
 

 رر ـــــيـق
 

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور 2017ديسمبر  21المؤرخ في  1144تتمـ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 أعبله، وتحرر كما يأتي:

 .....................)بدوف تغيير(......................................:...المادة األولىم
 تحدد تشكيمة مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة كما يأتي:

 السيدات والسادة:
 

 رئيسا  ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، صحراوؼ طاىر -
 لدفاع الوطني،ممثمة وزير ا ىيبة فاطمة -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية،  طرفاية نبيل -
صبلح المستشفيات، رحاؿ إلياس -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، بويوسفي بوجمعة -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، محند أوسعيد عبد الحميد -
 بالبيئة والطاقات المتجددة،  ممثمة الوزيرة المكمفة اج عمي نصيرةح -
 ممثمة الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ، بوشؾ لياسميف -
 ممثمة عف المجمس الوطني االقتصادؼ واالجتماعي، جوابرؼ نادية -
والتطوير  ة نشاطات البحث العمميرئيس المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمج حراث زوبير -

 لتكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت الصحة وعمـو  األحياء.ا
 رئيس المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو الصحةم. نور الديف بشير بويجرة  -

 ممي.  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث الع :2المادة 
 2019نوفمبر  11 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحدد الذي  2018سبتمبر  05المؤرخ في  809، يتمم القرار رقم 2019 نوفمبر 11مـؤّرخ في  1904 رقم قــرار
 البيوتكنولوجية وعموم الزراعة والتغذيةئمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في القا

 

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

 دؿ.المع والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 2019غشت سنة  13الموافق  1440ذؼ الحجة عاـ  12مؤرخ في  232-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 8الذؼ يحدد مياـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 
، 2012س سػنة الموافق أوؿ مػار  1433ربيع الثاني عاـ  8المؤرخ في  95-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .البيوتكنولوجية وعمـو الزراعة والتغذيةوالمتضمف إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صبلحيات وز 
يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء مجمػس توجيػو الوكالػة  2018سػبتمبر  05المػؤرخ فػي  809رقػـ  وبمقتضى القرار -

 الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعمـو الزراعة والتغذية، المعدؿ.
 

 رر ـــــيـق
 

أعبله،  ، المعدؿ، والمذكور2018سبتمبر  05المؤرخ في  809تتمـ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 وتحرر كما يأتي:

 :...........................)بدوف تغيير(..............................المادة األولىم
يعيف بصفتيـ أعضاء في مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعموـ الزراعة 

 والتغذية األشخاص اآلتية أسماؤىـ:
 :السيدات والسادة

 التعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا،ب المكمف وزيرالممثل  افقازد حس -
 ممثل وزير الدفاع الوطني، لطروش حاج -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، حماني عماد -
 بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ،    الوزير المكمف  ةممثم حمانة مميكة فضيمة مولودة قريشي -
صبلح المستشفياتوزير المكمف ممثل ال بف خديـ العيد -  ،بالصحة والسكاف وا 
 ،بالصناعة والمناجـالوزير المكمف  ةممثم حمفاوؼ  ليمة -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالبيئة والطاقات المتجددة، رجيييمي سمير -
 ممثمة عف المجمس الوطني االقتصادؼ واالجتماعي، مرابط حميدة -
القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير  رئيس المجنة المشتركة بيف مكرسي سكندر -

 التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت الفبلحة، الموارد المائية والصيد البحرؼ،
 رئيس المجمس العممي الوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعمـو الزراعة والتغذيةم. باكور رابح -
 ر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  ينش :2المادة 

 2019نوفمبر  11 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2019-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   303

 

 

 

  2017أكتوبر  09المؤرخ في  930يتمم القرار رقم ، 2019 نوفمبر 11مـؤّرخ في  1905رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2019مػػارس سػػنة  31الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19ئاسػػي رقػػـ بمقتضػػى المرسػػـو الر  -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت
، 2019غشت سنة  13الموافق  1440ذؼ الحجة عاـ  12مؤرخ في  232-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 8سيما المادة الذؼ يحدد مياـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، ال
، 2012ينػػػاير سػػػنة  9الموافػػػق  1433صػػػفر عػػػاـ  15المػػػؤرخ فػػػي  19-12وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

والمتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي إلى وكالة موضوعاتية لمبحػث فػي العمػـو والتكنولوجيػا، 
 .منو 4السيما المادة 

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رق -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صبلحيات وز 

الػػذؼ يحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء مجمػػس توجيػػو  2017أكتػػوبر  09المػػؤرخ فػػي  930وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 وجيا.الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو والتكنول

 

 رر ـــــيـق
 

 ، والمذكور أعبله، وتحرر كما يأتي:2017أكتوبر  09المؤرخ في  930تتمـ المادة األولى مف القرار المادة األولى:
 :........................)بدوف تغيير(......................................المادة األولىم

 لمبحث في العموـ والتكنولوجيا كما يأتي: تحدد تشكيمة مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية
 السيدات والسادة:

 ممثل وزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، بوىيشة دمحم -
 ممثل وزير الدفاع الوطني، نويصر مراد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، مسعودؼ عبد هللا -
ات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير رئيس المجنة المشتركة بيف القطاع العابد سيف الديف -

 التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التكنولوجيا والصناعة،
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، بف دريميع السعيد -
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالبيئة والطاقات المتجددة، لعور سعيدة -
 ير المكمف بالطاقة،ممثل الوز  بوخاوؼ رشيد -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة حجوطي جماؿ -
 ممثل عف المجمس الوطني االقتصادؼ واالجتماعي، كسورؼ دمحم أميف -
 رئيس المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو والتكنولوجيام. قبوز نور الديف -

 رة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  ينشر ىذا القرار في النش :2المادة 
 2019نوفمبر  11 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الذي  2018سبتمبر  05المؤرخ في  808يتمم القرار رقم ، 2019 نوفمبر 11مـؤّرخ في  1906 رقم ـرارقـ
 العموم االجتماعية واإلنسانيةيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في 

 

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

 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 2019غشت سنة  13الموافق  1440ذؼ الحجة عاـ  12مؤرخ في  232-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 8الذؼ يحدد مياـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 
، 2012الموافق أوؿ مػارس سػنة  1433ربيع الثاني عاـ  8المؤرخ في  96-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .العموـ االجتماعية واإلنسانيةوالمتضمف إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في 
 2013نػاير سػنة ي 30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الػػذؼ يحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء مجمػػس توجيػػو  2018سػػبتمبر  05المػػؤرخ فػػي  808وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -

 الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ االجتماعية واإلنسانية، المعدؿ.
 

 رر ـــــيـق
 

 ، والمذكور أعبله، تحرر كما يأتي:2018سبتمبر  5المؤرخ في  808مـ المادة األولى مف القرار رقـ تت المادة األولى:
 : .........................)بدوف تغيير(...................................المادة األولىم

الجتماعية تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ ا
 واإلنسانية، كما يمي:
 السيدات والسادة:

 التعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا،المكمف ب وزيرال ةممثم آيت يحي غيدوش كميمة -
 ممثل وزير الدفاع الوطني، بركات عقبة -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، رحماني أحمد -
 ، طنيةتربية الو الوزير المكمف بال ةممثم آيت ابراىيـ غنيمة -
 ،بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير المكمف  خضروف عمار -
 ،بالثقافة ةالمكمف ةممثل الوزير  طاطا فريد -
 بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،الوزير المكمف  ممثل ناصف عز الديف -
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالتضماف الوطني واألسرة وقضايا المرأة، شاكر نجوػ  -
 ممثمة عف المجمس الوطني االقتصادؼ واالجتماعي، فاطمة بف عمي -
البحث العممي  رئيس المجنة المشتركة  بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات مريبعي الشريف -

 مجاالت العمـو اإلنسانية والتاريخ، والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في
 االجتماعية واإلنسانيةم.        الة الموضوعاتية لمبحث في العمـورئيس المجمس العممي لموك حريتي حكيـ -

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2المادة 
 2019نوفمبر  11 حرر بالجزائر في                                                                      

 عالي والبحث العمميوزير التعميم ال
 الدكتور: بوزيد الطيب
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  2018سبتمبر  05المؤرخ في  810يتمم القرار رقم ، 2019 نوفمبر 11مـؤّرخ في  1907 رقم قــرار
 عموم الطبيعة والحياةيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في ي الذ

 

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

 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 2019غشت سنة  13الموافق  1440ذؼ الحجة عاـ  12مؤرخ في  232-19مقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وب -

 .منو 8الذؼ يحدد مياـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 
، 2012الموافق أوؿ مػارس سػنة  1433ربيع الثاني عاـ  8المؤرخ في  97-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .عمـو الطبيعة والحياةوالمتضمف إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صبلحيات وز 
، الػػذؼ يحػػدد القائمػػة االسػػمية مجمػػس توجيػػو الوكالػػة 2018بتمبر سػػ 05المػػؤرخ فػػي  810وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -

 في عمـو الطبيعة والحياة، المعدؿ. الموضوعاتية لمبحث
 رر ـــــيـق

 

، المعدؿ والمذكور أعبله، 2018سبتمبر  5المؤرخ في  810تتمـ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 وتحرر كما يأتي:

 ................)بدوف تغيير(.......................................:.....المادة األولىم
يعيف بصفتيـ أعضاء في مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الطبيعة والحياة 

 األشخاص اآلتية أسماؤىـ:
 السيدات والسادة:

 ،التعميـ العالي والبحث العممي، رئيساب المكمف وزيرالممثل  تومي ذىبي -
 ممثل وزير الدفاع الوطني، حميدؼ عبد المؤمف -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، زيف منير -
 بالبيئة والطاقات المتجددة،     ةالمكمف ةالوزير  ةممثم بمعيطوش فطيمة -
صبلح المستشفياتممثل الوزير المكمف  خميل دمحم توفيق -  ،بالصحة والسكاف وا 
 بلحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ،بالفممثل الوزير المكمف  عباس خالد -
 ممثل عف المجمس الوطني االقتصادؼ واالجتماعي، كرواني فارس -
البحث العممي رئيس المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات  بعداش نجيب -

 مجاالت العمـو األساسية، والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في
 الطبيعة والحياةم.رئيس المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو  ش نذيربف حمي -

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2المادة 
 2019نوفمبر  11 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2019نوفمبر  13مـؤّرخ في  1908رقم  قــرار
 المركز الجامعي بتندوف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2019مػػارس سػػنة  31الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19ضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ بمقت -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. فوالمتضم
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 منو. 10مو و سيره، السيما المادة ظيالذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتن
 2011غشػت سػنة  22الموافػق  1432رمضػاف عػاـ  22المؤرخ فػي  303-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 2، المتمـ، السيما المادة ؼالمتضمف إنشاء مركز جامعي بتندو 
 2013ينػاير سػنة  30وافػق الم 1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي.
 

 رر ـــــيـق
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  10تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ائمة االسمية ألعضاء ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد الق2005غشت سنة  16الموافق 

 مجمس إدارة المركز الجامعي بتندوؼ.
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتندوؼ، في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2019نوفمبر  13 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتندوف
 األعضاء المعينون:  -1

 القطاع الصفة لمقباالسم وا
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا معمورؼ السعيد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو دحا عز الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عضو كيسرؼ ساعد  -
 ينييف، ممثل الوزير المكمف بالتكويف و التعميـ الم عضو حاج صديق عبدالرحماف -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلدارؼ، عضو زعبيط فضيل -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو مكي جموؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو معيف ابراىيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو حمادنية دمحم سالـ  -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالصناعة والمناجـ، عضو سعيدبوجبلؿ ال -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو طاطا فريد -
 ممثل الوالي. عضو خالدؼ بمخير -
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 األعضاء المنتخبون:  -2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 لعربي،ممثل منتخب عف األساتذة مف ذوؼ مصف األستاذية  لمعيد المغة واألدب ا عضو األطرش عبد هللا -
 ممثل منتخب عف األساتذة  ذوؼ مصف األستاذية  لمعيد العمـو والتكنولوجيا، عضو زرواؿ ابراىيـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة  ذوؼ مصف األستاذية  لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية، عضو حمودؼ دمحم  -
 عمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرممثل منتخب عف األساتذة  ذوؼ مصف األستاذية  لمعيد ال عضو بورحمة ميمود -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو جموؿ زناتي  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو حمدينة عمر -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو حيمد دمحم -
 ظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، ممثمة منتخبة عف المو  عضو بيا خيرة -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو أحمد لعمى حسيف -
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو لمصادفة أدمحم -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2017فيفري  02في المؤرخ  162يعدل القرار رقم ، 2019نوفمبر  13مـؤّرخ في  1909رقم  قــرار

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بمغنية)والية تممسان( الذي
 

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

 عدؿ.تعييف أعضاء الحكومة، الم فوالمتضم
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 منو. 10مو و سيره، السيما المادة الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظي
 2013نػاير سػنة ي 30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ر التعميـ العالي و البحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وزي
 ،2016افريػػػل سػػػنة  11الموافػػػق  1437 رجػػػب عػػػاـ 3المػػػؤرخ فػػػي  125-16وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 منو. 2ا المادة والمتضمف إنشاء مركز جامعي بمغنية )والية تممساف(، السيم
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز  2017فيفرؼ  02في المؤرخ  162وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ؿالجامعي بمغنية)والية تممساف(، المعد
 رر ـــــيـق

 

، والمذكور أعبله، كما ؿ، المعد2017فيفرؼ  02المؤرخ في  162يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 
 2019نوفمبر  13 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 كز الجامعي بمغنية)والية تممسان(قائمة أعضاء مجمس إدارة المر 
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا كبير بوشريط -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو تاج الديف عبد الكريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عضو عميرة كريـ -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو زدور دمحم براىيـ حفيظة -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلدارؼ، عضو قدورؼ ابواالرباح -
 ،شغيل والضماف االجتماعيعمل و التممثمة الوزير المكمف بال عضو عتبي بختة -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو ىمساس نور الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو ىميمي عومر -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو مودع أحمد  -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالصناعة والمناجـ، عضو ميمودؼ عبد الكريـ -
 ممثل الوالي. عضو بوبكر فريد -

 

 األعضاء المنتخبون: -2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عضو بمحسف دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة  ذوؼ مصف األستاذية  لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية، عضو ىاممي دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لمعيد اآلداب والمغات، عضو مناد براىيـ -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لمعيد العمـو والتكنولوجيا، عضو عيف السبع نبيمة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو زياني سمير -
 األساتذة المساعديف، ممثمة منتخبة عف سمؾ عضو بف شعيب فاطمة الزىراء  -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو لنباع نور الديف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو بف أعمر دمحم زيف الديف -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو نابي يوسف -
 الطمبة. ممثل منتخب عف عضو بف خالدؼ دمحم -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019نوفمبر  13مـؤّرخ في  1910رقم  قــرار

 قسنطيـــنة-العميا لألساتذة آســيا جــّبارمدرسة بال لقسم التاريخ والجغرافيا
 

 والبحث العممي، إن وزير التعميم العالي
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 المعّدؿ،والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  212-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

ميا لؤلساتذة المتخصصة في اآلداب والعمـو اإلنسانية في قسنطينة إلى مدرسة خارج والمتضّمف تحويل المدرسة الع
 .الجامعة
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الػذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -
 لممدرسة العميا. الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي

لقسػـ  الّمجنػة العمميػةلقائمػة االسػمية ألعضػاء الػذؼ يحػّدد ا 2017أفريػل  27المؤّرخ في  479وبموجب القرار رقـ  -
 ة بقسنطينة.العميا لؤلساتذمدرسة التاريخ والجغرافيا بال

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العمميػة لقسػـ التػاريخ والجغرافيػا بالمدرسػة العميػا لؤلسػاتذة آسػػػيا  -
 .2019سبتمبر  18قسنطيػػػنة المؤرخ في  -جػػّبار

 

 يـقـــــرر
 

 1437رمضاف عاـ  9ؤرخ في الم 176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 قسنطيػػػنة.-الّمجنة العممية لقسـ التاريخ والجغرافيا بالمدرسة العميا لؤلساتذة آسػػيا جػػّبار
لقسـ التاريخ والجغرافيا بالمدرسة العميا لؤلساتذة آسػػيا  عمميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة ال :2المادة 

 قسنطيػػػنة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-جػػّبار
 ، والمذكور أعبله.2017أفريل  27المؤّرخ في  479تمغى أحكاـ القرار رقـ  :3المادة 
قسنطيػػػنة، كل -درسة العميا لؤلساتذة آسػػيا جػػّباريكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير الم :4المادة 

 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019نوفمبر  13 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2019نوفمبر  13مـؤّرخ في  1910ممحق بالقرار رقم 

 سنطيـــنةق-العميا لألساتذة آســيا جــّبارمدرسة بال لقسم التاريخ والجغرافيا
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ مأم، رئيسة المجنة العممية لمقسـ فدوػ قديسة 1
 رئيسة القسـ صبرينة الواعر 2
 أستاذة محاضرة قسـ مبم نذيرة بوقبس 3
 أستاذ محاضر قسـ مبم نبيل شريخي 4
 أستاذة محاضرة قسـ مبم آسيا ليفة 5
 مساعدة قسـ مأمأستاذة  صباح طويل 6
 أستاذ مساعد قسـ مأم سمير لوصيف 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  مميةالمجنة العلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019نوفمبر  13مـؤّرخ في  1911رقم  قــرار
 قسنطيـــنة-العميا لألساتذة آســيا جــّبارمدرسة بال لقسم المغة اإلنجميزية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
 2008يوليػػو سػػنة  14الموافػػق  1429رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  212-08ـو التنفيػػذؼ رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػ -

قسنطينة إلى مدرسة خارج  والمتضّمف تحويل المدرسة العميا لؤلساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في
 الجامعة.

الػذؼ  2013يناير سنة  30فق الموا 1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صبلحيات وز 

 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -
 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

لقسػـ  الّمجنػة العمميػةلقائمػة االسػمية ألعضػاء الػذؼ يحػّدد ا 2017أوت  24المػؤّرخ فػي  872وبموجب القػرار رقػـ  -
 العميا لؤلساتذة بقسنطينةمدرسة المغة اإلنجميزية بال

وبنػاء  عمػى محضػػر انتخػاب ممّثمػػي األسػاتذة بالّمجنػػة العمميػة لقسػػـ المغػة اإلنجميزيػػة بالمدرسػة العميػػا لؤلسػاتذة آسػػػػيا  -
 .2019ر أكتوب 08قسنطيػػػنة المؤرخ في -جػػّبار

 

 يـقـــــرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 قسنطيػػػنة.-العميا لؤلساتذة آسػػيا جػػّبار الّمجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بالمدرسة
لقسـ المغة اإلنجميزية بالمدرسة العميا لؤلساتذة  آسػػيا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية :2المادة 

 قسنطيػػػنة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -جػػّبار
 ، والمذكور أعبله.2017أوت  24المؤّرخ في  872تمغى أحكاـ القرار رقـ  :3المادة 
قسنطيػػػنة، كل -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لؤلساتذة آسػػيا جػػّبار :4المادة 

 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019نوفمبر  13 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجنة العمميةمية ألعضاء لقائمة االسالذي يحّدد ا 2019نوفمبر  13المـؤّرخ في  1911ممحق بالقرار رقم 
 قسنطيـــنة-العميا لألساتذة آســيا جــّبارمدرسة بال لقسم المغة اإلنجميزية 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ حمادة حساف 1
 رئيسة القسـ بف يحي أماؿ 2
 أستاذة محاضرة قسـ مبم مزىود صورية 3
 أستاذة محاضرة قسـ مبم بو المرقة سبلؼ 4
 أستاذة محاضرة قسـ مبم جويمعة ليمى 5
 أستاذة مساعدة قسـ مأم بادر فائزة 6
 أستاذة مساعدة قسـ مأم حداد أمينة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةة ألعضاء لقائمة االسمييحّدد ا، 2019نوفمبر  13مـؤّرخ في  1912رقم  قــرار

 قسنطيـــنة -العميا لألساتذة آســيا جــّبارمدرسة بال لقسم المغة الفرنسية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ؿالمعدّ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
 2008يوليػػو سػػنة  14الموافػػق  1429رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  212-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

قسنطينة إلى مدرسة خارج  والمتضّمف تحويل المدرسة العميا لؤلساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في
 الجامعة.

الػذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434األوؿ  ربيع 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -
 يا.الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العم

لقسػـ  الّمجنػة العمميػةلقائمة االسمية ألعضػاء الذؼ يحّدد ا 2017أفريل  27مؤّرخ في ال 477وبموجب القرار رقـ   -
 العميا لؤلساتذة بقسنطينة.مدرسة المغة الفرنسية بال

وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالّمجنػػة العمميػػة لقسػػـ المغػػة الفرنسػػية بالمدرسػػة العميػػا لؤلسػػاتذة آسػػػػيا  -
 .2019سبتمبر  18لمؤرخ في يػػػنة اقسنط-جػػّبار

 

 رر ـــــيـق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 قسنطيػػػنة.-فرنسية بالمدرسة العميا لؤلساتذة آسػػيا جػػّبارالّمجنة العممية لقسـ المغة ال
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-لقسـ المغة الفرنسية بالمدرسة العميا لؤلساتذة آسػػيا جػػّبار تحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية :2المادة 
 قسنطيػػػنة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ، والمذكور أعبله.2017أفريل  27ؤّرخ في الم 477تمغى أحكاـ القرار رقـ  :3المادة 
قسنطيػػػنة، كل -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لؤلساتذة آسػػيا جػػّبار :4المادة 

 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019نوفمبر  13 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء االذي يحّدد  2019نوفمبر  13المـؤّرخ في 1912ممحق بالقرار رقم 

 قسنطيـــنة-العميا لألساتذة آســيا جــّبارمدرسة بال لقسم المغة الفرنسية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ مأم، رئيسة المجنة العممية لمقسـ بوالشعير بوبة 1
 رئيسة القسـ حجاؿ سمية 2
 ة قسـ مأمأستاذة محاضر  إيجات أحبلـ 3
 أستاذة محاضرة قسـ مبم دمبرؼ نعيمة 4
 أستاذة محاضرة قسـ مبم بوشبشب ليمى  5
 أستاذة محاضرة قسـ مبم قوادرية سيى 6
 أستاذة مساعدة قسـ مأم زواد رممة حـر عوابدية 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019نوفمبر  13ي مـؤّرخ ف 1913رقم  قــرار

 قسنطيـــنة -العميا لألساتذة آســيا جــّبارمدرسة بال لقسم الفمسفة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 المعّدؿ.تضّمف تعييف أعضاء الحكومة، والم
 2008يوليػػو سػػنة  14الموافػػق  1429رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  212-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

قسنطينة إلى مدرسة خارج  والمتضّمف تحويل المدرسة العميا لؤلساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في
 الجامعة.

الػذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13فيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -
 .يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -
 .لعمياالذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة ا

لقسػـ  الّمجنػة العمميػةلقائمػة االسػمية ألعضػاء الػذؼ يحػّدد ا 2017أفريػل  27المؤّرخ في  478وبموجب القرار رقـ  -
 بقسنطينة.العميا لؤلساتذة مدرسة الفمسفة بال
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 -ّباروبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالّمجنػػة العمميػػة لقسػػـ الفمسػػفة بالمدرسػػة العميػػا لؤلسػػاتذة آسػػػػيا جػػػػ -
 .2019سبتمبر  18قسنطيػػػنة المؤرخ في 

 رر ـــــيـق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 قسنطيػػػنة.-مية لقسـ الفمسفة بالمدرسة العميا لؤلساتذة آسػػيا جػػّبارالّمجنة العم
 -آسػػيا جػػّبار لقسـ الفمسفة بالمدرسة العميا لؤلساتذة تحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية :2المادة 

 قسنطيػػػنة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ، والمذكور أعبله.2017أفريل  27المؤّرخ في  478تمغى أحكاـ القرار رقـ  :3المادة 
قسنطيػػػنة، كل -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لؤلساتذة آسػػيا جػػّبار :4المادة 

 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019نوفمبر  13 ائر فيحرر بالجز 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء حّدد االذي ي 2019نوفمبر  13المـؤّرخ في  1913ممحق بالقرار رقم 

 قسنطيـــنة-العميا لألساتذة آســيا جــّبارمدرسة بال لقسم الفمسفة
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ ىرنوف نصيرة 1
 رئيس القسـ يخمف بمقاسـ 2
 أستاذة محاضرة قسـ مبم بمعكرـو فتيحة 3
 أستاذة محاضرة قسـ مبم حديد عارؼبف  4
 أستاذة مساعدة قسـ مأم بوحوش وداد 5
 أستاذ مساعد قسـ مأم بف جدو ىشاـ 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019نوفمبر  13مـؤّرخ في  1914رقم  قــرار

 قسنطيـــنة-العميا لألساتذة آســيا جــّبارمدرسة بال المغة العربية وآدابيا لقسم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
 2008يوليػػو سػػنة  14الموافػػق  1429رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  212-08تنفيػػذؼ رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو ال -

قسنطينة إلى مدرسة خارج  والمتضّمف تحويل المدرسة العميا لؤلساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في
 الجامعة.
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الػذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 لي والبحث العممي.يحدد صبلحيات وزير التعميـ العا

 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -
 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذؼ يحدد القانوف 

لقسػـ  الّمجنػة العمميػةلقائمة االسمية ألعضػاء الذؼ يحّدد ا 2017أفريل  27المؤّرخ في  474وبموجب القرار رقـ   -
 العميا لؤلساتذة بقسنطينة.مدرسة المغة العربية وآدابيا بال

وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالّمجنػػة العمميػػة لقسػػـ المغػػة العربيػػة وآدابيػػا بالمدرسػػة العميػػا لؤلسػػاتذة  -
 .2019سبتمبر  18 يػػػنة المؤرخ فيقسنط-آسػػيا جػػّبار

 

 رر ـــــيـق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 قسنطيػػػنة.-دابيا بالمدرسة العميا لؤلساتذة آسػػيا جػػّبارالّمجنة العممية لقسـ المغة العربية وآ
آسػػيا  لقسـ المغة العربية وآدابيا بالمدرسة العميا لؤلساتذة تحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية :2المادة 

 قسنطيػػػنة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -جػػّبار
 ، والمذكور أعبله.2017أفريل  27المؤّرخ في  474تمغى أحكاـ القرار رقـ  :3المادة 
قسنطيػػػنة، كل -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لؤلساتذة آسػػيا جػػّبار :4المادة 

 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019نوفمبر  13 لجزائر فيحرر با

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ي يحّدد االذ 2019نوفمبر  13المـؤّرخ في  1914ممحق بالقرار رقم 

 قسنطيـــنة-العميا لألساتذة آســيا جــّبارمدرسة بال لقسم المغة العربية وآدابيا
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ مزعاش مراد 1
 رئيس القسـ فمكاوؼ رشيد 2
 أستاذ  طبجوف رابح 3
 أستاذ كعواف دمحم 4
 أستاذة محاضرة قسـ مأم بوحراثي سبلؼ 5
 أستاذ محاضر قسـ مأم شطراح أحمد الشريف 6
 أستاذة محاضرة قسـ مبم قرفي يمينة 7
 أستاذ مساعد قسـ مأم فيبللي عراس 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019ر نوفمب 13مـؤّرخ في  1915رقم  قــرار
 قسنطيـــنة-العميا لألساتذة آســيا جــّبارمدرسة بال لقسم العموم الطبيعية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 المعّدؿ.ف تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمّ 
والمتضّمف  2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  212-08وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 ج الجامعة.تحويل المدرسة العميا لؤلساتذة المتخصصة في اآلداب والعمـو اإلنسانية في قسنطينة إلى مدرسة خار 
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صبلحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 ا.األساسي النموذجي لممدرسة العميالذؼ يحدد القانوف 
لقسػـ  الّمجنػة العمميػةلقائمػة االسػمية ألعضػاء الػذؼ يحػّدد ا 2017أوت  24المػؤّرخ فػي  873وبموجب القػرار رقػـ  -

 العميا لؤلساتذة بقسنطينة.مدرسة العمـو الطبيعية بال
آسػػػػيا وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالّمجنػػة العمميػػة لقسػػـ العمػػوـ الطبيعيػػة بالمدرسػػة العميػػا لؤلسػػاتذة  -

 .2019سبتمبر  18يػػػنة المؤرخ في قسنط-جػػّبار
 

 رر ـــــيـق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 قسنطيػػػنة.-ّمجنة العممية لقسـ العموـ الطبيعية بالمدرسة العميا لؤلساتذة آسػػيا جػػّبارال
 -لقسـ العموـ الطبيعية بالمدرسة العميا لؤلساتذة  آسػػيا جػػّبار تحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية :2المادة 

 قسنطيػػػنة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ، والمذكور أعبله.2017أوت  24المؤّرخ في  873تمغى أحكاـ القرار رقـ  :3المادة 
قسنطيػػػنة، كل -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لؤلساتذة آسػػيا جػػّبار :4المادة 

 والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمتعميـ العالي
 2019نوفمبر  13 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2019نوفمبر  13في  المـؤّرخ 1915ممحق بالقرار رقم 

 قسنطيـــنة-العميا لألساتذة آســيا جــّبارمدرسة بال لقسم العموم الطبيعية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ مأم، رئيسة المجنة العممية لمقسـ دخموش شيرزاد 1
 سـرئيس الق كربوعة فيصل 2
 أستاذة محاضرة قسـ مبم لعباني فاطمة الزىراء كنزة 3
 أستاذة محاضرة قسـ مبم قاسمي ىند 4
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 أستاذ محاضر قسـ مبم تاحوليت عادؿ 5
 أستاذة محاضرة قسـ مبم بف عبد الحفيع زىيرة 6
 أستاذة مساعدة قسـ مأم عزوؽ راضية 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019نوفمبر  13مـؤّرخ في  1916رقم  قــرار

 قسنطيـــنة-العميا لألساتذة آســيا جــّبارمدرسة بال لقسم الفيزياء والكيمياء
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24 المػػػؤرخ فػػػي 111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
 2008يوليػػو سػػنة  14الموافػػق  1429رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  212-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

ة إلى مدرسة خارج قسنطين والمتضّمف تحويل المدرسة العميا لؤلساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في
 الجامعة.

الػذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صبلحيات وز 

 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -
 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذؼ يحدد القانوف 

لقسػـ  الّمجنػة العمميػةلقائمػة االسػمية ألعضػاء الػذؼ يحػّدد ا 2017أفريػل  27المؤّرخ في  476وبموجب القرار رقـ  -
 العميا لؤلساتذة بقسنطينة.مدرسة الفيزياء والكيمياء بال

العممية لقسـ الفيزياء والكيمياء بالمدرسة العميا لؤلساتذة آسػػيا  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة  -

 .2019سبتمبر  18يػػػنة المؤرخ في قسنط-جػػّبار
 رر ـــــيـق

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
بله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، والمذكور أع2016يونيو سنة  14الموافق 

 قسنطيػػػنة.-الّمجنة العممية لقسـ الفيزياء والكيمياء بالمدرسة العميا لؤلساتذة آسػػيا جػػّبار
آسػػيا  لقسـ الفيزياء والكيمياء بالمدرسة العميا لؤلساتذة تحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية :2المادة 

 قسنطيػػػنة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -جػػّبار
 ، والمذكور أعبله.2017أفريل  27المؤّرخ في  476تمغى أحكاـ القرار رقـ  :3المادة 
قسنطيػػػنة، كل -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لؤلساتذة آسػػيا جػػّبار :4المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. فيما يخصو،
 2019نوفمبر  13 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2019-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   317

 

 

 

 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2019نوفمبر  13المـؤّرخ في  1916ممحق بالقرار رقم 
 قسنطيـــنة-العميا لألساتذة آســيا جــّبارمدرسة بال لقسم الفيزياء والكيمياء

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيسة المجنة العممية لمقسـأستاذة،  جدواني أماؿ 1
 رئيس القسـ بوشويط كريـ 2
 أستاذة  موسار ىنية 3
 أستاذة محاضرة قسـ مأم عناؽ بركاىـ 4
 أستاذ محاضر قسـ مبم غيطي دمحم فاروؽ  5
 أستاذ محاضر قسـ مبم خميل دمحم عواطي 6
 أستاذ مساعد قسـ مأم العتروس أحمد رضا 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019نوفمبر  13مـؤّرخ في  1917رقم  قــرار

 قسنطيـــنة-العميا لألساتذة آســيا جــّبارمدرسة بال لقسم العموم الدقيقة واإلعالم اآللي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19لمرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ بمقتضػػػى ا -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
 2008يوليػػو سػػنة  14الموافػػق  1429رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  212-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

قسنطينة إلى مدرسة خارج  اآلداب والعموـ اإلنسانية في والمتضّمف تحويل المدرسة العميا لؤلساتذة المتخصصة في
 الجامعة.

الػذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صبلحيات وز 

 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437ف عػػاـ رمضػػا 9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -
 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذؼ يحدد القانوف 

لقسػـ  الّمجنػة العمميػةلقائمػة االسػمية ألعضػاء الػذؼ يحػّدد ا 2017أفريػل  27المؤّرخ في  475وبموجب القرار رقـ  -
 .العميا لؤلساتذة بقسنطينةمدرسة العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي بال

بنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالّمجنػػة العمميػػة لقسػػـ العمػػوـ الدقيقػػة واإلعػػبلـ اآللػػي بالمدرسػػة العميػػا و  -
 .2019سبتمبر  18يػػػنة المؤرخ في قسنط-لؤلساتذة آسػػيا جػػّبار

 

 رر ـــــيـق
 

 1437رمضاف عاـ  9في  المؤرخ 176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 قسنطيػػػنة.-الّمجنة العممية لقسـ العموـ الدقيقة واإلعبلـ اآللي بالمدرسة العميا لؤلساتذة آسػػيا جػػّبار
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لقسـ العموـ الدقيقة واإلعبلـ اآللي بالمدرسة العميا لؤلساتذة  ّمجنة العمميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء ال: 2المادة 
 قسنطيػػػنة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-آسػػيا جػػّبار

 ، والمذكور أعبله.2017أفريل  27المؤّرخ في  475تمغى أحكاـ القرار رقـ  :3المادة 
قسنطيػػػنة، كل -العالييف ومدير المدرسة العميا لؤلساتذة آسػػيا جػػّبار يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف :4المادة 

 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019نوفمبر  13 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2019نوفمبر  13المـؤّرخ في  1917ممحق بالقرار رقم 

 قسنطيـــنة-العميا لألساتذة آســيا جــّبارمدرسة بال لقسم العموم الدقيقة واإلعالم اآللي
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ مأم، رئيسة المجنة العممية لمقسـ عبادة نجاة 1
 رئيس القسـ بف يحي عز الديف 2
 أستاذة محاضرة قسـ مأم قمي مناؿ 3
 أستاذة محاضرة قسـ مبم دىاش إسمياف 4
 اضرة قسـ مبمأستاذة مح معمـ سرور 5
 أستاذ مساعد قسـ مأم أكرور يوسف 6
 أستاذ مساعد قسـ مبم رزيق بوعبلـ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي يحدّ ، 2019نوفمبر  13مـؤّرخ في  1918 رقم قــرار

 قسنطيـــنة-ســيا جــّبارالعميا لألساتذة آلممدرسة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
 2008يوليػػو سػػنة  14فػػق الموا 1429رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  212-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

والمتضّمف تحويل المدرسة العميا لؤلساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في قسنطينة إلى مدرسة خارج 
 .الجامعة

الػذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 عالي والبحث العممي.ير التعميـ اليحدد صبلحيات وز 

 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -
 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

المجمػػس العممػػي لقائمػػة االسػػمية ألعضػػاء الػػذؼ يحػػّدد ا 2017أفريػػل  27المػػؤّرخ فػػي  479وبموجػػب القػػرار رقػػـ   -
 .العميا لؤلساتذة بقسنطينةمدرسة لم
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يػػػػػنة قسنط -وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لممدرسػػة العميػػا لؤلسػػاتذة آسػػػػيا جػػػػّبار -
 .2019سبتمبر  18المؤرخ في 

 

 رر ـــــيـق
 1437رمضاف عاـ  9 المؤرخ في 176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 
 قسنطيػػػنة.-المجمس العممي لممدرسة العميا لؤلساتذة آسػػيا جػػّبار

قسنطيػػػنة، وفقا  -ا جػػّبارتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لؤلساتذة آسػػي :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ، والمذكور أعبله.2017أفريل  27المؤّرخ في  479تمغى أحكاـ القرار رقـ  :3المادة 
قسنطيػػػنة، كل  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لؤلساتذة آسػػيا جػػّبار :4المادة 

 و، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.فيما يخص
 

 2019نوفمبر  13 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي  2019نوفمبر  13المـؤّرخ في  1918 ممحق بالقرار رقم
 قسنطيـــنة-لألساتذة آســيا جــّبار العميالممدرسة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مي لممدرسةمدير المدرسة، رئيس المجمس العم بوسحابة محمود 1

 موسار ىنية 2
مديرة مساعدة مكّمفة بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي 

 واالبتكار وترقية المقاوالتية
 مديرة مساعدة مكّمف بأنظمة اإلعبلـ واالتصاؿ والعبلقات الخارجية ديممي عزوز 3
 رئيس قسـ الفيزياء والكيمياء بوشويط كريـ 4
 رئيس قسـ العمـو الطبيعية عة فيصلكربو  5
 رئيسة قسـ المغة الفرنسية حجاؿ سمة 6
 رئيسة قسـ المغة اإلنجميزية بف يحي أماؿ 7
 رئيس قسـ العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي بف يحي عز الديف 8
 رئيس قسـ المغة العربية وآدابيا فمكاوؼ رشيد 9
 غرافيارئيسة قسـ التاريخ والج الواعر صبرينة 10
 رئيس قسـ الفمسفة يخمف بمقاسـ 11
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الفيزياء والكيمياء جدواني أماؿ 12
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الفمسفة ىرنوف نصيرة 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا مزعاش مراد 14
 تاريخ والجغرافيارئيسة المجنة العممية لقسـ ال قديسة فدوػ  15
 رئيسة المجنة العممية لقسـ العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي عبادة نجاة 16
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 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية حمادة حساف 17
 رئيسة المجنة العممية لقسـ العمـو الطبيعية دخموش شيرزاد 18
 فرنسيةرئيسة المجنة العممية لقسـ المغة ال بوالشعير بوبة 19
 أستاذة دريس نعيمة 20
 أستاذة محاضرة قسـ مأم عيمر سياـ 21
 أستاذة محاضرة قسـ مأم مراد سمية 22
 أستاذة محاضرة قسـ مأم سعدوني ىند 23
 أستاذ محاضر قسـ مبم بوحوحو مولود 24
 ممّثل عف األساتذة المساعديف خيط دمحم 25
 مدير مخبر بحث طبجوف رابح 26
 مدير مخبر بحث الديف بمور عز 27
 1قسنطينة  -أستاذ بجامعة اإلخوة منتورؼ  دينش دمحم 28
 2قسنطينة  -أستاذ بجامعة عبد الحميد ميرؼ  بوعشة مبارؾ 29
 مسؤوؿ المكتبة رشاـ بدر الديف 30

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2019فمبر نو  13مـؤّرخ في  1919رقم  قــرار

 خنشمـة-بجامعة عبـاس لغـرور  رـسييوم التّ ـة وعمـجارية والتّ ـوم االقتصاديـة العمـلكّمي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019ة سػػػن مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذؼ 2003
 2012يونيػػػو سػػػنة  4الموافػػػق  1433جػػػب عػػػاـ ر  14مػػػؤرخ فػػػي ال 246-12وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة خنشمة.
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحّدد صبلحيات وز 
الػذؼ يحػّدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجمػس العممػي  2019سػبتمبر  24في  المؤّرخ 1607وبموجب القرار رقـ  -

 .خنشمػة-العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة عبػاس لغػرور كّمية ل
العمػػـو االقتصػػادية والتجاريػػة وعمػػـو التسػػيير كّميػػة وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي ل -

 .2019أفريل  30خنشمة المؤّرخ في  -باس لغروربجامعة ع
 

 يـقـــــرر
 جمادػ الثانية 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيق ا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
سيير جارية وعموـ التّ لكّمية العموـ االقتصادية والتّ ائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي تحديد الق

 خنشمة.-بجامعة عباس لغرور
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بجامعة سيير جارية وعموـ التّ لكّمية العموـ االقتصادية والتّ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 
 حق بيذا القرار.وفقا لمجدوؿ المم خنشمة، -عباس لغرور

 ، والمذكور أعبله.2019سبتمبر  24المؤّرخ في  1607تمغى أحكاـ القرار رقـ  :3المادة 
خنشمة، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عباس لغرور :4المادة 

 ي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العال بتطبيق
 2019نوفمبر  13 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019نوفمبر  13لمـؤّرخ في ا 1919رقم رار ـــق بالقـــممح

 خنشمـة-بجامعة عبـاس لغـرور رـسييوم التّ ـوعم ةـجارية والتّ ـوم االقتصاديـة العمـلكّمي
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
ألستاذية عف قسـ العمـو رئيسة المجمس العممي لمكّمية، ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف ا بمقيدـو صباح 1

 التجارية وعمـو التسيير
 عميد الكّمية دربوش دمحم الطاىر 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة أونيسي ببلؿ 3
 نائب العميد مكّمف بالّدراسات فيما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية جبارؼ عبد الجميل 4
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية عماد تكواشت 5
 رئيس قسـ العمـو التجارية وعمـو الّتسيير خنافر عمي 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية بف عباس شامية 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية وعمـو الّتسيير احسف العايب 8
 ّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصاديةممّثل األساتذة ذوؼ مص بف الطاىر حسيف 9
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية بمعيدؼ عبد هللا 10
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية وعمـو الّتسيير زديرة شرؼ الديف 11
 فممّثل عف األساتذة المساعدي مصباح عماد الديف 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عقاب نور الديف 13
 مدير مخبر بحث جرماف الربعي 14
 مسؤولة المكتبة عمامرؼ فريدة 15
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019 جوان 11المؤرخ في  860يعدل القرار رقم ، 2019 نوفمبر 13مـؤّرخ في  1920 رقم قــرار
 عموم والتكنولوجيا لمىواري بومدين  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق ، 1984غشت سنة  18الموافق 1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

  .منو 3السيما المادة  ؼ بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،العمـو والتكنولوجيا ىوار  بتنظيـ جامعة
، 2019سػػنة مػػارس  31الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ و  -

 .المعدؿ تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
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سػنة  غشػت 23افػق المو  1424جمػادػ الثانيػة عػاـ  24المػؤرخ فػي  279-03التنفيػذؼ رقػـ  وبمقتضػى المرسػوـ -
 .منو 12، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003

، 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .لعمميلي والبحث ااالذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ الع

إدارة جامعة  ، الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس2019 جواف 11المؤرخ في  860وبمقتضى القرار رقـ  -
 .العموـ والتكنولوجيا ىوارؼ بومديف

 رر ـــــيـق
 

 كما ىو والمذكػور أعبله، ،2019 جواف 11المؤرخ في  860يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار. محدد في

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019نوفمبر  13 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 معموم والتكنولوجيالىواري بومدين  قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس شريط رابح -
 المكمف بالماليةممثل الوزير  عضو غاشي سماعيل -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو مصموح عصماف -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلدارؼ  عضو عثامنة جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو حمادو كماؿ -
 والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل  عضو جغاـ الزوبير -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو موساوؼ جموؿ -
صبلح المستشفياتالمكمف بوزير الممثل  عضو أيت مسعوداف دمحم الصديق -  الصحة والسكاف وا 
 والمواصبلت السمكية والبلسمكية والتكنولوجيات والرقمنةممثل الوزيرة المكمفة بالبريد  عضو قارة سمير -
 ثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينةمم  عضو بركوف دمحم -
 بالصناعة والمناجـ ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو مياجي حراز -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو بف يخمف عمي -
 والنقل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية ةممثم عضو برايؾ نبيمة -
 حرؼ بالريفية والصيد ال الفبلحة والتنميةبممثل الوزير المكمف  عضو مكرسي سكندر -
 التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و ممثل الوزير المكمف  عضو زيدؼ عبد المالؾ -
 ممثل الوالي عضو مخالدؼ الياميف -

 

 ".......................................والباقي بدون تغيير......................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019 ماي 16المؤرخ في  741يعدل القرار رقم ، 2019 نوفمبر 13مـؤّرخ في  1921 رقم قــرار
 خميس مميانة الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػنة    مػػارس 21الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111-19ي رقػػـ بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػ -

  .المعدؿ تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة ، المعدالذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003
، 2012يونيػػػو سػػػنة  4الموافػػػق  1433رجػػػب عػػػاـ  14المػػػؤرخ فػػػي  247-12وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 .منو 2المتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة، السيما المادة 
، 2013سنة  يناير 30ق المواف 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لي والبحث العممياالذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ الع
، الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمػس إدارة جامعػة 2019 ماؼ 16المؤرخ في  741وبمقتضى القرار رقـ  -

 خميس مميانة، المعدؿ.
 رر ـــــيـق

 

والمذكػور أعبله، كما  المعدؿ ،2019 ماؼ 16مؤرخ في ال 741يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019نوفمبر  13 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة خميس مميانة

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ،ث العمميممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبح رئيس رموؿ خالد -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو  دريسي دمحم عبد الصمد -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو بف طيب جودؼ -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو تبوف دمحم فوزؼ  -
 ،اعيممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتم عضو مكي عبد القادر -
 ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلدارؼ  عضو مساح عبد الوىاب -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو مسعودؼ مراد -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو داودؼ ىاروف  -
 ،والمناجـ بالصناعة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بف بادة بشير -
 ،ير المكمف بالشباب والرياضةممثل الوز  عضو معبلوؼ دمحم -
 ،التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و ممثل الوزير المكمف  عضو ىاشمي مخطار -
  ،ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ  عضو بوعبدلي مختار -
 ممثل الوالي. عضو  سكاؿ دمحم -

 ".....................................والباقي بدون تغيير.................................."
ػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ  ػ
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 ألعضاء مجمس اإلسميةيحدد القائمة ، 2019 نوفمبر 13مـؤّرخ في  1922 رقم قــرار
 المديةإدارة جامعة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  111 - 19تضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ بمق -

 المعدؿ. تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
غشػت سػنة  23الموافػق  1424جمػادػ الثانيػة عػاـ  24المػؤرخ فػي  279-03وبمقتضػى المرسػـو التنفيػذؼ رقػـ  -

 .منو 12سيما المادة ، التنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـة بيحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصالذؼ ، 2003
المتضمف ، و 2009سنة يناير  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2السيما المادة  إنشاء جامعة المدية، المعدؿ والمتمـ،
 2013سػنة  ينػاير 30الموافػق  1434األوؿ عػاـ ربيػع  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لي والبحث العممياالذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ الع
 

 رر ـــــيـق
 

الثانية عاـ  جمادػ 24المؤرخ في  279-03ؼ رقـ مف المرسوـ التنفيذ 12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
إلى تحديد  والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرارمتمـ، ، المعدؿ وال2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .المديةألعضاء مجمس إدارة جامعة  اإلسميةالقائمة 

 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.المدية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  اإلسميةتحدد القائمة  :2المادة 
 عممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ال :3المادة 

 2019نوفمبر  14 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة المدية
 ن:نوضاء المعياألع -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس رموؿ خالد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو  برياف عيسى -
 الوزير  المكمف بالتربية الوطنية ةممثم عضو بولحباؿ أسماء -
 ميـ المينييفممثل الوزير المكمف بالتكويف والتع عضو عبلؿ الطيب -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو أحسف عمار ميوب -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلدارؼ  عضو ياسف خير الديف  -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو عشوش الطاىر -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو عماد عبد الرزاؽ -
 بالصناعة والمناجـ ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو صابحية عبد الحميـم -
 التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و ممثل الوزير المكمف  عضو زكور إبراىيـ  -
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 ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ عضو جغادر عبد الجميل -
 ممثل الوالي عضو حموقة معمر -

 

 :ن والمنتخباألعضاء  -2
 االسم والمقب ةالصف الييئة

 خميفاتي دمحم - عضو كمية اآلداب والمغات ذوؼ مصف األستاذية عف ممثل منتخب عف األساتذة
 شوعل يزيد - عضو كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية ذوؼ مصف األستاذية عفممثل منتخب عف األساتذة 

دية والعمـو كمية العمـو االقتصا ذوؼ مصف األستاذية عفعف األساتذة  ةمنتخب ةممثم
 التجارية وعمـو التسيير 

 حيولة إيماف - عضو

 عمروش الحسيف - عضو والعمـو السياسية كمية الحقوؽ عف  ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة
 ذىباوؼ مراد - عضو كمية العمـوذوؼ مصف األستاذية عف  األساتذة ممثل منتخب عف
  بمحاج عبد المنعـ - عضو كمية التكنولوجياعف  ةذوؼ مصف األستاذي األساتذة ممثل منتخب عف

 بطاش يحي  - عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
 بف رقية سييمة - عضو عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم

 سوييل وائل - عضو ممثل منتخب عف الطمبة
 كيحمي مناؿ - ضوع عف الطمبة ةمنتخب ةممثم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 2019 نوفمبر 14مـؤّرخ في  1923رقم  قــرار

 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
 

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

  .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2008يوليػػو سػػنة  14الموافػػق  1429رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  215-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

  .المعدؿ خارج الجامعة، والمتضمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الى مدرسة
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ر التعميـ العالي و البحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وزي
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 منو. 24السيما المادة  الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 

 رر ـــــيـق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
القائمة االسمية ألعضاء  ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد2016يونيو سنة  14الموافق 

 مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر. 
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، طبقا لمجدوؿ  :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

 العالي والبحث العممي. ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ :3المادة 
 2019نوفمبر  14 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائرقائمة أعضاء مجمس إدارة 

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 بالتعميـ العالي و البحث العممي ممثل الوزير المكمف رئيسا بف عمي شريف نور الديف  -
 ف بالماليةممثل الوزير المكم عضو غاشي اسماعيل -
 الوطنية الوزير المكمف بالتربية ممثل عضو جيبلف قاسـ -
 مف بالتكويف و التعميـ المينييفممثمة الوزير المك عضو سمسـو عائشة -
 وظيفة العمومية واإلصبلح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو شنوؼ مرواف -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو شعبلؿ دمحم -
 الوزير المكمف بالموارد المائية ممثمة عضو لوني فريدة -
 المكمف باالشغاؿ العمومية والنقلممثل الوزير  ضوع شطيبي بوعبلـ -
 وزيرة المكمفة بالصناعة والمناجـممثل ال عضو شيباح عمي -

 

 األعضاء المنتخبون: -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة عضو يوسفي حميد -
 ممثل منتخب عف األساتذة عضو معمرؼ نبيل -
 عف األساتذة المحاضريف قسـ مبمة ممثمة منتخب عضو جبالي حفيظة -
 ة عف األساتذة المحاضريف قسـ مبمممثمة منتخب عضو شريد جميمة -
 ب عف األساتذة المساعديف قسـ مأمممثل منتخ عضو بف مختار أميف -
 ذة المساعديف قسـ مامممثل منتخب عف األسات عضو جازولي عادؿ -
 والتقنييف وعماؿ الخدمات دارييفممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بودراع أحمد -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو لحبلح كريـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو جاح حساـ الديف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو شنوفي صييب -
 ممثل عف جمعية قدامى الطمبة عضو بف بريكة دمحم -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2019فيفري  07المؤرخ في  127يعدل القرار رقم ، 2019 نوفمبر 14مـؤّرخ في  1924رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بورقمة

 

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

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

 والبحث العممي. الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي
 2015يوليػو سػنة  11الموافػق  1436رمضػاف عػاـ  24المػؤرخ فػي  184- 15سػوـ التنفيػذؼ رقػـوبمقتضى المر  -

 منو،. 4ذة بورقمة، السيما المادة والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لؤلسات
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .منو 24ساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األ
سمية ألعضاء مجمس إدارة ، الذؼ يحدد القائمة اإل2019فيفرؼ  07المؤرخ في  127وبمقتضى القرار رقـ  -

 .العميا لؤلساتذة بورقمةالمدرسة 
 رر ـــــيـق

 

، والمذكور أعبله، كما ىو محدد 2019 فيفرؼ  07المؤرخ في  127يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة العميا لألساتذة بورقمة قائمة أعضاء مجمس إدارة

 األعضاء المنتخبون: -1
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة عضو مالكية بمقاسـ -
 منتخب عف األساتذة ممثل عضو العابد ابراىيـ -
 عف األساتذة المحاضريف قسـ مبم  ممثل منتخب عضو سويقات اسماعيل -
 عف األساتذة المحاضريف قسـ مبم  ممثمة منتخبة عضو بف زاىي خديجة  -
 ب عف األساتذة المساعديف قسـ مأمممثل منتخ عضو بشكي دمحم خالد -
 مبم ب عف األساتذة المساعديف قسـممثل منتخ عضو حروز عمر -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو اسحاؽ رعاش -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بوعناف حساف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو زيغـ اسماعيل -
 ممثل منتخبة عف الطمبة عضو قزيز دمحم منير -

 ".....................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الذي  2018سبتمبر  27المؤرخ في  665يعدل القرار رقم ، 2019 نوفمبر 17مـؤّرخ في  1925 رقم قــرار
 إدارة مركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس

 

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

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت
 1992مػاؼ سػنة  23الموافػق  1412ذؼ القعدة عػاـ  20المؤرخ في  215-92قـ وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ ر  -

ؿ والمػػتمـ، السػػيما والمتضػػمف إنشػػاء مركػػز البحػػث العممػػي والتقنػػي فػػي عمػػـ اإلنسػػاف االجتمػػاعي والثقػػافي، المعػػد
 .منو، 4المادة 

نػػػوفمبر سػػػنة  24الموافػػػق  1432ذؼ الحجػػػة عػػػاـ  28المػػػؤرخ فػػػي  396-11وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -
، والػػذؼ يحػػّدد القػػانوف األساسػػي النمػػوذجي لممؤسسػػة العموميػػة ذات الطػػابع العممػػي والتكنولػػوجي، ال سػػيما 2011
 منو.  13المادة 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .عالي والبحث العمميير التعميـ الالذؼ يحدد صبلحيات وز 

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2018سبتمبر  27المؤرخ في  665وبمقتضى القرار رقـ  -
 البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي.

 

 رر ـــــيـق
 

والمذكور أعبله وتحرر كما  2018ر سبتمب 27المؤرخ في  665تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 يأتي:

 ...................... ..........)بدوف تغيير(...................:.........المادة األولىم
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي 

 والثقافي، كما يمي:
 ت الدولة:بالنسبة لممثمي مؤسسا

 .السيد تومي ذىبي ، ممثل عف الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا -
 .ممثل عف الوزير المكمف بالمالية السيد طرفاية نبيل،  -
 .ممثل عف الوزير المكمف بالثقافة السيد بوزياف قويدر، -
 .الوزير المكمف بالتربية الوطنيةالسيد أرزقي سميماف، ممثل عف  -
صبلح المستشفياتد متير عبد هللا، ممثل عف الوزير المكمف بالسي -  .الصحة والسكاف وا 
 .اعات المحمية والتييئة العمرانيةالسيد عمي العرناف مولود، ممثل عف الوزير المكمف بالداخمية والجم -
 .لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيالسيدة نوالي فاطمة الزىراء، ممثمة عف الوزير المكمف با -
 .مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفسيد ريابي زاكي زىير، ممثل عف الوزير الال -



      2019-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   329

 

 

 

 بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي:
 السيد مفجخ عيسى. -

 األعضاء اآلخرين:
 .مدير المركز السيد جيبللي المستارؼ   -
 .مديرة وحدة بحث  السيدة أقيس كمثومة      -
 .مديرة وحدة بحث ية      السيدة يرمش ورد -
 .مدير وحدة بحث  السيد رحايل الطيب      -
 .مدير وحدة البحث  السيد حمو عبد الكريـ   -
 .د           رئيس المجمس العمميمالسيد نوار فؤا -

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019نوفمبر  17 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم ، 2019نوفمبر  20مـؤّرخ في  1926رقم  قــرار

 1سطيف-والتجارية وعموم التسيير بجامعة فرحات عباس العموم االقتصادية بكمية المالية والمحاسبة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
الموافػػػق  أّوؿ غشػػػت سػػػنة  1409ذؼ الحجػػػة عػػػاـ  29فػػػي المػػػؤرخ  140-89وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 ـ.المعّدؿ والمتمّ  والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 1989
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 والمتّمـ.نظيميا وسيرىا، المعّدؿ الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
 القتصػاديةالعمػـو ا وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكميػة -

 .2019جواف  12المؤّرخ في  1سطيف-والتجارية وعمـو التسيير بجامعة فرحات عباس
 

 رر ـــــيـق
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

ه، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبل2003غشت سنة  23الموافق  1424
العموـ االقتصادية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة بكمية

 .1سطيف-والتجارية وعمـو التسيير بجامعة فرحات عباس
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العموـ االقتصادية  ميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بك :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1سطيف-والتجارية وعمـو التسيير بجامعة فرحات عباس

، كل فيما يخصو، 1سطيف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس :3المادة 
 العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ  بتطبيق

 

 2019نوفمبر  20 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019نوفمبر  20المـؤّرخ في  1926 رقـمممحــق بالقـرار 
 1سطيف-العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة فرحات عباس بكمية لقسم العموم المالية والمحاسبة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيسة المجنة العممية لمقسـ مشرؼ حسناء 1
 رئيس القسـ ي نبيلحركات 2
 أستاذة محاضرة قسـ مأم فرج هللا أحبلـ 3
 أستاذ محاضر قسـ مبم شرشافة إلياس 4
 أستاذ محاضر قسـ مبم شوقي طارؽ  5
 أستاذة محاضرة قسـ مبم غرزولي إيماف 6
 أستاذة مساعدة قسـ مأم قرواني مريـ 7
 أستاذ مساعد قسـ مأم لعقوف سميـ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2019نوفمبر  20مـؤّرخ في  1927رقم  قــرار

 1سطيف-العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة فرحات عباس بكمية عموم التسيير
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 المعّدؿ.والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
الموافػػػق  أّوؿ غشػػػت سػػػنة  1409ذؼ الحجػػػة عػػػاـ  29المػػػؤرخ فػػػي  140-89وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 تّمـ.المالمعّدؿ و  والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 1989
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميػة لقسػـ  2015جويمية  14المؤّرخ في  441وبموجب القرار رقـ  -

 .1سطيف-العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة فرحات عباس عمـو التسيير بكمية
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العمػـو االقتصػادية والتجاريػة  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العمميػة لقسػـ عمػوـ التسػيير بكميػة -
 .2019جواف  12المؤّرخ في  1سطيف-وعمـو التسيير بجامعة فرحات عباس

 
 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية
 .1سطيف-التسيير بجامعة فرحات عباس

العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية :2 المادة
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1سطيف-التسيير بجامعة فرحات عباس

فيما يخصو،  ، كل1سطيف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019نوفمبر  20 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019نوفمبر  20المـؤّرخ في  1927 رقـمممحــق بالقـرار 
 1سطيف-العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة فرحات عباس بكمية لقسم عموم التسيير

 صفـةال االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عويسي أميف 1
 رئيس القسـ بف حاح منير 2
 أستاذ محاضر قسـ مبم ىباش شامي 3
 أستاذ محاضر قسـ مبم مرزوقي رفيق 4
 أستاذ محاضر قسـ مبم جربي عبد الحكيـ 5
 أستاذ محاضر قسـ مبم واسع حمزة 6
 أستاذ مساعد قسـ مأم مصطفاؼ ياسيف 7
 أستاذ مساعد قسـ مأم جابردىيمي  8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2019نوفمبر  20مـؤّرخ في  1928رقم  قــرار

 1سطيف-باسالعموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة فرحات ع بكمية التعميم األساسي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
ت سنة الموافق أّوؿ غش 1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إنشاء جامعة سطيف، والمتضمف 1989
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 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24 المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 

االقتصادية والتجارية  العموـ وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي بكمية -
 .2019جواف  12المؤّرخ في  1سطيف-باسبجامعة فرحات ع وعمـو التسيير

 

 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو  ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي بكميةالقائمة االسمية 
 .1سطيف-التسيير بجامعة فرحات عباس

العموـ االقتصادية والتجارية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1سطيف-وعمـو التسيير بجامعة فرحات عباس

، كل فيما يخصو، 1سطيف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019نوفمبر  30 حرر بالجزائر في
 م العالي والبحث العمميوزير التعمي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مجنة العممية الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء ال 2019نوفمبر  20المـؤّرخ في  1928 رقـمممحــق بالقـرار 
 1سطيف-العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة فرحات عباس بكمية لقسم التعميم األساسي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيسة المجنة العممية لمقسـ ترشي نجود 1
 رئيس القسـ سبتي عزيز 2
 أستاذة  غراب رزيقة 3
 مأستاذ محاضر قسـ مأ ميممي الوزناجي 4
 أستاذ محاضر قسـ مبم بوشارب ناصر 5
 أستاذ محاضر قسـ مبم مرابط ساعد 6
 أستاذة مساعدة قسـ مأم بوروبة كاتبة 7
 أستاذ مساعد قسـ مأم بمغربي سميـ 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسميحدد ال، 2019نوفمبر  20مـؤّرخ في  1929رقم  قــرار
 1سطيف-العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة فرحات عباس بكمية العموم االقتصادية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 المعّدؿ.المتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، و 
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 1989
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميػة لقسػـ  2015جويمية  14المؤّرخ في  442وبموجب القرار رقـ  -

 .1سطيف-تسيير بجامعة فرحات عباسالعمـو االقتصادية والتجارية وعمـو ال العمـو االقتصادية بكمية
العمػػػـو االقتصػػػادية  يػػػةوبنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالمجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ العمػػػوـ االقتصػػػادية بكم -

 .2019جواف  12ي المؤّرخ ف 1سطيف-والتجارية وعمـو التسيير بجامعة فرحات عباس
 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االقتصادية والتجارية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية
 .1سطيف-وعمـو التسيير بجامعة فرحات عباس

العموـ االقتصادية والتجارية  ةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمي :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1سطيف-وعمـو التسيير بجامعة فرحات عباس

، كل فيما يخصو، 1سطيف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس :3المادة 
 عالي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ال بتطبيق

 2019نوفمبر  20 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019نوفمبر  20المـؤّرخ في  1929 رقـمممحــق بالقـرار 
 1سطيف-عموم التسيير بجامعة فرحات عباسالعموم االقتصادية والتجارية و  بكمية لقسم العموم االقتصادية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بورغدة حسيف 1
 يس القسـرئ بورقبة شوقي 2
 أستاذ محاضر قسـ مأم مومني إسماعيل  3
 أستاذ محاضر قسـ مأم زيات عادؿ 4
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 أستاذة محاضرة قسـ مأم باباس منيرة  5
 أستاذ محاضر قسـ مبم دلفوؼ سفياف 6
 أستاذ مساعد قسـ مأم بف عطاء هللا عادؿ 7
 أستاذ مساعد قسـ مأم ىادؼ صادؽ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2019نوفمبر  20مـؤّرخ في  1930رقم  قــرار

 1سطيف-العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة فرحات عباس بكمية العموم التجارية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19ضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ بمقت -

 المعّدؿ.والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
الموافػػػق  أّوؿ غشػػػت سػػػنة  1409ذؼ الحجػػػة عػػػاـ  29المػػػؤرخ فػػػي  140-89وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 ـ.المتمّ المعّدؿ و  والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 1989
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ير سػنة ينػا 30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
الػػذؼ يحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة  2016أكتػػوبر  04المػػؤّرخ فػػي  1544وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -

 .1سطيف-العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة فرحات عباس لقسـ العمـو التجارية بكمية
العمـو االقتصادية والتجاريػة  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية -

 .2019جواف  12المؤّرخ في  1سطيف-وعمـو التسيير بجامعة فرحات عباس
 

 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية
 .1سطيف-التسيير بجامعة فرحات عباس

العموـ االقتصادية والتجارية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية :2لمادة ا
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1سطيف-وعمـو التسيير بجامعة فرحات عباس

، كل فيما يخصو، 1طيفس-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019نوفمبر  20 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019نوفمبر  20المـؤّرخ في  1930 رقـمممحــق بالقـرار 
 1سطيف-العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة فرحات عباس بكمية لقسم العموم التجارية

 الصفـة والمقـب االسم الرقم
 رئيسة المجنة العممية لمقسـ قطاؼ ليمى 1
 رئيسة القسـ رقاد سميمة 2
 أستاذ  كورتل فريد 3
 أستاذ محاضر قسـ مأم قصاص الطيب 4
 أستاذ محاضر قسـ مأم مسالتة سفياف 5
 أستاذة محاضرة قسـ مأم رقاد صميحة 6
 أستاذة محاضرة قسـ مأم لرقط فريدة 7
 أستاذ مساعد قسـ مأم حجارؼ صال 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2019نوفمبر  20مـؤّرخ في  1931رقم  قــرار

 1سطيف-لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة فرحات عباس
 

 م العالي والبحث العممي،إن وزير التعمي
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
الموافػػػق  أّوؿ غشػػػت سػػػنة  1409ذؼ الحجػػػة عػػػاـ  29المػػػؤرخ فػػػي  140-89وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. ء جامعة سطيف،والمتضمف إنشا 1989
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ألوؿ عػاـ ربيػع ا 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
الػذؼ يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجمػس العممػي  2019أكتػوبر  04المػؤّرخ فػي  1545وبموجب القرار رقػـ  -

 .1طيفس-سيير بجامعة فرحات عباسلكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو الت
وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لكميػػة العمػػوـ االقتصػػادية والتجاريػػة وعمػػوـ التسػػيير  -

 .2019 جواف 12المؤّرخ في  1سطيف-بجامعة فرحات عباس
 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير 
 .1سطيف-بجامعة فرحات عباس
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العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة  اء المجمس العممي لكميةتحدد القائمة االسمية ألعض :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1سطيف-فرحات عباس

، كل فيما يخصو، 1سطيف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس :3المادة 
 رة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النش

 2019نوفمبر  20 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019نوفمبر  20المـؤّرخ في  1931رقم  رارــق بالقـــممح
 1سطيف-بجامعة فرحات عباس لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسييررئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذو  بودرامة مصطفى 1
 عميد الكمية بمميدؼ عبد الوىاب 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  روابحي عبد الناصر 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية حاج صحراوؼ حمودؼ 4
 عمـو التسيير رئيس قسـ بف حاح منير 5
 رئيسة قسـ العمـو التجارية رقاد سميمة 6
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية بورقبة شوقي 7
 رئيس قسـ التعميـ األساسي سبتي عبد العزيز 8
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة حركاتي نبيل 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية  بورغدة حسيف 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير سي أميفعوي 11
 رئيسة المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية قطاؼ ليمى 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي تريش نجود 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة مشرؼ حسناء 14
 ؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصاديةممّثل األساتذة ذو  بف دعاس زىير 15
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية  زيات عادؿ 16
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية ىباش فارس 17
 يةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجار  كورتل فريد 18
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير شريقي عمر 19
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ التعميـ األساسي رحماني منير 20
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ التعميـ األساسي ميممي الوزناجي 21
 ؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبةممّثل األساتذة ذو  فرج هللا أحبلـ 22
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة خاسف جماؿ الديف 23
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف عطاء هللا عادؿ 24
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بمغربي سميـ 25
 مدير مخبر بحث سكاؾ مراد 26
 مديرة مخبر بحث غراب رزيقة 27
 مسؤوؿ المكتبة  بورناف بومديف 28

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجمس العممي  يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2019نوفمبر  20مـؤّرخ في  1932رقم  قــرار
 1سطيف-سفرحات عبا بجامعة بصريات وميكانيك الدقة لمعيد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
سػػػنة  الموافػػػق  أّوؿ غشػػػت 1409ذؼ الحجػػػة عػػػاـ  29المػػػؤرخ فػػػي  140-89وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 1989
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
الػذؼ يحػّدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجمػس العممػي  2016 أكتػوبر 04المػؤّرخ فػي  1555وبموجب القرار رقػـ  -

 .1طيفس-اسلمعيد بصريات وميكانيؾ الدقة بجامعة فرحات عب
وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لمعيػػد بصػػريات وميكانيػػؾ الدقػػة بجامعػػة فرحػػات  -

 .2019جواف  10المؤرخ في  1سطيف -عباس
 

 رر ـــــيـق
 

جمادؼ الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد بصريات وميكانيؾ الدقة بجامعة فرحات عباس
 .1سطيف

 -قة بجامعة فرحات عباستحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد بصريات وميكانيؾ الد :2المادة 
 .، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار1سطيف

، كل فيما يخصو، 1سطيف -فرحات عباس ةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

 

 2019نوفمبر  20 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميالذي يحد 2019نوفمبر  20المـؤّرخ في  1932ممحـــق بالقــرار رقم 
 1سطيف-فرحات عباس بجامعة لمعيد بصريات وميكانيك الدقة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ ميكانيؾ الدقة أحمد فمكاوؼ  1
 مدير المعيد نور الديف بوعواجة 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  ؼ غبرو صحراو  3



      2019-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   338

 

 

 

 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية بمقاسـ بخوش 4
 رئيس قسـ ميكانيؾ الدقة  سمش الديف فضالة 5
 رئيس قسـ البصريات  عبد الحق نورؼ  6
 ؼ مصّف األستاذية عف قسـ ميكانيؾ الدقةممّثل األساتذة ذو  الواقدؼ الحاج 7
 البصريات  ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ فرية قويدر 8
 البصريات  ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ بمخير نبيل 9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف رحماني دمحم 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف دموش مراد 11
 مدير مخبر بحث السعيد مقبلتي 12
 مدير مخبر بحث كماؿ لوصيف 13
 مدير مخبر بحث بوعبلـ كسكاس 14
 مدير مخبر بحث لخضر سماتة 15
 مدير مخبر بحث حسيف قصاص 16
 مسؤوؿ المكتبة  الطاىر قادرؼ  17
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجمس العممي  يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2019نوفمبر  20مـؤّرخ في  1933رقم  قــرار
 1سطيف-فرحات عباس بجامعة اليندسة المعمارية وعموم األرض لمعيد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، و 
الموافػػػق  أّوؿ غشػػػت سػػػنة  1409ذؼ الحجػػػة عػػػاـ  29المػػػؤرخ فػػػي  140-89وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 1989
 غشػػت سػػنة 23 الموافػػق 1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 ميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظي 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
الػذؼ يحػّدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجمػس العممػي  2016 أكتػوبر 04المػؤّرخ فػي  1554 وبموجب القرار رقػـ -

 ، المعّدؿ.1سطيف-لمعيد اليندسة المعمارية وعمـو األرض بجامعة فرحات عباس
 وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لمعيػػد اليندسػػة المعماريػػة وعمػػوـ األرض بجامعػػة -

 .2019المؤرخ في أّوؿ جويمية  1يفسط-سفرحات عبا
 رر ـــــيـق

جمادؼ الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ضاء المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية وعموـ األرض بجامعة فرحات القائمة االسمية ألع
 .1سطيف-عباس
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فرحات  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية وعموـ األرض بجامعة :2المادة 
 .، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار1سطيف-عباس

، كل فيما يخصو، 1سطيف-فرحات عباس ةعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعيكّمف المدير العاـ لمت :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2019نوفمبر  20 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019نوفمبر  20المـؤّرخ في  1933ممحـــق بالقــرار رقم 
 1يفسط-فرحات عباس بجامعة لمعيد اليندسة المعمارية وعموم األرض

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية  خرشي أسامة 1
 مدير المعيد شابو موالؼ شارؼ 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  خابر العربي 3
 اعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجيةمدير مس عمي خوجة نذير 4
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية رحماف عمي 5
 رئيس قسـ عمـو األرض برسي محند 6
 عمـو األرض  ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ دمدـو عبد السبلـ 7
 عمـو األرض  ة عف قسـممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي كبيش عبد الحكيـ 8
 ممّثل عف األساتذة المساعديف معبد سفياف 9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف يعقوب عمي 10
 مدير مخبر بحث زغبلش حمزة 11
 مدير مخبر بحث مداني السعيد 12
 مدير مخبر بحث شوقي عمي 13
 مسؤولة المكتبة سباعي بسمة 14
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2019نوفمبر  20مـؤّرخ في  1934رقم  قــرار
 جيجل-عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بن يحي لبيولوجيا الجزيئية والخموية بكميةا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19رسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ بمقتضػػػى الم -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
يوليػػو سػػنة  22الموافػػق  1424جمػػادػ األولػػى عػػاـ  22المػػؤرخ فػػي  258-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 اء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنش 2003
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2013سػنة ينػاير  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 

الػػذؼ يحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة  2016أكتػػوبر  04المػػؤّرخ فػػي  1533وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -
 عّدؿ.جيجل، الم- الصديق بف يحيعمـو الطبيعة والحياة بجامعة دمحم لقسـ البيولوجيا الجزيئية والخموية بكمية

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العمميػة لقسػـ البيولوجيػا الجزيئيػة والخمويػة بكميػة عمػوـ الطبيعػة  -
 .2019سبتمبر  18جيجل المؤّرخ في  -والحياة بجامعة دمحم الصديق بف يحي

 
 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ـ مف المرسوـ التنفيذؼ رق 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

عموـ الطبيعة والحياة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا الجزيئية والخموية بكمية
 جيجل.-بجامعة  دمحم الصديق بف يحي

عموـ الطبيعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا الجزيئية والخموية بكمية :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-والحياة بجامعة دمحم الصديق بف يحي

جيجل، كل فيما يخصو، -لصديق بف يحييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم ا :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019نوفمبر  20 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019نوفمبر  20المـؤّرخ في  1934 رقـمممحــق بالقـرار 
 لجيج-عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بن يحي بكمية لقسم البيولوجيا الجزيئية والخموية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيسة المجنة العممية لمقسـ بف قدوار لمياء 1
 رئيس القسـ بوحوس مصطفى 2
 أستاذ  رشرش حسيف 3
 أستاذة محاضرة قسـ مبم رويبح حسيبة 4
 أستاذة محاضرة قسـ مبم مدورؼ أسماء 5
 أستاذ محاضر قسـ مبم زواغي دمحم فاتح 6
 مساعدة قسـ مأم أستاذة بف صغير سميمة 7
 أستاذة مساعدة قسـ مأم بف الصـ مفيدة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2019نوفمبر  20مـؤّرخ في  1935رقم  قــرار
 جيجل-موم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بن يحيع بكميةولوجيا التطبيقية وعموم التغذية الميكروبي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
يوليػػو سػػنة  22الموافػػق  1424جمػػادػ األولػػى عػػاـ  22خ فػػي المػػؤر  258-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 اء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنش 2003
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 ـ.عّدؿ والمتمّ الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، الم 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
ميػػة الػػذؼ يحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العم 2016أكتػػوبر  04المػػؤّرخ فػػي  1530وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -

 جيجل.-جامعة دمحم الصديق بف يحيعمـو الطبيعة والحياة ب لقسـ الميكروبيولوجيا التطبيقية وعمـو التغذية بكمية
وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ الميكروبيولوجيػػا التطبيقيػػة وعمػػوـ التغذيػػة بكميػػة  -

 .2019سبتمبر  17جيجل المؤّرخ في -يحي عمـو الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بف
 

 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

عمـو  ة ألعضاء المجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا التطبيقية وعموـ التغذية بكميةالقائمة االسمي
 جيجل.-الطبيعة والحياة بجامعة  دمحم الصديق بف يحي

عمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا التطبيقية وعموـ التغذية بكمية :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-امعة دمحم الصديق بف يحيالطبيعة والحياة بج

جيجل، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019نوفمبر  20 في حرر بالجزائر
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي  2019نوفمبر  20المـؤّرخ في  1935 رقـمممحــق بالقـرار 
 جيجل-عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بن يحي التطبيقية وعموم التغذية بكمية لقسم الميكروبيولوجيا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيسة المجنة العممية لمقسـ عكرـو سعاد 1
 رئيسة القسـ موساوؼ ساجية 2
 أستاذ  ايدؼ الطيب 3
 أستاذ  صيفور دمحم 4
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 أستاذة  أوالد ىدار حورية 5
 أستاذة محاضرة قسـ مبم آيت مدور أماؿ 6
 أستاذة محاضرة قسـ مبم بف عمي صونية 7
 أستاذة مساعدة قسـ مأم بف حمادة وىيبة 8
 أستاذ مساعد قسـ مأم خنوؼ طارؽ  9
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019نوفمبر  20مـؤّرخ في  1936رقم  قــرار
 جيجل-عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بن يحي بكميةم عموم المحيط والعموم الفالحية لقس

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19 بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ -

 المعّدؿ.والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
يوليػػو سػػنة  22الموافػػق  1424جمػػادػ األولػػى عػػاـ  22المػػؤرخ فػػي  258-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 اء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنش 2003
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03التنفيػػذؼ رقػػـ  وبمقتضػػى المرسػػوـ -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.دد صبلحيات وز الذؼ يح
الػػذؼ يحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة  2016أكتػػوبر  04المػػؤّرخ فػػي  1532وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -

 جيجل.-جامعة دمحم الصديق بف يحيعمـو الطبيعة والحياة ب لقسـ عموـ المحيط والعمـو الفبلحية بكمية
خػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالمجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ عمػػػوـ المحػػػيط والعمػػػوـ الفبلحيػػػة بكميػػػة عمػػػوـ وبنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انت -

 .2019سبتمبر  16جيجل المؤّرخ في  -الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بف يحي
 

 

 رر ـــــيـق
 

دػ الثانية عاـ جما 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

عموـ الطبيعة والحياة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المحيط والعموـ الفبلحية بكمية
 جيجل.-بجامعة  دمحم الصديق بف يحي

عموـ الطبيعة  ئمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو المحيط والعمـو الفبلحية بكميةتحدد القا :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-والحياة بجامعة دمحم الصديق بف يحي

ا يخصو، جيجل، كل فيم-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019نوفمبر  20 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019نوفمبر  20المـؤّرخ في  1936 رقـمممحــق بالقـرار 
 جيجل-عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بن يحي لقسم عموم المحيط والعموم الفالحية بكمية

 فـةالص االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عبد الرزاؽ قريقة 1
 رئيس القسـ دمحم بوالجدرؼ  2
 أستاذ  بوعبلـ معياش 3
 أستاذ محاضر قسـ مبم عمر كيسرلي 4
 أستاذة محاضرة قسـ مبم مسعودة بف عبد القادر 5
 أستاذ مساعد قسـ مأم صبلح الديف يونسي 6
 مأمأستاذة مساعدة قسـ  ليمى بف فريجة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممييحـدّ ، 2019نوفمبر  20مـؤّرخ في  1937 رقـم قــرار

 جيجل-دمحم الصديق بن يحيلجامعة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
يوليػػو سػػنة  22الموافػػق  1424جمػػادػ األولػػى عػػاـ  22المػػؤرخ فػػي  258-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 ، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشاء جامعة جيجل 2003
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03فيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.حيات وز الذؼ يحدد صبل
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019أكتوبر  08المؤّرخ في  1719وبموجب القرار رقـ  -

 .جيجل-لجامعة دمحم الصديق بف يحي
لمػؤّرخ فػػي جيجػل ا -وبنػاء  عمػى محضػر انتخػاب ممّثمػػي األسػاتذة بػالمجمس العممػي لجامعػة دمحم الصػػديق بػف يحػي -

 .2019سبتمبر  02
 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 جيجل.-جمس العممي لجامعة دمحم الصديق بف يحيالقائمة االسمية ألعضاء الم
جيجل، وفقا لمجدوؿ -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم الصديق بف يحي :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
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 ، والمذكور أعبله.2019أكتوبر  08المؤّرخ في  1719تمغى أحكاـ القرار رقـ  :3المادة 
جيجل، كل فيما يخصو، -مدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحييكمف ال :4المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019نوفمبر  20 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي يحّدد 2019نوفمبر  20المـؤّرخ في  1937 رقـمممحــق بالقـرار 

 جيجل-دمحم الصديق بن يحيلجامعة 
 الصفـة االسم والمقـب مالرق
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة عميرش حمزة 1

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل  بف زايد رياض 2
 والشيادات والتكويف العالي في التدرج

بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي نائب مدير الجامعة مكّمف  تيمبي عبد الناصر  3
 والتكويف العالي فيما بعد التدرج

 نائب مدير الجامعة مكّمف بالعبلقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية بوىالي عمر  4
 ستشراؼ والتوجيونائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واال بوجردة نصر الديف 5
 عميد كمية العمـو والتكنولوجيا مقيدش دمحم الرشيد 6
 عميد كمية العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي بوطاوؼ نور الديف 7
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة لغوشي السعيد 8
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية كاممي مراد 9
 االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرعميد كمية العمـو  بولحية الطيب 10
 عميد كمية اآلداب والمغات شويط عبد العزيز 11
 عميد كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية شكور سعيد شوقي 12
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا زازوة عمي 13
 يقة واإلعبلـ اآلليرئيس المجمس العممي لكمية العمـو الدق بوناميس عبد الحفيع 14
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة بوزنوف عز الديف 15
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية سمار نصر الديف 16
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عيسى نجيمي 17
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات خرفي دمحم الصالح 18
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية صيفور سميـ 19
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا بونار نجـ الديف 20
 مـو والتكنولوجياممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الع بغوؿ محمود رياض 21
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي بمغبسي زوينة 22
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي خميمي إسماعيل 23
 عمـو الطبيعة والحياةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية  دبيش طو حسيف 24
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة كساسرة فارس 25
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية بوشكيوة عبد الحميـ 26
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 ؽ والعمـو السياسيةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقو  موكة عبد الكريـ 27
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير حميمدات صالح 28
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بوبموطة ببلؿ 29
 صّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغاتممّثل األساتذة ذوؼ م شقوفي راشد 30
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات قديدح الحاج 31
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بواب رضواف 32
 ـو اإلنسانية واالجتماعيةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العم حديد يوسف 33
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف  شيباني عقيمة 34
 ممّثل عف األساتذة المساعديف واعر بمقاسـ 35
 1سطيف -أستاذ بجامعة فرحات عباس معماش مصطفى 36
 1قسنطينة -أستاذ بجامعة األخوة منتورؼ  بوالصوؼ رابح 37
 كزيةمسؤوؿ المكتبة المر  كساسرة محي الديف 38
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019سبتمبر  24المؤّرخ في  1615يعّدل القرار رقم ، 2019نوفمبر  20مـؤّرخ في  1938رقم  قــرار
 سسيدي بمعبا-التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابسكّمية لذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
الموافػػػق أّوؿ غشػػػت سػػػنة  1409ذؼ الحجػػػة عػػػاـ  29المػػػؤرخ فػػػي  141-89وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 ة سيدؼ بمعباس، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشاء جامع 1989
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
الػذؼ يحػّدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجمػس العممػي  2019سػبتمبر  24المؤرخ في  1615وبموجب القرار رقـ  -

 ؼ بمعباس.سيد -جامعة جيبللي ليابسالتكنولوجيا بكّمية ل
 .2019سبتمبر  29المؤّرخ في  79قـ سيدؼ بمعباس ر  -وبناء  عمى إرساؿ جامعة جيبللي ليابس -

 
 

 رر ـــــيـق
 

التكنولوجيا بجامعة جيبللي كّمية ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس ل المادة األولى:
 سيدؼ بمعباس.-ليابس

سيدؼ بمعباس، -سمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية التكنولوجيا بجامعة جيبللي ليابستحدد القائمة اال :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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سيدؼ بمعباس، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جيبللي ليابس :3المادة 
 لرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة ا

 2019نوفمبر  20 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019سبتمبر  24المؤّرخ في  1615الذي يعّدل القرار رقم  2019نوفمبر  20المـؤّرخ في  1938رقم  رارــلقق باــممح
 سيدي بمعباس -التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابسكّمية المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكيةرئيس المجمس العمم بف قدياب دمحم 1
 عميد الكمية بوخمدة فاروؽ بف عبلؿ 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة لحسف عبد القادر 3
 قات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبل بف عطاء دمحم عاطف 4
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية بوتابوت بف عمي 5
 رئيس قسـ اليندسة المدنية واألشغاؿ العمومية بوشافع عمي 6
 رئيس قسـ التعميـ األساسي لمعمـو والتكنولوجيا ضيفي سيد أحمد 7
 رئيسة قسـ الرؼ  لبيوض زىور 8
 رئيس قسـ الطاقويات وىندسة الطرائق قمة سفياف 9
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بوشويشة بف عتو 10
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية واألشغاؿ العمومية فحصي بوعزة 11
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لمعمـو والتكنولوجيا حاكـ عمي 12
 لرؼ رئيس الّمجنة العممية لقسـ ا باحمد جموؿ 13
 رئيسة الّمجنة العممية لقسـ الطاقويات وىندسة الطرائق رمضاني نادية 14
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية فكيريني حميدة 15
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية واألشغاؿ العمومية بف رحو حميـ قويدر 16
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية واألشغاؿ العمومية يوسف سمير بف 17
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الرؼ  دريس دمحم األميف 18
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الرؼ  قريشي خالد 19
 ستاذية عف قسـ الطاقويات وىندسة الطرائقممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األ لعوج سمير 20
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الطاقويات وىندسة الطرائق بف سمير خديجة 21
 ممّثل عف األساتذة المساعديف محفوظ زكرياء 22
 ممّثل عف األساتذة المساعديف برماكي حمزة 23
 مدير مخبر بحث سرير بوعبلـ 24
 مدير مخبر بحث مزارؼ دمحم 25
 مدير مخبر بحث العجرمي دمحم 26
 مدير مخبر بحث بشير بويجرة دمحم 27
 مدير مخبر بحث عباد ىشاـ 28
 مدير مخبر بحث بورعدة دمحم 29
 مسؤولة المكتبة بف زينة يحي 30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2019نوفمبر  20في  مـؤّرخ 1939رقم  قــرار
 2باتنة-مصطفى بن بولعيد  بجامعة عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لمعيد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019ة سػػػن مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18رخ في المؤ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
 2015يوليػو سػنة  11الموافػق  1436رمضػاف عػاـ  24المػؤرخ فػي  180-15وبمقتضى المرسػوـ التنفيػذؼ رقػـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة باتنة
األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لمعيػػد عمػػـو وتقنيػػات النشػػاطات البدنيػػة والرياضػػية  وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي -

 .2019جويمية  28المؤرخ في  2باتنة–بجامعة مصطفى بف بولعيد 
 

 رر ـــــيـق
 

جمادؼ الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة 
 .2باتنة–مصطفى بف بولعيد 

نيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ وتق :2المادة 
 .، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار2باتنة–مصطفى بف بولعيد 

، كل فيما يخصو، 2باتنة–مصطفى بف بولعيد ةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 
 لعالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ا

 2019نوفمبر  20 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019نوفمبر  20المـؤّرخ في  1939ممحـــق بالقــرار رقم 
 2باتنة–مصطفى بن بولعيد  بجامعة لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
ف قسـ النشاط ع رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية مرتات دمحم 1

 البدني والرياضي التربوؼ 
 مدير المعيد يحياوؼ السعيد 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  معمـ عبد المالؾ 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية دغنوش عقبة 4
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 والرياضي التربوؼ  رئيس قسـ النشاط البدني حزحازؼ كماؿ 5
 رئيس قسـ التدريب الرياضي  سايح مدور عبد العالي 6
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ النشاط البدني والرياضي التربوؼ  ميموف عيسى 7
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ التدريب الرياضي  ىدوش عيسى 8
 مصّف األستاذية عف قسـ التدريب الرياضي  ممّثل األساتذة ذوؼ  لباد معمر 9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوزناؽ عبد الغني 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حاجي حمادة 11
 مسؤولة مكتبة المعيد بف حصير جييدة 12

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2019نوفمبر  20في مـؤّرخ  1940رقم  قــرار

 سكيكدة-1955أوت  20بجامعة  العموم لقسم الفيزياء بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿأعضاء الحكومة،  والمتضّمف تعييف
سػبتمبر سػنة  18الموافػق   1422جمادػ الثانية عػاـ  30المؤرخ في  272-01وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة، 2001
 ت سػػنةغشػػ 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
 -1955أوت  20العمػـو بجامعػة  ممّثمي األساتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ الفيزيػاء بكميػةوبناء  عمى محضر انتخاب  -

 .2019سبتمبر  16كيكدة المؤّرخ في س
 يـقـــــرر

 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ  مف المرسوـ التنفيذؼ 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 سكيكدة. -1955أوت  20العمـو بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية
 -1955أوت  20العموـ بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية :2المادة 

 كدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.سكي
سكيكدة، كل فيما يخصو، -1955أوت  20يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2019نوفمبر  20 حرر بالجزائر في

 م العالي والبحث العمميوزير التعمي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء ال 2019نوفمبر  20المـؤّرخ في  1940رقـم ممحــق بالقـرار 
 سكيكدة-1955أوت  20بجامعة  العموم لقسم الفيزياء بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مزعاش الحاسف 1
 رئيس القسـ بولخصايـ سميـ 2
 أستاذ  بوجمعة بوزيد 3
 أستاذ  كبير عبد النور 4
 أستاذ  عثماني عمارة 5
 محاضرة قسـ مأمأستاذة  شقطمي سميحة 6
 أستاذ محاضر قسـ مأم لويدؼ سفياف 7
 أستاذ مساعد قسـ مأم بوقجاف مولود 8
 أستاذ مساعد قسـ مبم فكراف عبد الحق 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العممي  يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2019نوفمبر  24مـؤّرخ في  1941رقم  قــرار

 ورقمة-بجامعة قاصدي مرباح لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 المعّدؿ.والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
يوليػػو سػػنة  23الموافػػق  1422جمػػادػ األولػػى عػػاـ  2المػػؤرخ فػػي  210-01ضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ وبمقت -

 رقمة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشاء جامعة و  2001
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.والقواعد الخاصة بتالذؼ يحّدد مياـ الجامعة  2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
المجمػػس العممػػي  القائمػػة االسػػمية ألعضػػاءالػػذؼ يحػػّدد  2018فيفػػرؼ  12المػػؤّرخ فػػي  137وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -

 ورقمة. -ياضية بجامعة قاصدؼ مرباحلمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والر 
وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لمعيػػد عمػػوـ وتقنيػػات النشػػاطات البدنيػػة والرياضػػية  -

 .2019أكتوبر  07ورقمة المؤرخ في  -بجامعة قاصدؼ مرباح
 

 يـقـــــرر
 

جمادؼ الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
 ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد2003غشت سنة  23الموافق  1424

وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عمـو
 ورقمة.  -قاصدؼ مرباح
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة  :2المادة 
 .ورقمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار-قاصدؼ مرباح

ورقمة، كل فيما يخصو، -قاصدؼ مرباح ةوالتكويف العالييف ومدير جامعيكمف المدير العاـ لمتعميـ  :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019نوفمبر  24 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019نوفمبر  24المـؤّرخ في  1941ممحـــق بالقــرار رقم 
 ورقمة-باحبجامعة قاصدي مر  لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ نشاطات  بركات حسيف 1

 التربية البدنية والرياضية
 مدير المعيد مجيدؼ دمحم 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة فضل قيس 3
 والعبلقات الخارجية والبحث العممي مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج عبابسة نجيب 4
 رئيس قسـ نشاطات التربية البدنية والرياضية تقيق جماؿ 5
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ نشاطات التربية البدنية والرياضية عياد مصطفى 6
 المساعديف ةممّثل عف األساتذ كواش رضا توفيق 7
 مدير مخبر بحث بمقاسـ دودو 8
 مسؤوؿ مكتبة المعيد جياد عينيف 9
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019نوفمبر  24مـؤّرخ في  1942رقم  قــرار
 سكيكدة-1955أوت  20بجامعة  العموم لقسم الكيمياء بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 المعّدؿ.والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
سػبتمبر سػنة  18الموافػق   1422جمادػ الثانية عػاـ  30المؤرخ في  272-01وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة، 2001
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13ؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
 -1955أوت  20العمػـو بجامعػة  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيميػاء بكميػة -

 .2019جويمية  31سكيكدة المؤّرخ في 
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 رر ـــــيـق
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 سكيكدة. -1955أوت  20العمـو بجامعة  ياء بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيم

 -1955أوت  20العمـو بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية :2المادة 
 سكيكدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

سكيكدة، كل فيما يخصو، -1955ت أو  20يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة : 3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019نوفمبر  24 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019نوفمبر  24المـؤّرخ في  1942رقـم ممحــق بالقـرار 
 سكيكدة-1955أوت  20بجامعة  العموم لقسم الكيمياء بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيسة المجنة العممية لمقسـ رزادبف حميداش شي 1
 رئيسة القسـ حبلجة صبرينة 2
 أستاذ  بمموكر كماؿ 3
 أستاذة  زغدودؼ رشيدة 4
 أستاذة محاضرة قسـ مبم مقبلتي أماؿ 5
 أستاذة محاضرة قسـ مبم بوىالي حسنة 6
 أستاذة محاضرة قسـ مبم بودرميف سياـ 7
 مأستاذة مساعدة قسـ مأ بف عاشور نعيمة 8
 أستاذة مساعدة قسـ مأم خنشوؿ نواؿ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2019نوفمبر  24مـؤّرخ في  1943رقم  قــرار

 سكيكدة-1955أوت  20بجامعة العموم االجتماعية والعموم اإلنسانية  بكميةواالتصال  عموم اإلعالم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
سػبتمبر سػنة  18الموافػق   1422 جمادػ الثانية عػاـ 30المؤرخ في  272-01وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة، 2001
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13ضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقت -
 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

العمػوـ االجتماعيػة  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ اإلعبلـ واالتصػاؿ بكميػة -
 .2019أفريل  15سكيكدة المؤّرخ في -1955أوت  20اإلنسانية بجامعة والعمـو 

 
 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
إلى تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار2003غشت سنة  23الموافق  1424

العمـو االجتماعية والعمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ بكمية
 سكيكدة. -1955أوت  20اإلنسانية بجامعة 

العمـو االجتماعية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ بكمية :2المادة 
 سكيكدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-1955أوت  20ـ اإلنسانية بجامعة والعمو 

سكيكدة، كل فيما يخصو، -1955أوت  20يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019نوفمبر  24 زائر فيحرر بالج
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةا 2019نوفمبر  24المـؤّرخ في  1943رقـم ممحــق بالقـرار 
 سكيكدة-1955أوت  20العموم االجتماعية والعموم اإلنسانية بجامعة  بكمية لقسم عموم اإلعالم واالتصال

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عبد الكريـ بابورؼ  1
 رئيس القسـ عبد الغني دمحم سعيود 2
 أستاذ  اؿ بف زروؽ جم 3
 أستاذ محاضر قسـ مبم نور الديف لبجيرؼ  4
 أستاذ محاضر قسـ مبم سعيد مراح 5
 أستاذة محاضرة قسـ مبم حناف وليي 6
 أستاذة مساعدة قسـ مأم خديجة قصعة 7
 أستاذ مساعد قسـ مأم عمي بوسطر 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019نوفمبر  24مـؤّرخ في  1944رقم  قــرار

 سكيكدة-1955أوت  20العموم االجتماعية والعموم اإلنسانية بجامعة  لقسم عمم النفس بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
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سػبتمبر سػنة  18الموافػق   1422جمادػ الثانية عػاـ  30المؤرخ في  272-01وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة، 2001

 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 التعميـ العالي والبحث العممي. يرالذؼ يحدد صبلحيات وز 

العمػػوـ االجتماعيػػة والعمػػـو  وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ عمػػـ الػػنفس بكميػػة -
 .2019مارس  06سكيكدة المؤّرخ في  -1955أوت  20اإلنسانية بجامعة 

 
 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وـ التنفيذؼ رقـ مف المرس 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االجتماعية والعموـ اإلنسانية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس بكمية
 سكيكدة. -1955أوت  20بجامعة 

العموـ االجتماعية والعموـ اإلنسانية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس بكمية :2المادة 
 سكيكدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -1955أوت  20بجامعة 

سكيكدة، كل فيما يخصو، -1955أوت  20يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019نوفمبر  24 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019نوفمبر  24المـؤّرخ في  1944رقـم ممحــق بالقـرار 
 سكيكدة-1955أوت  20العموم االجتماعية والعموم اإلنسانية بجامعة  بكمية لقسم عمم النفس

 الصفـة مقـباالسم وال الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ سميماف بومديف 1
 رئيس القسـ عبد الوىاب رماش 2
 أستاذ محاضر قسـ مأم شبلبي زىير 3
 أستاذ محاضر قسـ مأم بوعطيط سفياف 4
 أستاذ محاضر قسـ مبم موسى مطاطمة 5
 أستاذ مساعد قسـ مأم مراد يوب 6
 ـ مأمأستاذ مساعد قس عبد الوىاب ميروح 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2019نوفمبر  24مـؤّرخ في  1945رقم  قــرار
 سكيكدة-1955أوت  20العموم االجتماعية والعموم اإلنسانية بجامعة  العموم اإلنسانية بكمية

 

 تعميم العالي والبحث العممي،إن وزير ال
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 المعّدؿ.والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  272-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. متضمف إنشاء جامعة سكيكدة،وال 2001
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18في المؤرخ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
العمػوـ االجتماعيػة والعمػـو  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمػوـ اإلنسػانية بكميػة -

 .2019مارس  04خ في سكيكدة المؤرّ -1955أوت  20اإلنسانية بجامعة 
 

 رر ـــــيـق
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
العموـ االجتماعية والعموـ اإلنسانية  مية لقسـ العموـ اإلنسانية بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العم

 سكيكدة. -1955أوت  20بجامعة 
العموـ االجتماعية والعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية :2المادة 

 حق بيذا القرار.سكيكدة، وفقا لمجدوؿ المم-1955أوت  20اإلنسانية بجامعة 
سكيكدة، كل فيما يخصو، -1955أوت  20يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2019نوفمبر  24 حرر بالجزائر في

 يوزير التعميم العالي والبحث العمم
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019نوفمبر  24المـؤّرخ في  1945رقـم ممحــق بالقـرار 
 سكيكدة-1955أوت  20العموم االجتماعية والعموم اإلنسانية بجامعة  بكمية موم اإلنسانيةلقسم الع

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيسة المجنة العممية لمقسـ ميرؼ سييمة 1
 رئيس القسـ منغور أحمد 2
 أستاذ محاضر قسـ مأم قويسـ دمحم 3
 أستاذ محاضر قسـ مبم بف جامع ببلؿ 4
 أستاذ محاضر قسـ مبم رحاؼ دمحم 5
 أستاذ مساعد قسـ مأم فوغالية فريد 6
 أستاذ مساعد قسـ مبم رماش حكيـ 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2019نوفمبر  24مـؤّرخ في  1946رقم  قــرار
 سكيكدة-1955أوت  20العموم االجتماعية والعموم اإلنسانية بجامعة  جتماعية بكميةالعموم اال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 المعّدؿ.والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
سػبتمبر سػنة  18الموافػق   1422جمادػ الثانية عػاـ  30المؤرخ في  272-01التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسـو  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة، 2001
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.عد الخاصة بتالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقوا  2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  الػذؼ يحػّدد القائمػة 2016جواف  09المؤّرخ في  606وبموجب القرار رقـ  -

 سكيكدة.-1955أوت  20العموـ االجتماعية والعمـو اإلنسانية بجامعة  العموـ االجتماعية بكمية
العمػػػوـ االجتماعيػػػة  وبنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالمجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ العمػػػوـ االجتماعيػػػة بكميػػػة -

 .2019مارس  04سكيكدة المؤّرخ في  -1955 أوت 20والعمـو اإلنسانية بجامعة 
 

 رر ـــــيـق

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االجتماعية والعمـو  ة ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية بكميةالقائمة االسمي
 سكيكدة. -1955أوت  20اإلنسانية بجامعة 

العموـ االجتماعية والعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية :2المادة 
 يكدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.سك-1955أوت  20اإلنسانية بجامعة 

سكيكدة، كل فيما يخصو، -1955أوت  20يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019نوفمبر  24 حرر بالجزائر في
 يم العالي والبحث العمميوزير التعم

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لمجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء ا 2019نوفمبر  24المـؤّرخ في  1946 رقـمممحــق بالقـرار 
 سكيكدة-1955أوت  20العموم االجتماعية والعموم اإلنسانية بجامعة  بكمية لقسم العموم االجتماعية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيسة المجنة العممية لمقسـ وشناف حكيمة 1
 رئيس القسـ خرفاف حساف 2
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 أستاذ  قيرة إسماعيل 3
 أستاذة  بوبعيو حكيمة 4
 أستاذ محاضر قسـ مبم دمحم بودرميف 5
 أستاذ مساعد قسـ مأم بوعكاز فريد 6
 أستاذة مساعدة قسـ مأم ىاروف أسماء 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019نوفمبر  24مـؤّرخ في  1947رقم  قــرار

 العميا في العموم البيولوجية بوىرانمدرسة بال ر الثانيلقسم الطو 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة  مػػػارس 31الموافػػػق  1440عػػػاـ  رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 المعّدؿ.والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
الػذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18رخ في المؤ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 حث العممي.يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والب
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذؼ يحدد القانوف 
 2017أكتػػوبر سػػنة  22الموافػػق  1439صػػفر عػػاـ  2المػػؤرخ فػػي  304-17سػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ وبمقتضػػى المر  -

 رسة عميا في العمـو البيولوجية.والمتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة بوىراف إلى مد
درسػػػة العميػػػا فػػػي العمػػػػـو وبنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالّمجنػػػة العمميػػػػة لقسػػػـ الطػػػور الثػػػاني بالم -

 .2019نوفمبر  11بوىراف المؤرخ في البيولوجية 
 

 رر ـــــيـق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
سمية ألعضاء ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة اال2016يونيو سنة  14الموافق 

 الّمجنة العممية لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العميا في العموـ البيولوجية بوىراف.
لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العميا في العموـ البيولوجية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية :2المادة 

 بوىراف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا في العموـ البيولوجية بوىراف، كل فيما يكّمف  :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019نوفمبر  24 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 وزيد الطيبالدكتور: ب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2019-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   357

 

 

 

 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2019نوفمبر  24المـؤّرخ في  1947ممحق بالقرار رقم 
 العميا في العموم البيولوجية بوىرانرسة مدبال لقسم الطور الثاني

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيسة المجنة العممية لمقسـ بوغرارة وفاء 1
 رئيسة القسـ محامي فاطمة الزىراء 2
 أستاذة محاضرة قسـ مبم عزؼ صميحة 3
 أستاذة محاضرة قسـ مبم بوحديبة سمطانة 4
 مبمأستاذة محاضرة قسـ  بابا حامد سامية 5
 أستاذ مساعد قسـ مأم بوقدـو عمي 6
 أستاذة مساعدة قسـ مبم محجور سميشة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2019نوفمبر  24مؤرخ في  50رقم  قــرار

 1لـدى جـامعـة اإلخوة منتوري قسنطينة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػػػػػو سػػػػنة  15الموافػػػػػق  1427جمػػػػادػ الثانيػػػػػة عػػػػاـ  19المػػػػؤرخ فػػػػي  03-06بمقتضػػػػى األمػػػػر رقػػػػـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
ماعيػػػة وكيفية جت، المحدد لمحتوػ الخدمػػات اال1982ماؼ سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 تمويػػميا.
، 1982سػػػػبتمبر سػػػػنة  11الموافػػػػق  1402ذؼ القعػػػػدة عػػػػاـ  23المػػػػؤرخ فػػػػي  303-82بمقتضػػػػى المرسػػػػـو رقػػػػـ  -

 االجتماعية. المتعمق بتسيير الخدمات
، 2019مػارس سػنة  31الموافػق لػػ  1440رجػب عػاـ  24المػؤرخ فػي  111-19بمقتضى المرسػـو الرئاسػي رقػـ  -

 ء الحكومة، المعدؿ.أعضا يتضمف تعييف
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصبلحيات وز 
 213-84يتمـ المرسـو التنفيذؼ رقـ ، 2017سنة  فيفرؼ  15ؤرخ في مال 78-17ذؼ رقـ يالمرسـو التنفبمقتضى  -

 وسيرىا. 1ق بتنظيـ جامعة قسنطينة، المتعم1984أوت سنة  18 المؤرخ
، المتضػػمف فػػرز األصػػوات اإلنتخػػاب لممثمػػي األساتػػػذة فػػي 2019سػػنة  أكتػػوبر 15المػػؤرخ فػػي  نظػػػػػػػػرا لممحضػػر -

  .1لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة لدػ جامعة اإلخوة منتورؼ قسنطينة
، المتضمف فرز األصوات اإلنتخػاب لممثمػي العمػاؿ فػي لجنػػة 2019سنة  أكتوبر 15المؤرخ في  نظػػػػػػرا لممحضر -

 .1قسنطينةالخدمػات اإلجتماعيػة لدػ جامعة اإلخوة منتورؼ 
، المتضػمف تشػكيمة أعضػاء لجنػة الخػدمات االجتماعيػة لػدػ 2019 أكتػوبر سػنة 20 نظػػػػػ را  لممحضر المػؤرخ فػي -

 .1جامعة اإلخوة منتورؼ قسنطينة
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 رر ـــــيـق
 

 .1تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعة اإلخوة منتورؼ قسنطينة المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:: 2المـادة 

 األعضاء الدائمون:
 بوزيتوف عبد الغاني، -03 شعباني خير الديف، -02 زعرور عبد الوىاب،  -01
 قموح مولود، -06 عميراوؼ دمحم، -05 ني رشيد،ش -04
 غربوج أسيا، -09 شموفي عبد الحق، -08 مذكور حساف، -07

 

 األعضاء اإلضافيون :
 عابر زوبير. -02 حفياني صندرة، -01

 .( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3ـادة الم
، بتنفيذ ىذا القرار، الذؼ سينشر في النشرة الرسمية 1ف السيػد مديػر جامعة اإلخوة منتورؼ قسنطينةيكم :4المـادة 

 لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 1323َوفًبر  10حرر بانجسائر فً                                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي ع/                                                                                                        
 األمين العام                                                                                                                    

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحّدد تاريخ إجراء مسابقة، بصفة استثنائية لاللتحاق بالتكوين ، 2019نوفمبر  25مـؤّرخ في  1948قم ر  قــرار

 2019دورة نوفمبر لنيل شيادة الّدراسات الّطبية الخاّصة )اإلقامة( في مناطق الجنوب واليضاب العميا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24رخ فػػػي المػػػؤّ  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.و 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المّؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 البحث العممي.والذؼ يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي و 
والػػذؼ يحػػّدد شػػروط التكػػويف بالدراسػػات الّطبيػػة  2001جويميػػة سػػنة  18المػػّؤرخ فػػي  594ار رقػػـ وبمقتضػػى القػػر  -

 الخاصة، المعدؿ والمتمـ.
حي لسػكاف ، المكػرس لدراسػة إشػكالية التكفػل الصػ2019يوليػو سػنة  24مقرر مجمس الحكومة المؤرخ في وطبقا ل -

 اليضاب العميا والجنوب.
والتػػػي تحػػػدد شػػػروط وكيفيػػػات التحػػػاؽ  2019أكتػػػوبر سػػػنة  27 كة المؤرخػػػة فػػػيمتعميمػػػة الوزاريػػػة المشػػػتر وطبقػػػا ل -

الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمومية في المؤسسات واإلدارات العمومية التابعة لقطاع الصحة والواقعة 
 يل شيادة الدراسات الطبية الخاصة.في مناطق الجنوب واليضاب العميا بالتكويف لن

 

 رر ـــــيـق
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والمتّمـ  ، المعّدؿ2001جويمية سنة  18المّؤرخ في  594مف القرار رقـ  2طبقا ألحكاـ المادة  لمادة األولى:ا
بالتكويف  استثنائية  لئللتحاؽ، بصفة مسابقةإجراء والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد تاريخ 

 .2019 دورة نوفمبر، نوب واليضاب العميامناطق الجفي  الّدراسات الّطبية الخاّصة )اإلقامة(لنيل شيادة 
 بكمية الطب بورقمة. 2019نوفمبر سنة  30يـو السبت  في الطب يحّدد تاريخ المسابقة :2 المادة
ورقمة، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا ة يكّمف كل مف المدير العاـ لمتعميـ و التكويف العالييف ومديِر جامع :3المادة 

 رة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذؼ سينشر في النش
 2019نوفمبر  25 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2018 ماي 13في المؤرخ  444يعدل القرار رقم ، 2019نوفمبر  25 مؤرخ في 1949 رقم قــرار

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بومرداس
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سػػػنة مػػػارس  31الموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

  .المعدؿتعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
 1998يونيػػػػو سػػػػنة  2الموافػػػػق  1419صػػػػفر عػػػػاـ  7المػػػػؤرخ فػػػػي  189–98فيػػػػذؼ رقػػػػـ وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التن -

 .منو 3ؿ والمتمـ، ال سيما المادة المتضمف إنشاء جامعة بومرداس، المعد
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .منو 12 واعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادةالذؼ يحدد مياـ الجامعة والق 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
جامعػة الػذؼ يحػدد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء مجمػس إدارة  2018 ماؼ 13المؤرخ في  444وبمقتضى القرار رقـ  -

 بومرداس، المعدؿ.
 رر ـــــيـق

 

 أعبله، كما والمذكػور المعدؿ ،2018 ماؼ 13المؤرخ في  444يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:   
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

 ي النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار ف :2المادة    
 2019نوفمبر  25 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بومرداس
 ن:     واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بوعبلـي انسعيد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو  رمضاني المناع -
 ةممثل الوزير المكمف بالتربية الوطني عضو  خنسوس نذير -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو سعادنة صادؽ -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو عطايمية مالؾ -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلدارؼ  عضو إكروبركاف ميني -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو بوجنوية فؤاد -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو  بد رابحعا -
 ممثمة الوزير المكمف بالتجارة عضو عبابسة سامية -
 والمناجـ بالصناعة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو عاشورؼ نجيب -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو بيبي موسى -
 الريفية والصيد البحرؼ  الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية ةممثم عضو بمعقيبي وردية زوجة ولد خروبي -
 والتكنولوجيات والرقمنةوالمواصبلت السمكية والبلسمكية ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد  عضو  خفيف جماؿ -
 بالثقافةممثل الوزير المكمف  عضو قوديد عبد العالي -
 الوالي ةممثم عضو شيخ الشيوخ زىرة -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة والمقب اإلسم

 المحروقات والكيمياءكمية  ذوؼ مصف األستاذية عف ممثل منتخب عف األساتذة عضو ج أحمدحجا -
 كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير  ذوؼ مصف األستاذية عفممثل منتخب عف األساتذة  عضو صابة مختار -
 لعمـوكمية ا ذوؼ مصف األستاذية عف عف األساتذة ةمنتخب ةممثم عضو صواؽ رفيقة -
 عمـو الميندسكمية  ذوؼ مصف األستاذية عف عف األساتذة ممثل منتحب عضو عالـ سعيد -
 كمية الحقوؽ  ذوؼ مصف األستاذية عفعف األساتذة  ةمنتخب ةممثم عضو جبارة نورة -
 كمية اآلداب والمغات ذوؼ مصف األستاذية عفممثل منتخب عف األساتذة  عضو طالب عبد القادر -
 اليندسة الكيربائية واإللكترونيؾمعيد  ذوؼ مصف األستاذية عف ممثل منتخب عف األساتذة عضو بف ترزؼ حميد -
 األساتذة المساعديف سمؾ ممثل منتخب عف عضو سعدؼ دمحم -
 األساتذة المساعديفسمؾ عف  ةمنتخب ةممثم عضو بوراش شافية -
 عماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف و  عضو قرينات جمورؼ  -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو تممغاغيت عمر -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو قريف ميدؼ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو عسوؿ دمحم أميف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالييتضمن ، 2019نوفمبر  26مـؤّرخ في  1950رقم  قــرار
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضػػمف  1975سػػبتمبر سػػنة  26الموافػػق  1395رمضػػاف عػػاـ  20المػػؤرخ فػػي 59-75وبمقتضػػى األمػػر رقػػـ  -

 .ـؿ والمتمّ القانوف التجارؼ، المعدّ 
والمتضػمف  1999أبريػل سػنة  4الموافػق  1419ذؼ الحجػة عػاـ  18المؤرخ فػي  05-99وبمقتضى القانوف رقـ  -

 منو. 1مكرر 43السيما المادة  ـ،ؿ والمتمّ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدّ 
 2019 مػػػارس سػػػنة 31 الموافػػػق 1440 عػػػاـ رجػػػب 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .المعّدؿ الحكومة، أعضاء تعييف والمتضمف
الػذؼ  2013ينػاير 30الموافػق  1434 ربيػع األوؿ عػاـ 18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
دفتػر  دحػدّ الػذؼ ي 2016 سػنة أكتػوبر 30 الموافػق 1438محػـر عػاـ  24 المػؤرخ فػي1641رقـ وبمقتضى القرار  -

 .مؤسسة خاصة لمتكويف العالي رخصة إنشاءشروط تسميـ 
صػبلحيات المجنػة المكمفػة بدراسػة طمبػات حػدد الذؼ ي2017أبريل سنة  05المؤرخ في  375رقـ وبمقتضى القرار  -

 .وتشكيمتيا وسيرىارخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي
 17 المنعقػدة بتػاريخ ليرخصػة إنشػاء مؤسسػة خاصػة لمتكػويف العػاالمجنػة المكمفػة بدراسػة طمبػات  عمػى تقريػر بنػاء   -

 .2019أكتوبر 
 رر ـــــيـق

 
 

 
 

 1419الحجة عاـ  وذ 18المؤرخ في  05-99القانوف رقـ مف 1مكرر 43المادة ألحكاـ  تطبيقا :لىالمادة األو 
منح رخصة إنشاء  والمتّمـ والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى المعّدؿ، 1999أبريل سنة  4الموافق 

 يف العالي.مؤسسة خاصة لمتكو 
تسّمـ الرخصة إلى السيد فروخي شفيق بصفتو مؤّسسا لممدرسة العميا لمعموـ والتكنولوجيا الكائنة بحي  :2المادة 

 ، وادؼ الرماف. العاشور.13و12بوجمعة خميل، قطعتيف. 
وينات عميا في أعبله، بضماف تك 2يرّخص لممدرسة العميا لمعموـ والتكنولوجيا المشار إلييا في المادة  :3المادة 

 الميسانس والشعب والتخصصات المحّددة طبقا لممحق ىذا القرار.
المشار إليو  2016 سنة أكتوبر 30الموافق 1438محـر عاـ  24المؤرخ في  1641رقـ مقرار طبقا ل :4المادة 

مف سنوات ابتداء  (03)أعبله، يسرؼ مفعوؿ رخصة إنشاء مدرسة عميا لمعموـ والتكنولوجيا لمدة ثبلث 
 .2020-2019السنة الجامعية 

: ينبغي عمى مؤّسس المدرسة العميا لمعمـو والتكنولوجيا تقديـ نسخة عف السجل التجارؼ ونسخة عف الكفالة 5المادة 
محـر عاـ   24 المؤرخ في 1641رقـ لقرار مف ا 28و 3-9البنكية طبقا لمشروط المحددة في المادتيف 

 المذكور أعبله.  2016 سنة أكتوبر 30 الموافق 1438
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 ( أشير ابتداء مف تاريخ إمضاء ىذا القرار.03ىذا األجل مدة تفوؽ ثبلثة )تعدػ يال يمكف أف 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لمعموـ والتكنولوجيا كل فيما يخصو،  :6المادة 

 .التعميـ العالي والبحث العمميية لوزارة بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسم
 2019نوفمبر  26 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق

 لمدرسة العميا لمعموم والتكنولوجياا
 التخصصات شعبال الميادين التكوينات

 
 
 

 ليسانس

 إلكترونيؾ  إلكترونيؾ  عمـو وتكنولوجيا .1
 إتصاالت سمكية والسمكية 

 كيمياء تحميمية  كيمياء  عمـو المادة  .2
 كيمياء صيدالنية 

 نولوجيات الوابتطوير البرمجيات وتك آلي  إعبلـ رياضيات وا عبلـ آلي .3
دارة   نظمة والشبكات األأمف وا 

 ىندسة أنظمة المعمومات والبرمجيات
 إعبلـ آلي وشبكات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالييتضمن ، 2019نوفمبر  26مـؤّرخ في  1951رقم  قــرار

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضػمف  1975سػبتمبر سػنة  26الموافػق  1395رمضػاف عػاـ  20 فػيالمػؤرخ  59-75وبمقتضى األمر رقـ  -

 .ـؿ والمتمّ القانوف التجارؼ، المعدّ 
والمتضػمف  1999أبريػل سػنة  4الموافػق  1419ذؼ الحجػة عػاـ  18المؤرخ فػي  05-99وبمقتضى القانوف رقـ  -

 .منو 1مكرر 43السيما المواد  ـ،ؿ والمتمّ نوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدّ القا
 2019 مػػػارس سػػػنة 31 الموافػػػق 1440 رجػػػب عػػػاـ 24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .الحكومة أعضاء تعييف والمتضمف
الػذؼ  2013ينػاير 30افػق المو  1434 ربيػع األوؿ عػاـ 18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
تسػميـ  دحػدّ الذؼ ي 2016 سنة أكتوبر 30الموافق  1438محـر عاـ  24 المؤرخ في 1641رقـ وبمقتضى القرار  -

 .رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي
صبلحيات المجنة المكمفة بدراسة طمبػات حدد الذؼ ي 2017سنة  أبريل 05المؤرخ في  375رقـ وبمقتضى القرار  -

 .رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي
 رخصػة إنشػػاء مؤسسػة خاصػػة لمتكػويف العػػالي دفتػػر شػروط تسػػميـالمجنػػة المكمفػة بدراسػػة طمبػات  عمػى تقريػػر بنػاء   -

 .2019أكتوبر 17 المنعقدة بتاريخ
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 رر ـــــيـق
 

 1419الحجة عاـ  وذ 18المؤرخ في  05-99القانوف رقـ مف  1مكرر 43المادة ـ ألحكا تطبيقا :لىالمادة األو 
منح رخصة إنشاء  والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى ـؿ والمتمّ ، المعدّ 1999أبريل سنة  4الموافق 

 مؤسسة خاصة لمتكويف العالي.
، طريق برج 114لي لمعمـو الكائف بػػػػػػػػػػػػبصفتو مؤّسسا لممعيد العا كوزؼ طو السيدتسّمـ الرخصة إلى  :2المادة 

 البحرؼ، برج الكيفاف.
 أعبله، بضماف تكوينات عميا في الميسانس 2يرّخص لممعيد العالي لمعموـ المشار إليو في المادة  :3المادة 

 لممحق ىذا القرار.  والشعب والتخصصات المحددة طبقا
المشار إليو  2016 سنة أكتوبر 30الموافق  1438محـر عاـ  24المؤرخ في  1641رقـ مقرار طبقا ل :4المادة 

سنوات ابتداء مف السنة  (03)أعبله، يسرؼ مفعوؿ رخصة إنشاء المعيد العالي لمعموـ لمدة ثبلث 
 .2020-2019الجامعية 

نكية طبقا ينبغي عمى مؤّسس المعيد العالي لمعموـ تقديـ نسخة عف السجل التجارؼ ونسخة عف الكفالة الب :5المادة 
الموافق  1438محـر عاـ  24 المؤرخ في 1641رقـ لقرار مف ا 28و 3-9لمشروط المحددة في المادتيف 

 المذكور أعبله.، 2016 سنة أكتوبر 30
 أشير ابتداء مف تاريخ إمضاء ىذا القرار. (03)ىذا األجل مدة تفوؽ ثبلثة تعدػ يال يمكف أف 

، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا يكمف المدير العاـ لمتعميـ  :6المادة  والتكويف العالييف ومدير المعيد العالي لمعمـو
 .التعميـ العالي والبحث العمميالقرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة 

 2019نوفمبر  26 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق
 المعيد العالي لمعموم

 اتالتخصص شعبال نيداالمي اتالتكوين

 ليسانس

 إعبلـ آلي ورياضيات -1
 وث العممياتبح رياضيات
 معموماتيةأنظمة  إعبلـ آلي

 ير وعمـو تجاريةعمـو إقتصادية، تسي -2
 إقتصاد وتسيير المؤسسة عمـو التسيير

 إقتصاد إسبلمي عمـو إقتصادية

جتماعية  -3  عمـو إنسانية وا 

 توجيوإرشاد و  عمـو إجتماعية

 تاريخ وحضارة إسبلمية عمـو إسبلمية 
 شريعة وقانوف 

 عمـو إنسانية
 إعبلـ
 إتصاؿ

 حقوؽ وعمـو سياسية  -4
 بلقات دوليةع عمـو سياسية

 عاـ قانوف  حقوؽ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالييتضمن ، 2019نوفمبر  26مـؤّرخ في  1952رقم  قــرار
 
 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضػػمف  1975سػػبتمبر سػػنة  26الموافػػق  1395مضػػاف عػػاـ ر  20 المػػؤرخ فػػي59-75وبمقتضػػى األمػػر رقػػـ  -

 .ـؿ والمتمّ القانوف التجارؼ، المعدّ 
والمتضػمف  1999أبريػل سػنة  4الموافػق  1419ذؼ الحجػة عػاـ  18المؤرخ فػي  05-99وبمقتضى القانوف رقـ  -

 منو. 1مكّرر 43السيما المادة  ـ،ؿ والمتمّ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدّ 
 2019 مػػارس سػػنة 31 الموافػػق 1440  رجػػب عػػاـ 24المػػؤرخ فػػي  111-19بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 .الحكومة أعضاء تعييف والمتضمف
الػذؼ  2013ينػاير 30الموافػق  1434 ربيػع األوؿ عػاـ 18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يير التعميـ العالي والبحث العممد صبلحيات وز يحدّ 
 دحػػػدّ الػػػذؼ ي 2016 سػػػنة أكتػػػوبر 30الموافػػػق  1438محػػػـر عػػػاـ   24 المػػػؤرخ فػػػي 1641رقػػػـ وبمقتضػػى القػػػرار  -

 .رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العاليتسميـ 
صبلحيات المجنة المكمفة بدراسة طمبػات حدد الذؼ ي 2017أبريل سنة  05المؤرخ في  375رقـ وبمقتضى القرار  -

 وتشكيمتيا وسيرىا. لمتكويف العاليرخصة إنشاء مؤسسة خاصة 
 رخصػػة إنشػػاء مؤسسػػة خاصػػة لمتكػػويف العػػالي دفتػػر شػػروط تسػػميـعمػػى تقريػػر المجنػػة المكمفػػة بدراسػػة طمبػػات  بنػػاء   -

 .2019أكتوبر 17المنعقدة بتاريخ 
 رر ـــــيـق

 
 

 1419الحجة عاـ  وذ 18المؤرخ في  05-99القانوف رقـ مف  1مكرر 43المادة ألحكاـ  تطبيقا :لىالمادة األو 
والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى منح رخصة إنشاء  ـؿ والمتمّ ، المعدّ 1999أبريل سنة  4الموافق 

 .مؤسسة خاصة لمتكويف العالي
تسّمـ الرخصة إلى السيد منصورؼ عمي بصفتو مؤّسسا لمعيد التجارة واالقتصاد الكائف بالشركة الوطنية  :2المادة 

 . سطيف.4رقـ  4ة مالمساءم. قطعة ب اونية العقاريلمنقل البرؼ،التع
أعبله، ضماف تكويف عاؿ في الميسانس  2يرّخص لمعيد التجارة واالقتصاد المشار إليو في المادة  :3المادة 

 والشعبة والتخصص المحددة طبقا لممحق ىذا القرار.
المشار إليو  2016 سنة أكتوبر 30ق المواف 1438محـر عاـ  24المؤرخ في  1641رقـ مقرار طبقا ل :4المادة 

سنوات ابتداء مف السنة  (03)أعبله، يسرؼ مفعوؿ رخصة إنشاء معيد التجارة واالقتصاد لمدة ثبلث 
 .2020- 2019الجامعية

ينبغي عمى مؤّسس معيد التجارة واالقتصاد تقديـ نسخة عف السجل التجارؼ ونسخة عف الكفالة البنكية  :5المادة 
 1438محـر عاـ   24 في المؤرخ 1641رقـ لقرار مف ا 28و 3-9المحدّدة في المادتيف طبقا لمشروط 

 المذكور أعبله. 2016  سنة أكتوبر 30الموافق 
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 ( أشير ابتداء مف تاريخ إمضاءىذا القرار.03ىذا األجل مدة تفوؽ)تعدػ يال يمكف أف 
معيد التجارة واالقتصاد كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير :6المادة 

 .التعميـ العالي والبحث العمميالقرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة 
 2019نوفمبر  26 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لتجارة واالقتصادامعيد  ممحق

 التخصص الشعبة الميدان التكوين
 إدارة أعماؿ عمـو التسيير تسيير وعمـو تجارية اقتصادية،عمـو  سانسيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2019مبر نوف 28 مؤرخ في 1953رقم  قــرار

 جامعة برج بوعريريج
 

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

 .المعدؿ تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424ادػ الثانيػػة عػػاـ جمػػ 24المػػؤرخ فػػي  279-03قػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ ر  -

 .منو 12السيما المادة  الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، الجامعة والقواعدالذؼ يحدد مياـ  ،2003
ؼ الذ ،2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2ج بوعريريج، السيما المادة يتضمف إنشاء جامعة بر 
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لي والبحث العممياالذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ الع
 

 رر ـــــيـق 
 

الثانية عاـ  جمادػ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  12 ألحكاـ المادةتطبيقا  المادة األولى:
إلى تحديد  أعبله، ييدؼ ىذا القرار ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور2003غشت سنة  23الموافق  1424

 برج بوعريريج. القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.برج بوعريريج  عةتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جام :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2019نوفمبر  28 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة برج بوعريريج
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيسا بدارؼ كماؿ -
 ير المكمف بالماليةالوز  ةممثم عضو  يعقوبي فتيحة -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو حبلسي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو صالح شياب -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو ساكرؼ الصالح -
 واإلصبلح اإلدارؼ  ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو نويوؼ بشير -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو لعويسي عبد هللا -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو  بف طالب عبد الحكيـ -
 والمناجـبالصناعة  ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو ببلدىاف سفياف -
 التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و ممثل الوزير المكمف  عضو قاسي عمي -
 ةبالثقاف ةممثل الوزير المكمف عضو بمحنيش ميمود -
 والتنمية الريفية والصيد البحرؼ  ممثل الوزير المكمف بالفبلحة عضو بردؼ العربي -
 لبلسمكية والتكنولوجيات والرقمنةوالمواصبلت السمكية وابالبريد  ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو سمماني مراد -
 ليممثل الوا   عضو   دراج عبد المؤمف -

 

 ن:واألعضاء المنتخب  -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 لكمية العمـو والتكنولوجيا ذوؼ مصف األستاذية منتخب عف األساتذة ممثل عضو روابح خالد -
 لكمية الرياضيات واإلعبلـ اآللي ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو نويوة فريد -
 لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف  ذوؼ مصف األستاذيةعف األساتذة  ممثل منتخب عضو بف ثابت عبد الوىاب -
 لكمية اآلداب والمغات ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو بف خوية رابح -
 لكمية العمـو اإلجتماعية واإلنسانية ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو جحنيط حمزة -
 لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو خضرؼ دمحم -
 لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو براىـ شاوش توفيق -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو نويصر رياض -
 عف سمؾ األساتذة المساعديف ةمنتخب ةممثم عضو خرباش جميمة -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بف بوقرة عبد المجيد -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو ناوؼ عبد الرزاؽ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو عاشور ميمود -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو دبوشة ىشاـ -
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  2017جانفي  3المؤرخ في  09يعدل القرار رقم ، 2019نوفمبر  28 مؤرخ في 1954 رقم قــرار
 3ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر اإلسميةيحدد القائمة الذي 

 

 ث العممي،إن وزير التعميم العالي والبح
 2019سنة  مارس 21الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة قواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعديحدد مياـ الجامعة وال ، الذؼ2003
والمتعمق  2009سنة  أكتوبر 22الموافق  1430ذؼ القعدة عاـ  3المؤرخ في  341-09وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .منو 2، السيما المادة 3جامعة الجزائر إنشاء
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ع األوؿ عاـ ربي 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 إدارة جامعة حدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمسالذؼ ي 2017 جانفي 3المؤرخ في  09وبمقتضى القرار رقـ  -

 ، المعدؿ.3الجزائر
 رر ـــــيـق

 

 ىو والمذكػور أعبله، كما المعدؿ ،2017 جانفي 3المؤرخ في  09بالقرار رقـ  يعػدؿ الجدوؿ الممحق المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019نوفمبر  28 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 زيد الطيبالدكتور: بو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر

 ن:وألعضاء المعينا -1
 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 عميـ العالي والبحث العممي،ممثل الوزير المكمف بالت رئيس بزينة دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو فورار لعيدؼ عيسى -
 الوزير المكمفة بالتربية الوطنية، ةممثم عضو قايد صونيا -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو خالدؼ وردية -
 الجتماعي،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف ا عضو بكة فريد -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلدارؼ، عضو ياسف خير الديف -
 بالشؤوف الخارجية،الوزير المكمف  ةممثم عضو مسدوا أمينة -
 ،بالتجارةممثل الوزير المكمف  عضو نيبوش أحسف -
 ،بالشباب والرياضةممثل الوزير المكمف  عضو بميل بوعبلـ -
 ،باإلتصاؿممثل الوزير المكمف  عضو مشداف دمحم -
 الوالي. ةممثم  برشيش سامية  -

 

 ."....................................والباقي بدون تغيير...................................."
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019نوفمبر  28مـؤّرخ في  1956رقم  قــرار
 الطارف-بجامعة الشاذلي بن جديد  لقسـم الفيزياء بكّميـة العموم والتكنولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿيف أعضاء الحكومة، والمتضّمف تعي
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،  2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  242-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة الطارؼ.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ال 2016أكتوبر  30المؤرخ في  1649وبموجب القرار رقـ  -

 الطارؼ.–لقسـ الفيزياء بكّميػة العموـ والتكنولوجيا بجامعة الشاذلي بف جديد 
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء بكّميػة العمـو والتكنولوجيا بجامعة الشاذلي  -

 .2019أكتوبر  20خ في لطارؼ المؤرّ ا –بف جديد 
 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

لعممية لقسـ الفيزياء بكّميػة العموـ والتكنولوجيا بجامعة الشاذلي بف القائمة االسمية ألعضاء المجنة ا
 الطارؼ.–جديد 

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكّميػة العموـ والتكنولوجيا بجامعة الشاذلي بف  :2المادة 
 الطارؼ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. –جديد 

الطارؼ، كل فيما يخصو، –المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشاذلي بف جديد يكمف  :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019نوفمبر  28 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019نوفمبر  28المـؤّرخ في  1956رقم رار ــق بالقــممح
 الطارف–لتكنولوجيا بجامعة الشاذلي بن جديدلقسـم الفيزياء بكّميـة العموم وا 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 الّمجنة العممية لمقسـ ةرئيس عروسي سمية 1
 القسـ ةرئيس عجمي سماح 2
 أستاذ خيارؼ سعيدؼ 3
 أستاذة محاضرة قسـ مبم قنفود فاطمة 4
 أستاذة محاضرة قسـ مبم بوطرفة حياة 5
 تاذة محاضرة قسـ مبمأس خميفاتي فاطمة الزىرة 6
 أستاذة محاضرة قسـ مبم تواـ سممى 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019نوفمبر  28مـؤّرخ في  1957رقم  قــرار

 الطارف-اذلي بن جديدبجامعة الش لقسـم الكيمياء بكّميـة العموم والتكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ.والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 لمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ وا 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  242-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة الطارؼ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤر  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 والبحث العممي. الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2016أكتوبر  30المؤرخ في  1650وبموجب القرار رقـ  -

 .الطارؼ–اذلي بف جديد لقسـ الكيمياء بكّميػة العموـ والتكنولوجيا بجامعة الش
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكّميػة العموـ والتكنولوجيا بجامعة  -

 .2019سبتمبر  23لطارؼ المؤّرخ في ا –الشاذلي بف جديد 
 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكّميػة العموـ والتكنولوجيا بجامعة الشاذلي بف 
 الطارؼ.–جديد
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ئمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكّميػة العموـ والتكنولوجيا بجامعة الشاذلي بف تحدد القا :2المادة 
 الطارؼ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.–جديد

الطارؼ، كل فيما يخصو، –يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشاذلي بف جديد :3المادة 
 قرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا ال

 2019نوفمبر  28 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019نوفمبر  28المـؤّرخ في  1957رقم رار ــق بالقــممح
 الطارف–بجامعة الشاذلي بن جديد لقسـم الكيمياء بكّميـة العموم والتكنولوجيا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لمقسـ الّمجنة العممية ةرئيس بوعسمة نبيمة 1
 القسـ ةرئيس فوزؼ قناديل 2
 أستاذة محاضرة قسـ مبم ضياؼ الياـ 3
 أستاذ محاضر قسـ مبم بوغرارة بوجمعة 4
 أستاذ محاضر قسـ مبم فرجاني سميـ 5
 أستاذة مساعدة قسـ مأم بمعيد صورية 6
 أستاذة مساعدة قسـ مأم مقراني كريمة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019نوفمبر  28مـؤّرخ في  1958رقم  قــرار

 الطارف-بجامعة الشاذلي بن جديد  لقسـم اإلعالم اآللي بكّميـة العموم والتكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدّ  2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  242-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة الطارؼ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .عالي والبحث العمميالذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ ال
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2016أكتوبر  30المؤرخ في  1651وبموجب القرار رقـ  -

 الطارؼ.–لقسـ اإلعبلـ اآللي بكّميػة العموـ والتكنولوجيا بجامعة الشاذلي بف جديد
إلعبلـ اآللي بكّميػة العمـو والتكنولوجيا بجامعة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ا -

 .2019سبتمبر  30لطارؼ المؤّرخ في ا–الشاذلي بف جديد 
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 رر ـــــيـق
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

ـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتمّ 2003غشت سنة  23الموافق  1424
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعبلـ اآللي بكّميػة العموـ والتكنولوجيا بجامعة الشاذلي 

 الطارؼ.–بف جديد 
لوجيا بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعبلـ اآللي بكّميػة العموـ والتكنو  :2المادة 

 الطارؼ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.–الشاذلي بف جديد
الطارؼ، كل فيما يخصو، –يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشاذلي بف جديد :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019نوفمبر  28 لجزائر فيحرر با

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019نوفمبر  28المـؤّرخ في  1958رقم رار ــق بالقــممح

 الطارف–بجامعة الشاذلي بن جديد لقسـم اإلعالم اآللي بكّميـة العموم والتكنولوجيا
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 الّمجنة العممية لمقسـ ةرئيس زكرؼ مريـ 1
 رئيس القسـ شماـ شوقي 2
 أستاذة محاضرة قسـ مبم مخموؼ أمينة 3
 أستاذ محاضر قسـ مبم معطى هللا ماجدة 4
 أستاذ محاضر قسـ مبم عنقاؿ فوزية 5
 أستاذة مساعدة قسـ مأم طواىرؼ جماؿ الديف 6
 أستاذة مساعدة قسـ مبم أحمد مالؾ ندػ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019نوفمبر  28مـؤّرخ في  1959رقم  قــرار

 الطارف-بجامعة الشاذلي بن جديد لقسـم الرياضيات بكّميـة العموم والتكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿتعييف أعضاء الحكومة، والمتضّمف 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433ـ رجب عا 14المؤرخ في  242-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة الطارؼ.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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العممية لقسـ الرياضيات بكّميػة العموـ والتكنولوجيا بجامعة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة  -
 .2019سبتمبر  25لطارؼ المؤّرخ في ا–الشاذلي بف جديد

 رر ـــــيـق 
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

ؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدّ 2003غشت سنة  23الموافق  1424
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكّميػة العمـو والتكنولوجيا بجامعة الشاذلي بف 

 الطارؼ.–جديد
ولوجيا بجامعة الشاذلي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكّميػة العموـ والتكن :2المادة 

 الطارؼ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.–بف جديد
الطارؼ، كل فيما يخصو، –يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشاذلي بف جديد :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019نوفمبر  28 الجزائر فيحرر ب

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019نوفمبر  28المـؤّرخ في  1959رقم رار ــق بالقــممح

 الطارف–بجامعة الشاذلي بن جديد لقسـم الرياضيات بكّميـة العموم والتكنولوجيا
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 الّمجنة العممية لمقسـ ةرئيس قريف رزيقة 1
 القسـ ةرئيس صايفية وردة 2
 أستاذة محاضرة قسـ مبم يوبي زىرة 3
 أستاذة محاضرة قسـ مبم مشرؼ حميمة 4
 أستاذة محاضرة قسـ مبم بف صغير ريـ 5
 أستاذة مساعدة قسـ مأم ميساوؼ صبرينة 6
 أستاذة مساعدة قسـ مأم زىاني نجبلء 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي يحد، 2019نوفمبر  28مـؤّرخ في  1960رقم  قــرار

 الطارف-بجامعة الشاذلي بن جديد عموم الطبيعة والحياةكّمية ل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 عّدؿ.الموالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012 نةيونيو س 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  242-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة الطارؼ
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 

ألعضاء المجمس العممي  الذؼ يحّدد القائمة االسمية 2016أوت  15المؤرخ في  1440وبموجب القرار رقـ  -
 الطارؼ.–عمـو الطبيعة والحياة بجامعة الشاذلي بف جديدكّمية ل

بف جديد  عموـ الطبيعة والحياة بجامعة الشاذليكّمية وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي ل -
 .2019جويمية  21لطارؼ المؤّرخ في ا –

 

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43ألحكاـ المادتيف  تطبيقا المادة األولى:
العممي، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا  2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

بف عموـ الطبيعة والحياة بجامعة الشاذلي كّمية القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس ل
 الطارؼ.–جديد

–بف جديد تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة الشاذلي :2المادة 
 الطارؼ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

يخصو،  الطارؼ، كل فيما–يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشاذلي بف جديد :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019نوفمبر  28 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019نوفمبر  28المـؤّرخ في  1960رقم  رارــق بالقــممح
 الطارف–بجامعة الشاذلي بن جديد عموم الطبيعة والحياةكّمية ل

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 العمـو الفبلحية قسـعف  ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية، يةلمكمّ  رئيس المجمس العممي سميماني عمي 1
 عميد الكمية نصرؼ ىشاـ 2
 نائبة العميد مكّمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة ديب لبنى  3
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية عمراني أمينة 4
 البيولوجياقسـ  ةرئيس سريةقاسمي ي 5
 عمـو البحاررئيس قسـ  بوغرارة بوجمعة 6
 العمـو الفبلحيةرئيس قسـ  بولحباؿ رؤوؼ 7
 العمـو البيطريةرئيس قسـ  رزيق فتح الديف 8
 البيولوجيا الّمجنة العممية لقسـ ةرئيس لعزلي أماؿ  9
 حارعمـو الب الّمجنة العممية لقسـ ةرئيس جابو ربي عائشة 10
 العمـو الفبلحية الّمجنة العممية لقسـ ةرئيس حود كيينة 11
 العمـو البيطرية رئيس الّمجنة العممية لقسـ بوزيد رياض 12
 البيولوجيا قسـ عف األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية ةممّثم جبالي نصيرة 13
 ياالبيولوج قسـ عف ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية بوشكر عبد النور 14
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 العمـو البيطرية قسـ عف ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية ميرود كماؿ 15
 العمـو البيطرية قسـ عف ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية ىادؼ أحمد 16
 العمـو الفبلحية  قسـ عف ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية بوخريس رفيق 17
 عمـو البحار قسـ عف ّف األستاذيةممّثل األساتذة ذوؼ مص ويميا خاطي 18
 األساتذة المساعديفعف  ممّثل لعرابة اسبلـ 19
 األساتذة المساعديفعف ممّثل  بمدؼ منصف 20
 مسؤولة المكتبة الفاطمي أماؿ 21
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي يحدّ ، 2019نوفمبر  28مـؤّرخ في  1961 رقم قــرار
 قسنطيـــنة-آســيا جــّبار العميا لألساتذةلممدرسة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  212-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

قسنطينة إلى مدرسة خارج  والمتضّمف تحويل المدرسة العميا لؤلساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في
 الجامعة.

الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ألوؿ ربيع ا 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صبلحيات وز 

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -
 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

المجمس العممي لقائمة االسمية ألعضاء الذؼ يحّدد ا 2019نوفمبر  13ّرخ في المؤ  1918وبموجب القرار رقـ  -
 العميا لؤلساتذة بقسنطينة.مدرسة لم

 رر ـــــيـق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، والمذكور أعبله، 2016يونيو سنة  14الموافق 

 قسنطيػػػنة.-المجمس العممي لممدرسة العميا لؤلساتذة آسػػيا جػػّبار
قسنطيػػػنة، وفقا -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لؤلساتذة آسػػيا جػػّبار :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ، والمذكور أعبله.2019نوفمبر  13المؤّرخ في  1918تمغى أحكاـ القرار رقـ  :3المادة 
قسنطيػػػنة، كل -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لؤلساتذة آسػػيا جػػّبار :4المادة 

 الي والبحث العممي.فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ الع
 2019نوفمبر  28 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي  2019نوفمبر  28ّرخ في المـؤ  1961 ممحق بالقرار رقم
 قسنطيـــنة-آســيا جــّبار العميا لألساتذةلممدرسة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ، رئيس المجمس العممي لممدرسةةمدير المدرس طبجوف رابح 1
ه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي مديرة مساعدة مكّمفة بالتكويف في الدكتورا  موسار ىنية 2

 واالبتكار وترقية المقاوالتية
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعبلـ واالتصاؿ والعبلقات الخارجية ديممي عزوز 3
 رئيس قسـ الفيزياء والكيمياء بوشويط كريـ 4
 رئيس قسـ العمـو الطبيعية كربوعة فيصل 5
 سيةرئيسة قسـ المغة الفرن حجاؿ سمية 6
 رئيسة قسـ المغة اإلنجميزية بف يحي أماؿ 7
 رئيس قسـ العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي بف يحي عز الديف 8
 رئيس قسـ المغة العربية وآدابيا فمكاوؼ رشيد 9
 رئيسة قسـ التاريخ والجغرافيا الواعر صبرينة 10
 رئيس قسـ الفمسفة يخمف بمقاسـ 11
 نة العممية لقسـ الفيزياء والكيمياءرئيسة المج جدواني أماؿ 12
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الفمسفة ىرنوف نصيرة 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا مزعاش مراد 14
 رئيسة المجنة العممية لقسـ التاريخ والجغرافيا قديسة فدوػ  15
 لدقيقة واإلعبلـ اآلليرئيسة المجنة العممية لقسـ العمـو ا عبادة نجاة 16
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية حمادة حساف 17
 رئيسة المجنة العممية لقسـ العمـو الطبيعية دخموش شيرزاد 18
 رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بوالشعير بوبة 19
 أستاذة دريس نعيمة 20
 أستاذة محاضرة قسـ مأم عيمر سياـ 21
 أستاذة محاضرة قسـ مأم مراد سمية 22
 أستاذة محاضرة قسـ مأم سعدوني ىند 23
 أستاذ محاضر قسـ مبم بوحوحو مولود 24
 أستاذ مساعد قسـ مأم خيط دمحم 25
 مدير مخبر بحث بمور عز الديف 26
 1قسنطينة  -أستاذ بجامعة اإلخوة منتورؼ  دينش دمحم 27
 2قسنطينة  -بد الحميد ميرؼ أستاذ بجامعة ع بوعشة مبارؾ 28
 مسؤوؿ المكتبة رشاـ بدر الديف 29
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  2019 أفريل 29المؤرخ في  507يعدل القرار رقم ، 2019 ديسمبر 01مـؤّرخ في  1962 رقم قــرار
 األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية   عةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جام

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ف، والمتضم1984غشت سنة  4الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .نوم 1مكرر 2إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسبلمية، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
 2019سنة  مارس 21الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿ تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ألعضاء مجمس إدارة جامعة  الذؼ يحدد القائمة االسمية، 2019 أفريل 29المؤرخ في  507وبمقتضى القرار رقـ  -

 .األمير عبد القادر لمعمـو اإلسبلمية
 رر ـــــيـق

 

 ىوأعبله، كما  والمذكػور ،2019 أفريل 29المؤرخ في  507يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 قرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا ال :2المادة 
 

 

 2019 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لمعموم اإلسالمية عبد القادر األمير قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة
 ن ) بدون تغيير(واألعضاء المعين -1
 ن:واألعضاء المنتخب -2

 الييئة الصفة والمقب اإلسم
 لكمية أصوؿ الديف ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو  بوعافية عيسى -
 لكمية الشريعة واالقتصاد ذوؼ مصف األستاذية األساتذةممثل منتخب عف  عضو كاسحي موسى -
 لكمية اآلداب والحضارة  اإلسبلمية ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو بف الشيح الحسيف رياض -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بوسمغوف إبراىيـ -
 تذة المساعديفممثل منتخب عف سمؾ األسا عضو عيشاوؼ دمحم اليادؼ -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو زعباط محمود -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بعيش ىشاـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو  مرزوؽ طارؽ  -
 ممثل منتخب عف  الطمبة عضو   شكيمة مرواف -
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 مات اإلجتماعيةيتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخد 2019ديسمبر  02مؤرخ في  51رقم  قــرار
 3لـدى جـامعـة قسنطينة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد لمحتوػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية 1982اؼ سنة م 15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .تمويػػميا
 ، المتعمق1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقـ  -

        .اإلجتماعية الخدمات بتسيير
، 2019مارس سنة  31الموافق لػ  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة، المعدؿ،. يتضمف تعييف
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصبلحيات وز 
 402-11يعدؿ المرسـو التنفيذؼ رقـ ، 2015سنة  جواف 2ؤرخ في مال 143-15ذؼ رقـ يالمرسـو التنفبمقتضى  -

 .3، المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة2011نوفمبرسنة  28 المؤرخ
، المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي العماؿ في لجنػة 2019سنة  أكتوبر 23المؤرخ في  نظػػػػػػرا لممحضر -

 .3الخدمػات اإلجتماعيػة لدػ جامعة قسنطينة
، المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي األساتػذة في 2019سنة  نوفمبر 06المؤرخ في  را لممحضرنظػػػػػػ  -

  3لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة لدػ جامعة قسنطينة
، المتضمنة التشكيمة النيائية ألعضاء لجنة الخدمات 2019 سنة نوفمبر 13 نظػػػػػ را  لمقائمة اإلسمية المؤرخة في -

 .3جامعة قسنطينة اإلجتماعية لدػ
 رر ـــــيـق
 

 

 . 3تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعة قسنطينة المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المـــــادة 

 األعضاء الدائمون: 
 مداسي الطاىر، -03 لطرش صبرينة، -02 بف عيش نواؿ،  -01
 زعموش مريـ، -06 بولحية سميـ، -05 ي سامي،قاس -04
 موات توفيق، -09 مزيتي شفيقة، -08 بكوش سميـ، -07

 

 األعضاء اإلضافيون :
 بوعناقة دمحم العربي. -02 بف بوزيد فرياؿ، -01
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 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المـــــادة 
، بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ   3يكمف السيػد مديػر جػامعػة قسنطيػنة  :4ــــادة المـ

 العالي والبحث العممي.
 1323دٌسًبر  31حرر بانجسائر فً                                                                                                                                     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي ع/                                                                                                        
 األمين العام                                                                                                                    

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019جوان  26المؤرخ في  999يعدل رقم ، 2019 ديسمبر 08مـؤّرخ في  1966رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف و ، 1988مارس سنة  22ق المواف 1408عاـ  شعباف 4المؤرخ في  61-88بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 منو. 5السيما المادة  والمتمـ، ، المعدؿتنمية التكنولوجيات المتطورةإنشاء مركز 
، 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ رجب  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -

تكنولوجي، السيما والذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي وال 2011
 منو. 13المادة 

، 2013ناير سنة ي 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2019جواف  26المؤرخ في  999وبمقتضى القرار رقـ  -
 تنمية التكنولوجيات المتطورة.

 رر ـــــيـق
 

والمذكور أعبله وتحرر كما  ،2019جواف  26المؤرخ في  999تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 يأتي:

 :........................)بدوف تغيير(....................................... المادة األولىم
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، كمايمي:

 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة
 رئيسا، السيد صحراوؼ طاىر، ممثل الوزير  المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، -
 السيد أودينة عمر، ممثل عف الوزير المكمف بالمالية، -
 السيد نويصر مراد، ممثل عف وزير الدفاع الوطني، -
 ةمكية والبلسمكيالسيد بف صاولة أبو بكر عبد الحكيـ، ممثل عف الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصبلت الس -

 والتكنولوجيات والرقمنة،
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 ة بالصناعة والمناجـ،فالسيد بوديسة كماؿ، ممثل عف الوزيرة المكم -
 بالتكويف والتعميـ المينييف، فالسيد ريابي زاكي زىير، ممثل عف الوزير المكم -
 عمواني سيد عمي، ممثل عف المؤسسة الوطنية لنقل المحروقات وتسويقيا،  السيد -
 في دمحم، ممثل عف اتصاالت الجزائر.السيد شري -

 :بالنسبة لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاط
 السيد بمبشير حساف، -
 السيد زروؽ جماؿ الديف. -

 :بالنسبة لمستخدمي دعم البحث
 السيد بوراؼ كماؿ. -

 :األعضاء اآلخرين
 / مدير المركز،   السيد مراد غوتي نجـ الديف -
 لمجمس العممي،/ رئيس ا    السيد حمر العيف مصطفي -
 / مدير وحدة بحث،            السيد  تواـ الطاىر -
 / مدير وحدة بحث.          السيد بنية حاج دمحم  -

 ".....................................والباقي بدون تغيير..................................."
 الي والبحث العممي.   ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ الع :2المادة 

 2019 ديسمبر 08 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2017ديسمبر  21المؤرخ في  1144يعدل القرار رقم ، 2019 ديسمبر 08مـؤّرخ في  1967رقم  قــرار

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ رجب  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 2019غشت سنة  13الموافق  1440ذؼ الحجة عاـ  12مؤرخ في  232-19ى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتض -

 منو. 8مادة الذؼ يحدد مياـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، السيما ال
، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15مؤرخ في  20-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ة موضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة.تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكال والمتضمف
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو  2017ديسمبر  21المؤرخ في  1144وبمقتضى القرار رقـ  -

 ث في عموـ الصحة، المعدؿ والمتمـ.الوكالة الموضوعاتية لمبح
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 رر ـــــيـق
 

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور 2017ديسمبر  21المؤرخ في  1144تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 كما يأتي:أعبله، وتحرر 

 :........................)بدوف تغيير(......................................المادة األولىم
 تحدد تشكيمة مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة كما يأتي:

 السيدات والسادة:
 اممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس صحراوؼ طاىر -
 ممثل وزير الدفاع الوطني، بف حراث عبد الحميد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية،  طرفاية نبيل -
صبلح المستشفيات، رحاؿ إلياس -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، بويوسفي بوجمعة -
 مل والتشغيل والضماف االجتماعي،ممثل الوزير المكمف بالع محند أوسعيد عبد الحميد -
 بالبيئة والطاقات المتجددة،  ممثمة الوزيرة المكمفة حاج عمي نصيرة -
 ممثمة الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ، بوشؾ لياسميف -
 ممثمة عف المجمس الوطني االقتصادؼ واالجتماعي، جوابرؼ نادية -
مشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير رئيس المجنة ال حراث زوبير -

 التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت الصحة وعمـو  األحياء.
 رئيس المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو الصحةم. نور الديف بشير بويجرة  -

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  ينشر ىذا القرار في النشرة  :2المادة 
 2019 ديسمبر 08 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي    2017ديسمبر سنة  4في  المؤرخ 1106يعدل القراررقم ، 2019 ديسمبر 08مـؤّرخ في  1968رقم  قــرار

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافي 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، 1992مايو سنة  23الموافق  1412ذو القعدة عاـ  20المؤرخ في  215-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 تماعي والثقافي، المعدؿ والمتمـ.والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االج
نوفمبر سنة  24الموافق    1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

تكنولوجي، ال سيما ، الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي وال2011
 منو. 21المادة 

، 2013سنة  يناير 30الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
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، الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس 2017ديسمبر سنة  4المؤرخ في  1106وبمقتضى القرار رقـ   -
 .العممي لمركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي

 

 رر ـــــيـق
 

، والمذكور أعبله وتحرر 2017ديسمبر سنة  4المؤرخ في  1106عدؿ المادة األولى مف القرار رقـ ت :األولىالمادة 
 : يكما يأت

 مالمادة األولى: .............................)بدوف تغيير(...........................،
عمـ اإلنساف تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني في 

 االجتماعي والثقافي كما يأتي:
 بالنسبة لباحثي المركز:

 فؤاد، نوار  -
 خديجة، مقدـ  -
 سيدؼ دمحم، دمحمؼ  -
 بمقاسـ، بف زنيف  -
 صورية، مولوجي  -
 فاطمة الزىراء، بولفضاوؼ  -
 صارة، ىدية  -
 نسيمة. تريكي  -

 

 األعضاء بحكم القانون:
 مدير المركز، جيبللي المستارؼ  -
 مديرة وحدة بحث،  كمثومة أقيس -
  مديرة وحدة بحث، وردية يرماش -
 مدير وحدة بحث،    عبد الكريـ حمو -
 مدير وحدة بحث.  طيب رحايل -

 ..........................م.......(..والباقي بـدون تغـيير...)..........................
 العالي والبحث العممي. ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ :2 المادة

 2019 ديسمبر 08 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ب والمغاتيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد اآلدا، 2019ديسمبر  08مـؤّرخ في  1969رقم  قــرار

 لدى المركز الجامعي ببريكة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. فوالمتضم
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 2005غشت سنة  16الموافق  1426 رجب عاـ 11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 منو. 33الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ممي.ير التعميـ العالي والبحث العالذؼ يحدد صبلحيات وز 

 2016مايو سنة  23الموافق 1437شعباف عاـ  17المؤرخ في  146-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 منو. 2المادة  اوالمتضمف إنشاء مركز جامعي ببريكة ، السيم

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد اآلداب والمغات 2017مارس  2المؤرخ في  262وبمقتضى القرار رقـ  -
 ز الجامعي ببريكة. لدؼ المرك

 رر ـــــيـق
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  33تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 امعي ببريكة.مجمس معيد اآلداب والمغات لدػ المركز الج
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد اآلداب والمغات لدػ المركز الجامعي ببريكة طبقا لمجدوؿ  :2المادة 

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

 2019 ديسمبر 08 حرر بالجزائر في
 لي والبحث العمميوزير التعميم العا

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس معيد اآلداب والمغات
 لدى المركز الجامعي ببريكة 

 الصفة االسم والمقب
 دير المعيد، رئيسام دورارؼ لخضر  -
 رئيس المجمس العممي لممعيد بزيو أحمد -
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي بوحممة عمر -
 رئيس قسـ آداب ولغات أجنبية، بصباص مراد -
 ممثل منتخب عف األساتذة رتبة أستاذ  مانع قواو -
 ممثل منتخب عف األساتذة رتبة أستاذ السعيد ضيف هللا  -
 ثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديفمم عطية فاطمة الزىراء -
 ممثل منتخب عف الطمبة لشيب ببلؿ -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات  شبلغمة نصر الديف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 القائمة االسمية ألعضاء مجمس  يحدد، 2019ديسمبر  08مـؤّرخ في  1970رقم  قــرار
 لدى المركز الجامعي ببريكة العموم اإلنسانية واالجتماعيةمعيد 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. فوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبم -

 منو. 33الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
 2016مايو سنة  23 الموافق 1437شعباف عاـ  17المؤرخ في  146-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 2المادة  اوالمتضمف إنشاء مركز جامعي ببريكة ، السيم
ف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد العموـ اإلنسانية ، والمتضم2017مارس  2المؤرخ في  261وبمقتضى القرار رقـ  -

 واالجتماعية  لدؼ المركز الجامعي ببريكة. 
 رر ـــــيـق

 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  33تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى2005غشت سنة  16الموافق 

 مجمس معيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية لدػ المركز الجامعي ببريكة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العموـ اإلنسانية واالجتماعية لدػ المركز الجامعي ببريكة  :2المادة 

 طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ينشر ىذا القرار :3المادة 

 2019 ديسمبر 08 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ائمة أعضاء مجمس معيد العموم اإلنسانية واالجتماعية لدى المركز الجامعي ببريكةق
 الصفة االسم والمقب

 مدير المعيد، رئيسا خمفي عبد الحميـ -
 رئيسة المجمس العممي لممعيد قنوف خميسة -
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية مرزوقي بمقاسـ -
 رئيسة قسـ العمـو االجتماعية عميمي رزيقة  -
 ممثل منتخبة عف األساتذة ذوؼ رتبة أستاذ  الشيخ عياش بف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ رتبة أستاذ بمقردؼ جماؿ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عنريل نجاح -
 ممثل منتخب عف الطمبة عريوات يوسف -
 اتممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدم ىوقار فارس -
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019ديسمبر  08مـؤّرخ في  1971رقم  قــرار
 معيد الحقوق والعموم االقتصادية لدى المركز الجامعي ببريكة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19اسي رقـ بمقتضى المرسوـ الرئ -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. فوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 33يما المادة الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، الس
 2016مايو سنة  23الموافق 1437شعباف عاـ  17المؤرخ في  146-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو، 2المادة  اوالمتضمف إنشاء مركز جامعي ببريكة ، السيم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد الحقوؽ والعمـو 2017مارس  2المؤرخ في  263وبمقتضى القرار رقـ  -

 االقتصادية لدؼ المركز الجامعي ببريكة. 
 رر ـــــيـق

 7241رجب عاـ  77المؤرخ في  422-18فيذؼ رقـ مف المرسوـ التن 33تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى: 
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 4118غشت سنة  71الموافق 

 .ببريكةالمركز الجامعي  ػلدمجمس معيد الحقوؽ والعمـو االقتصادية 
ـ االقتصادية لدػ المركز الجامعي ببريكة تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد الحقوؽ والعمو  :2المادة 

 طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2019 ديسمبر 08 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لدى المركز الجامعي ببريكة قائمة أعضاء مجمس معيد الحقوق والعموم االقتصادية
 الصفة المقباالسم و 

 مديرة المعيد، رئيس بولحية شييرة -
 عيدرئيس المجمس العممي لمم بف سعيد عمر -
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية بوىنتالة ياسيف -
 رئيس قسـ الحقوؽ  ذبيح ىشاـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ رتبة أستاذ بف الشيخ نور الديف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ رتبة أستاذ بف سعيد صبرينة  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف فاضل رابح -
 نتخب عف الطمبةممثل م ىبلالت سميـ -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات سنقوقة إيماف -
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       2017أفريل  25المؤرخ في  466يعدل القرار رقم، 2019ديسمبر  08مـؤّرخ في  1972رقم  قــرار
 (لقائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بأفمو)والية األغواطالذي يحدد ا 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. فوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ -

 منو. 10سيره، السيما المادة الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو و 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.وز  الذؼ يحدد صبلحيات
الموافق أوؿ سبتمبر سنة  1437ذؼ القعدة عاـ  29المؤرخ في  230-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 2المادة  اوالمتضمف إنشاء مركز جامعي بأفمو)والية األغواط( ، السيم 2016
حدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، الذؼ ي2017افريل  25المؤرخ في  466وبمقتضى القرار رقـ  -

 المركز الجامعي بأفمو)والية األغواط(، المعدؿ.
 رر ـــــيـق

 

المعدؿ، والمذكور أعبله، كما  ،2017افريل  25المؤرخ في  466يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 رار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا الق :2المادة 
 2019 ديسمبر 08 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بأفمو)والية األغواط(

 األعضاء المنتخبون: -1
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لمعيد اآلداب والمغات عضو حداب صالح -
 فممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعدي عضو ألبية يوسف -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفمثل م عضو غفافمية ياسيف -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو لعرابة دمحم عادؿ -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو تجيني دمحم -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو قادة عبد المالؾ -
 تخب عف الطمبةممثل من عضو بداوؼ عبدهللا -
 

 "........................................والباقي بدون تغيير......................................"
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 2018ر سبتمب 3المؤرخ في  805يعدل القرار رقم ، 2019 ديسمبر 10مـؤّرخ في  1973 رقم قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .كومة، المعدؿضمف تعييف أعضاء الحوالمت
، 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 9يميا وسيرىا السيما المادة والمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2018سبتمبر  3المؤرخ في  805وبمقتضى القرار رقـ  -

 الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، المعدؿ.
 

 رر ـــــيـق
 

، والمذكور أعبله، وتحرر كما 2018سبتمبر  3المؤرخ في  805تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 يأتي:

 :............................)بدوف تغيير(......................................المادة األولىم
 لمكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيساممثل الوزير ا السيد مراد غوتي نجـ الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية       السيد أولصاب عمراف -
 ممثل وزير الدفاع الوطني  السيد حجرس حسيف -
 ممثمة الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ  السيدة حمانة مميكة فضيمة -
 ير المكمف بالطاقة ممثل الوز  السيد بف حورية جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ السيد بوديسة كماؿ -
 والمدينة        ممثمة الوزير المكمف بالسكف والعمراف السيدة سعيداني رشيدة -
  (SPA AGRODIV)ممثمة عف مجمع الصناعات الغذائية مأقروديفم، السيدة لكاـ راضية -
 (SPA ORGM)الوطني لمبحث الجيولوجي والمنجمي،  ممثل عف الديواف السيد عزرؼ يحي -
 (IMETAL SPA)ممثمة عف مجمع إمتاؿ شركة ذات أسيـ،  السيدة بوخاوة مميكة -
  (GITRA SPA)ممثل عف مجمع منشآت أشغاؿ الطرقات والمنشآت الفنية مجيترام، السيد بياصمي رشيد -
 ممثل الغرفة الوطنية لمفبلحة  السيد عكوش عبد المالؾ -
 ممثل الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة     السيد بورويس دمحم نبيل -
 مدير الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة            السيد عوفاف نبيل -
 مدير الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو والتكنولوجيا           السيد حساني سميـ -
 لممعيد الوطني الجزائرؼ لمممكية الصناعيةم مدير عاـ السيد بمميدؼ عبد الحفيع، -

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

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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     2017سبتمبر  23المؤرخ في  914يعدل القرار رقم  ، 2019 ديسمبر 10مـؤّرخ في  1974رقم  قــرار
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة

 

 التعميم العالي والبحث العممي، إن وزير
، 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 البحث العممي.دد صبلحيات وزير التعميـ العالي و الذؼ يح
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 24الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 
 2017فبراير سنة  15الموافق   1438مادػ األولى عاـ ج 18المؤرخ في  83-17وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 ة عميا في التكنولوجيات الصناعية.والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بعنابة، إلى مدرس
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2017سبتمبر  23المؤرخ في  914وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة، المعدؿالمدرسة العمي
 

 رر ـــــيـق
 

، والمذكور أعبله، كما ىو 2017سبتمبر  23المؤرخ في  914يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 عممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ال :2المادة 
 2019 ديسمبر 10 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كنولوجيات الصناعية بعنابةقائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في الت

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيسا حداد سميـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بف عريوة عبد المجيد -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو عياشي أحمد  -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف  عضو قادرزبار عبد ال -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلدارؼ  عضو شوعيب دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ عضو حبة فيصل  -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو عاشورؼ دمحم -
 زائرية لمتجارة والصناعة بعنابةممثل عف الغرفة الج عضو بياض دمحم -
 عضو الناصر العسكرؼ عبد -

 
ممثل عف المؤسسة العمومية االقتصادية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجييزاتيا 

 مفيروفياؿم بعنابة
 .ممثل عف المؤسسة الجزائرية لمورؽ ولمطبع بعنابة عضو منصورؼ فريد دمحم رياض -

 

 م.........................................والباقي بدون تغيير........................................م
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 2019ديسمبر  10مـؤّرخ في  1975رقم  قــرار
 المدرسة العميا لمتجارة

 

 لعالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ا
، 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،. فوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  216-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ة إلى مدرسة خارج الجامعة، المعدؿ.العميا لمتجار  والمتضمف تحويل المدرسة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 24السيما المادة  الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 

 رر ـــــيـق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
دؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، والمذكور أعبله، يي2016يونيو سنة  14الموافق 

 مجمس إدارة المدرسة العميا لمتجارة. 
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمتجارة، طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. :2المادة 
 عممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ال :3المادة 

 2019 ديسمبر 10 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ةالمدرسة العميا لمتجار  قائمة أعضاء مجمس إدارة
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيسا شريط رابح -
 المكمف بالماليةممثل الوزير  عضو مسعودؼ عبدهللا -
 لوزيرة المكمفة بالتربية الوطنيةممثل ا عضو يحياوؼ دمحم -
 التعميـ المينييفكويف و ممثل الوزير المكمف بالت عضو بولقروف رشيد -
 وظيفة العمومية واإلصبلح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو بف ساسي قدور -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو حجاؿ دمحم -
 الوزير المكمف بالصناعة والمناجـممثل  عضو مفتاحي جيبللي -
 ية والصيد البحرؼ والتنمية الريفممثل الوزير المكمف بالفبلحة  عضو ولد يوسف حميد -
 غرفة الجزائرية لمتجارة والصناعةممثل ال عضو شايب مصطفى -
 المصف الوطني لمخبراء المحاسبيف ممثل عضو مصباح اخمف -
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 األعضاء المنتخبون: -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة عضو براؽ دمحم -
 قسـ مأمب عف األساتذة المحاضريف ممثل منتخ عضو ىميسي عمر -
 ب عف األساتذة المحاضريف قسـ مبمممثل منتخ عضو عدماف دمحم -
 ب عف األساتذة المساعديف قسـ مأمممثل منتخ عضو زرقوؽ عبدالعزيز -
 المساعديف قسـ مام ممثل منتخب عف األساتذة عضو بف دليـو معاشو -
 خدماتدارييف والتقنييف وعماؿ الممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بوثمجي دمحم -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو ضاوؼ عز الديف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بودار قويدر بمحاج -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بف عجمية ببلؿ -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي 2018ماي  30المؤرخ في  539يعدل القرار رقم ، 2019ديسمبر  10مـؤّرخ في  1976 رقم قــرار
 2وىران لدى جامعةالعموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  يحدد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

سنة  سبتمبر 22الموافق  1435عاـ  ذؼ القعدة 27المؤرخ في  261 -14وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .2وىراف متضمف إنشاء جامعة، وال2014

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو االقتصادية 2015أكتوبر  6المؤرخ في  968وبمقتضى القرار رقـ  -
 .، المتمـ2والتجارية وعمـو التسيير لدػ جامعة وىراف

ء مجمس كمية العموـ ، الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضا2018ماؼ  30المؤرخ في  539وبمقتضى القرار رقـ  -
  .2االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدػ جامعة وىراف
 رر ـــــيـق

، والمذكور أعبله، كما ىو محدد 2018ماؼ  30المؤرخ في  539رقـ يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  المادة األولى:
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسم :2المادة 
 2019 ديسمبر 10 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب
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 2كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة وىرانجمس قائمة أعضاء م
 الصفة المقب واإلسم 

 عميد الكمية، رئيسا نايت بيموؿ مقراف -
 رئيس المجمس العممي  سالـ عبد العزيز -
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية بقادة دمحم -
 رئيسة قسـ العمـو التجارية بومبلح عزيزة -
 قسـ عمـو التسيير رئيس غشي فائزة -
 رئيس قسـ المالية والمحاسبة فرحاوؼ مصطفى  -
 مدير مخبر بحث بويعقوب أحمد -
 مدير مخبر بحث بف زياف عبد الباقي  -
 مديرة مخبر بحث آيت حبوش وىيبة -
 مدير مخبر بحث شواـ بوشامة -
 ديةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصا مباركي ناصر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية رويسات عبد الناصر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير طاىر لعرج  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير بورؼ شوقي  -
 عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية بتخممثل من داودؼ صالح -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية ركيبة سميمة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ المالية والمحاسبة عيبو أمينة -
 وؼ مصف األستاذية عف قسـ المالية والمحاسبةممثمة منتخبة عف األساتذة ذ جبلؿ عامر نزىة -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ العمـو االقتصادية بف عودة ياسيف -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ عمـو التسيير صوالي ىشاـ -
 ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ العمـو التجارية عقاب فاطمة -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ المالية والمحاسبة بوكوسة سفياف -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ف مرزوؽ فوزيةب -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات تيرس صالح -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2018ماي  30المؤرخ في  540لقرار رقم يعدل ا، 2019ديسمبر  10مـؤّرخ في  1977 رقم قــرار
 2وىران لدى جامعةمعيد الصيانة واألمن الصناعي القائمة االسمية ألعضاء مجمس  لذي يحددا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

 .المعدؿ ييف أعضاء الحكومة،والمتضمف تع
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 66و 61، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

سنة  سبتمبر 22الموافق  1435عاـ  ذؼ القعدة 27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .2وىراف ، والمتضمف إنشاء جامعة2014

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد الصيانة 2015ديسمبر  20المؤرخ في  1258رقـ  وبمقتضى القرار -
 .2وىرافواألمف الصناعي لدػ جامعة 

، الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد 2018ماؼ  30المؤرخ في  540وبمقتضى القرار رقـ  -
 .2الصيانة واألمف الصناعي لدػ جامعة وىراف

 رر ـــــيـق
، والمذكور أعبله، كما ىو محدد 2018ماؼ  30المؤرخ في  540رقـ يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار : لمادة األولىا

 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2019 ديسمبر 10 حرر بالجزائر في
 البحث العمميوزير التعميم العالي و 

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2معيد  الصيانة واألمن الصناعي لدى جامعة وىرانقائمة أعضاء مجمس 
 الصفة والمقب اإلسم

 مدير المعيد، رئيسا بوحديبة ابراىيـ -
 رئيس المجمس العممي  نور الديف رشيد -
 رئيس قسـ الصيانة واألجيزة مكي ابراىيـ خميل  -
 رئيس قسـ األمف الصناعي والبيئة قدار دمحم -
 رئيس قسـ الصيانة في االلكتروميكانيؾ اجموع عبد العزيز -
 مديرة مخبر لونيس زوبيدة -
 ذة ذوؼ مصف األستاذية قسـ الصيانة في االلكتروميكانيؾممثل منتخب عف األسات بمعريفي فريد -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية قسـ األمف الصناعي والبيئة لبصير حياة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية قسـ األمف الصناعي والبيئة حبار شفيقة -
 مصف األستاذية قسـ الصيانة واألجيزة ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ  قدوز جيبللية -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية قسـ الصيانة واألجيزة عصماني زينب -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ الصيانة واألجيزة فرويمة طو -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ الصيانة في االلكتروميكانيؾ بف شييدة جموؿ -
 مبة قسـ األمف الصناعي والبيئةممثل منتخب عف ط منصور دمحم -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات  بمماحي عبد الواحد -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بوعقميف فاطمة الزىراء -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019ديسمبر  10مـؤّرخ في  1978 رقم قــرار
 1سطيف لدى جامعةمعيد البصريات وميكانيك الدقة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

 المعدؿ. ييف أعضاء الحكومة،والمتضمف تع
 1989الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .، المعدؿ والمتمـ1والمتضمف إنشاء جامعة سطيف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 66و 61، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

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

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد البصريات 2012أكتوبر  31المؤرخ في  404قتضى القرار رقـ وبم -
 . 1وميكانيؾ الدقة لدػ جامعة سطيف

 رر ـــــيـق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  66تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003ت سنة غش 23الموافق  1424

 . 1سطيفلدػ جامعة البصريات وميكانيؾ الدقة معيد   القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ  1معيد البصريات وميكانيؾ الدقة لدػ جامعة سطيفتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2المادة 

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

 2019 ديسمبر 10 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1معيد  البصريات وميكانيك الدقة لدى جامعة سطيفقائمة أعضاء مجمس 
 الصفة والمقب اإلسم

 مدير المعيد، رئيسا بوعواجة نور الديف -
 رئيس المجمس العممي  فمكاوؼ أحمد -
 رئيس قسـ ميكانيؾ الدقة فضالة شمس الديف -
 بصرياترئيس قسـ ال نورؼ عبد الحق  -
 مدير مخبر  لوصيف كماؿ -
 مدير مخبر كسكاس بوعبلـ -
 مدير مخبر سماتة لخضر -



      2019-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   393

 

 

 

 مدير مخبر قصاص حسيف -
 مدير مخبر مقبلتي السعيد -
 ممثل منتخب عف أساتذة قسـ البصريات بموؼ بوزؼ  -
 ممثل منتخب عف أساتذة قسـ ميكانيؾ الدقة حراؽ عبد الغني -
 ساتذة المساعديف ممثل منتخب عف سمؾ األ رحماني دمحم -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف  أورحموف عباس -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ البصريات سميمي يونس -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ ميكانيؾ الدقة بوعمي فخر الديف -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات رفيق  سإدري -
 ثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مم لعمامرة دمحم -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019جوان  23المؤرخ في  954يعدل القرار رقم ، 2019ديسمبر  10مـؤّرخ في  1979رقم  قــرار
 سة الوطنية العميا لممناجم والمعادن بعنابةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدر 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. فوالمتضم
 2009غشت سنة  10الموافق  1430باف عاـ شع 19المؤرخ في  253-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 معادف بعنابة.والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجـ وال
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16لمرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى ا -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2019جواف  23المؤرخ في  954وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ة العميا لممناجـ والمعادف بعنابةالمدرسة الوطني
 رر ـــــيـق

 

، والمذكور أعبله، كما ىو محدد 2019جواف  23المؤرخ في  954يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019 ديسمبر 10 لجزائر فيحرر با

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 م والمعادن بعنابةالعميا لممناجالمدرسة الوطنية  قائمة أعضاء مجمس إدارة
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 بالتعميـ العالي والبحث العممي ممثل الوزير المكمف رئيسا مانع دمحم -
 الوزير المكمف بالماليةممثل  عضو بف عريوة عبدالمجيد -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو عياشي أحمد -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفالوزير الم ممثل عضو زبار عبدالقادر -
 وظيفة العمومية واإلصبلح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو شوعيب دمحم -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو سبلخ عنتر -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو عاشورؼ دمحم -
 المحمية والتييئة العمرانية تممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعا عضو بمعريبي نور الديف -
 وزيرة المكمفة بالصناعة والمناجـممثل ال عضو حبة فيصل -
 المكمف باألشغاؿ العمومية والنقلممثل الوزير  عضو بوشكوؾ يونس -
 ممثل الوزير المكمف بوزارة التجارة عضو بمحوت رابح -

 

 "............................................والباقي بدون تغيير....................................." 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2019ديسمبر  10مؤرخ في  1980رقم  قــرار
 لندوة الوطنية لممؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجيا

 

 الي والبحث العممي،إن وزير التعميم الع
 1988يناير سنة  12الموافق  1406جمادػ األولى عاـ  22المؤرخ في  01-88مقتضي القانوف رقـ ب -

 .والمتضمف القانوف التوجييي لممؤسسات العمومية االقتصادية، المعدؿ والمتمـ
 1996سنة  الموافق أوؿ ديسمبر 1417رجب عاـ  20المؤرخ في  436-96وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ
 2002يناير سنة  16الموافق  1422ذؼ القعدة عاـ  2المؤرخ في  48-02وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .جزائرية وتنظيميا وعمميا، المعدؿوالمتضمف إنشاء الوكالة الفضائية ال
 2012يناير سنة  16الموافق  1433صفر عاـ  22المؤرخ في  21-12ئاسي رقـ وبمقتضى المرسوـ الر  -

 .والمتضمف القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العسكرية ذات الطابع العممي والتكنولوجي
 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .الحكومة، المعدؿضمف تعييف أعضاء والمت
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  208-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ - -

 .لوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا، الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة ا2001
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي2011
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .مميالذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث الع

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .مبحث العممي والتطوير التكنولوجيالذؼ يحدد مياـ المديرية العامة ل

يوليو سنة  30الموافق  1440ذؼ القعدة عاـ  27المؤرخ في  213-19وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
ميا وسيرىا، ، الذؼ يحدد مياـ الندوة الوطنية لممؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي وتنظي2019

 .منو 4السيما المادة 
 رر ـــــيـق

 

 1440ذؼ القعدة عاـ  27المؤرخ في  213-19مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  4تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، تحدد القائمة االسمية ألعضاء الندوة الوطنية 2019يوليو سنة  30الموافق 

 لممؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، كما يأتي:
 :بعنوان المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي

 مدير عاـ أوراؽ حفيع -
 

 :بعنوان محافظة الطاقة الذرية
 محافع مبلح عبد القادر -

 

 بعنوان الوكالة الفضائية الجزائرية:
 مدير عاـ أوصديق عز الديف -

 

 بعنوان الندوات الحيوية لمجامعات:
 رئيس الندوة الجيوية لمجامعات )وسط( بف تميس عبد الحكيـ -
 رئيس الندوة الجيوية لمجامعات )شرؽ( لطرش دمحم اليادؼ -
 (رئيس الندوة الجيوية لمجامعات)غرب بف زياف عبد الباقي -

 

 بعنوان الوكاالت الموضوعاتية لمبحث:
 تي لمبحث في العمـو والتكنولوجيامديرة الوكالة الموضوعا شادر سميرة -
 الموضوعاتية لمبحث في عمـو الصحةمدير الوكالة  عوفاف نبيل -
 ة لمبحث في عمـو الطبيعة والحياةمدير الوكالة الموضوعاتي زايدؼ فريد -
 كنولوجية وعمـو الزراعة والتغذيةة الموضوعاتية لمبحث في البيوتمديرة الوكال بف حاجة ليندة -
 في العمـو االجتماعية واإلنسانيةمدير الوكالة الموضوعاتية لمبحث  بف حفرؼ شكيب -

 

 :بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي
 دير مركز تنمية الطاقات المتجددةم ضياؼ سعيد -
 البحث في التكنولوجيات الصناعية مركزمدير  باجي رياض -
 ركز تنمية التكنولوجيات المتطورةمدير م مراد غوتي نجـ الديف -
 والكيميائيةمدير مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية  بشارؼ خمدوف  -
 البحث في اإلعبلـ العممي والتقنيمدير مركز  بمبشير حساف -
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 ممي والتقني حوؿ المناطق القاحمةالع مدير مركز البحث بمحمرة دمحم -
 مي والتقني لتطوير المغة العربيةمدير مركز البحث العم مراد عباس -
 مـ اإلنساف االجتماعي والثقافيمدير مركز البحث والتقني في ع المستارؼ جيبللي -
 مف أجل التنمية مدير مركز البحث في االقتصاد المطبق بمعربي ياسيف -
 تكنولوجيا نصف النوافل لمطاقوية مدير مركز البحث في بف كريد عبد الحق -
 ير مركز البحث في البيوتكنولوجيامد عزيوف عمار -
 حث في المغة والثقافة األمازيغيةمدير مركز الب تيجت مصطفى -
 حث في العمـو اإلسبلمية والحضارةمدير مركز الب زيد الخير مبروؾ -
 مدير مركز البحث في البيئة بوسبلمة زىاد -
 مدير مركز البحث في الميكانيؾ بوكباب سميـ -
 مركز البحث في العمـو الصيدالنيةمدير  صنياجي كماؿ -
 دير مركز البحث في تييئة اإلقميـم رحاـ حماؿ -
 في تكنولوجيات التغذية الزراعية مدير مركز البحث خودير مدني -
 ر مركز البحث في الفبلحة الرعويةمدي حاكـ أحسف -
 المطبق في ىندسة مقاومة الزالزؿير مركز الوطني لمبحث مد بمعزوقي دمحم -
 مبناءمدير المركز الوطني لمدراسات واألبحاث المتكاممة ل عفرة عبد الحميد -
 1954ورة أوؿ نوفمبر سنة ثمدير المركز الوطني لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية و  ميعادؼ جماؿ الديف -
 في الصيد البحرؼ وتربية المائياتوالتنمية  مدير المركز الوطني لمبحث عناف رشيد -
 لتاريخ وفي عمـ اإلنساف والتاريخمدير المركز الوطني لمبحوث في عصور ما قبل ا خربوش فريد -
 عمـ اآلثار مدير المركز الوطني لمبحث في حمـو توفيق -
 والفيزياء األرضيةيزياء الفمكية مدير المركز الوطني لمبحث في عمـ الفمؾ والف يمس شاوش عبد الكريـ -
 لوطني الجزائرؼ لؤلبحاث الزراعيةمدير المعيد ا شواقي صالح -
 ر المعيد الوطني لؤلبحاث الغابيةمدي زندوش وحيد -
 المعيد الوطني لمبحث في التربية مدير قريداش عبد الحميد -

 

 :بعنوان المؤسسات العسكرية ذات الطابع العممي والتكنولوجي
 طوير في صناعة وتكنولوجيا الدفاعاـ لمعيد البحث والتالمدير الع عمور حسيف -
 ير ألنظمة األسمحة ووسائل التنقلالمدير العاـ لمعيد البحث والتطو  بوعفاد أحسف -
 ث والتطوير لمدفاع الجوؼ لئلقميـالمدير العاـ لمعيد البح الفسيح دمحم -
 مدير مركز البحث والتطوير لئلمداد عبة عبد الحميد -
 خ العسكرؼ الجزائرؼ مدير المركز الوطني لمدراسات والبحث في التاري القادر بوروينة عبد -
 كز البحث والتطوير لمقوات الجويةمدير مر  مجاىد رابح -
 ز البحث والتطوير لمقوات البحريةمدير مرك عمراني بمقاسـ -
 عبلـ اآللي لمجيش الوطني الشعبيمديرة مركز البحث والتطوير في اإل بولنوار صميحة -
 ر مركز البحث والتطوير لبلتصاالتمدي خمفة مصابح عمر -
 ركز البحث والتطوير لمدرؾ الوطنيمدير م المعادؼ عمار -
 الخفيف/الناحية العسكرية الخامسةمدير وحدة البحث والتطوير لمصبلح  زقاؼ دمحم -
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 المشاة/الناحية العسكرية الخامسةمدير وحدة البحث والتطوير لذخيرة  ركيبي حميد -
 التنقل/الناحية العسكرية الخامسةمدير وحدة البحث والتطوير في وسائل  اـ رياضعز  -
 األولىمدير وحدة البحث والتطوير لمواد األلبسة واألحذية والتخييـ/الناحية العسكرية  مواتس طارؽ  -
 مركبات/الناحية العسكرية الثانيةمدير وحدة البحث والتطوير في تقنيات ال بقار دمحم لميف -
 لمساحيق/الناحية العسكرية األولىمدير وحدة البحث والتطوير في ا ة حكيـبيد -
 ترونية/الناحية العسكرية الثانيةمدير وحدة البحث والتطوير في األنظمة اإللك لغميزؼ سعيد -
مكمف  ئية/المستشفى المركزؼ لمجيشأستاذ، رئيس مصمحة األمراض المعدية واالستوا باشة جعفر -

 مجاؿ الوقاية مف خطر نقل العدوػ مبحث العممي في بالمخبر المستقل ل
 

 :بعنوان ىياكل البحث التطويري التابعة لممؤسسات االقتصادية
 ىيكل البحث والتطوير )سوناطراؾ( مدير بف عمارة مصطفى -
 ة ىيكل البحث والتطوير )سونمغاز(مدير  صالحي وسيمة -
 ؿ(يرة ىيكل البحث والتطوير )صيدامد أوسنة حفيظة سمياف -
 مدير ىيكل البحث والتطوير )سيفيتاؿ( تاقزوت سمير -

 

 :بعنوان الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج التي تشارك في تأطير أنشطة البحث العممي والتطوير التكنولوجي
 معة اإلمارات العربية المتحدةجا عمراف نور الديف -
 السويد-وكيولـتجامعة س بورناف دمحم -
 الواليات المتحدة األمريكية -ورؾنيوي –ف كيترينج التذكارؼ لمسرطافمركز سمو  مرغوب طو -

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

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2018جوان سنة    25المؤرخ  في    593يعدل القراررقم ، 2019ديسمبر  15مـؤّرخ في  1981 قــرار
 لذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني حول المناطق القاحمةا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111 -19قتضى المرسـو الرئاسي رقـ بم -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
ديسمبر سنة  14الموافق  1412جمادػ الثانية عاـ  7المؤرخ في  478-91وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لتقني حوؿ المناطق القاحمة، المعدؿ والمتمـ، المتضمف إنشاء مركز البحث العممي وا1991
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

تكنولوجي، ال سيما ، الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي وال2011
 .منو 21المادة 

، 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13سوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المر  -
 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس 2018جواف سنة  25المؤرخ في  593وبمقتضى القرار رقـ  -
 .تقني حوؿ المناطق القاحمةالعممي لمركز البحث العممي وال

 



      2019-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   398

 

 

 

 يـقـــــرر
 

، والمذكور أعبله وتحرر 2018جواف سنة  25المؤرخ في  593تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 كما يأتي: 

 .............................)بدوف تغيير(...........................،  :المادة األولىم
ية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة كما تحدد القائمة االسم

 يأتي:
 (......................................بـدون تغـيير...................................)

 :بالنسبة لمباحثين الخارجين عن المركز
 ليمى، يوسف -
 عمي، داودؼ -
 عبد الكريـ، سي بشير -
. ؼ لخضار  -  فطـو

 ..........م...........(..................والباقي بـدون تغـيير...........................)
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 2المادة 

 2019 ديسمبر 15 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 يبالدكتور: بوزيد الط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2019ديسمبر  16مـؤّرخ في  1982رقم  قــرار
 لمدرسة  الوطنية العميا لإلعالم اآلليا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. فوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  220-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 جامعة.ـ اآللي إلى مدرسة خارج الوالمتضمف تحويل المعيد الوطني لمتكويف في اإلعبل
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 البحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي و 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 24مادة السيما ال انوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،الذؼ يحدد الق
 

 رر ـــــيـق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
عضاء ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية أل2016يونيو سنة  14الموافق 

 مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لئلعبلـ اآللي. 
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لئلعبلـ اآللي، طبقا لمجدوؿ الممحق  :2المادة 
 بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
 2019 ديسمبر 16 جزائر فيحرر بال

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اآللي قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلعالم

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 البحث العمميممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و  رئيسا بف عمي شريف نور الديف -
 الوزير المكمف بالماليةممثل  عضو مسعودؼ عبدهللا -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو بوعبلـ هللا دمحم -
 مف بالتكويف والتعميـ المينييفالوزير المك ممثمة عضو عيوني زينب -
 وظيفة العمومية واإلصبلح اإلدارؼ ممثمة السمطة المكمفة بال عضو قندوزؼ جازية -
 وزيرة المكمفة بالصناعة والمناجـممثل ال عضو جبيمي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو عمواني اكـر -
 ارةالتجممثل الوزير المكمف ب عضو بمعيفة فؤاد -
 لبلسمكية والتكنولوجيات والرقمنةممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصبلت السمكية وا عضو لحاـ مولود  -
 والتنمية الريفية والصيد البحرؼ  ممثل الوزير المكمف بالفبلحة عضو تيفورؼ ادمحم -

 

 األعضاء المنتخبون:  -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 األساتذةعف  ممثمة منتخبة عضو ناضر فييمة -

 ممثل منتخب عف األساتذة عضو بالة عمار -
 ب عف األساتذة المحاضريف قسـ مبمممثل منتخ عضو زاوش خميل -
 ب عف األساتذة المحاضريف قسـ مبمممثل منتخ عضو قروط الياشمي -
 ب عف األساتذة المساعديف قسـ مأمممثل منتخ عضو شبيب عبد الكريـ -
 ب عف األساتذة المساعديف قسـ ماممنتخممثل  عضو بف شريف عبدالوىاب -
 لخدماتممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ ا عضو بونمرؼ غنية -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف الموظفيف اإل عضو بف غرابي خديجة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو يبقازف زكريا  -
 خب عف الطمبةممثل منت عضو قوتاؿ زكريا -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2018 ماي 14المؤرخ في  461يعدل القرار رقم ، 2019ديسمبر  16مـؤّرخ في  1983 رقم قــرار

 ورقمة جامعةيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  الذي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 21الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ.  تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف



      2019-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   400

 

 

 

يونيو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في   210-01بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ و  -
 .منو 3والمتمـ، السيما  المادة والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعدؿ  2001

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 12الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، 2003

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .لي والبحث العممياالذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ الع

ألعضاء مجمس إدارة جامعة  اإلسميةالذؼ يحدد القائمة  ،2018 ماؼ 14المؤرخ في  461وبمقتضى القرار رقـ  -
 ورقمة، المعدؿ.

 رر ـــــيـق
 

كماىو  أعبله، والمذكػور المعدؿ ،2018 ماؼ 14المؤرخ في  461قـ ر ؿ الجدوؿ الممحق بالقرار يعػد :المادة األولى
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2019 ديسمبر 16 حرر بالجزائر في
 مميوزير التعميم العالي والبحث الع
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ورقمة قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي ممثل الوزير رئيس فرحاتي عمر -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو باشا عبد الغاني -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو حواسي عمي  -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو رياح رابح -
 ية واإلصبلح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العموم عضو الحاج عيسى صالح -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو دكي بوعمامة -
 بالصناعة والمناجـ ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو تمطيط جماؿ الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ  عضو بف زاوؼ سميـ -
 الوزير المكمف بالموارد المائية ممثل عضو  حميداتو نور الديف -
 والنقل ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو عبدؼ عبد الرحماف -
 التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و ممثل الوزير المكمف  عضو حجاج دمحم عبد الوىاب -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو معمرؼ نبيل -
 البلسمكية والتكنولوجيات الرقمنةوالمواصبلت السمكية و وزيرة المكمفة بالبريد ممثل ال عضو لعرج زروقي -
صبلح المستشفيات عضو  مصدؽ فاضل -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوالي عضو   بوتسونة الطاىر -

 

 .".........................................والباقي بدون تغيير ........................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2018 نوفمبر 28المؤرخ في  1095يعدل القرار رقم ، 2019ديسمبر  16مـؤّرخ في  1984 رقم قــرار
 مستغانم الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة

 

 لبحث العممي،إن وزير التعميم العالي وا
 2019سنة  مارس 21الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.  والمتضمف
 1998سنة  يوليو 7الموافق  1419عاـ  ربيع األوؿ 13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 3، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة تغانـمسوالمتضمف  إنشاء جامعة  
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 2018 نوفمبر 28المؤرخ في  1095وبمقتضى القرار رقـ  -

 مستغانـ.جامعة 
 رر ـــــيـق

ىو  أعبله، كما والمذكػور، 2018 نوفمبر 28المؤرخ في  1095يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  األولى:المادة   
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة   
 2019 ديسمبر 16 حرر بالجزائر في

 والبحث العممي وزير التعميم العالي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة مستغانم

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي ئيسر  ميغاشو مراد  -
 الوزير المكمف بالمالية ةممثم عضو بويبة أمينة  -
 بالتربية الوطنية ةممثل الوزير المكمف عضو بف شيرة العربي  -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو  بمحسف بف ناصر  -
 كمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير الم عضو بشير ىمشت  -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلدارؼ  عضو ناجوؼ مدني   -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ حافع األختاـ عضو خالدؼ دمحم  -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو  بمحساف مختار  -
صبلح المستشفياتابالصحة والسكممثل الوزير المكمف  عضو خميل دمحم توفيق  -  ف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة عضو بف لولو رمضاف  -
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 ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ عضو آزرو عمي  -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة عضو سحنوف دمحم  -
 بالصناعة والمناجـ ةالمكمف ةالوزير  ةممثم عضو  دببلجي حورية   -
 والصيد البحرؼ  مثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفيةم عضو مساوؼ ميدؼ  -
 ممثل الوالي عضو روابحي عبد الرحمف  -

 

 .".........................................والباقي بدون تغيير ........................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019 مارس 31المؤرخ في  305يعدل القرار رقم ، 2019ديسمبر  16مـؤّرخ في  1985رقم  قــرار
  1البميدة الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سنة مارس  31افق المو  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿ تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 3ال سيما المادة  ،المعدؿ، 1البميدةوالمتضمف إنشاء جامعة  ،1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24في المؤرخ  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .لي والبحث العمميايات وزير التعميـ العالذؼ يحدد صبلح
جامعة  إدارة الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس 2019 مارس 31المؤرخ في  305وبمقتضى القرار رقـ  -

 .1البميدة
 رر ـــــيـق

 

 ، والمذكػور أعبله، كما ىو2019 مارس 31المؤرخ في  305يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019 ديسمبر 16 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 1قائمة أعضاء مجمس اإلدارة جامعة البميدة
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس بف تميس عبد الحكيـ  -
 مكمف بالماليةممثل الوزير ال عضو بوعدالوؼ سالـ -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو  خضروف عمار -
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 واإلصبلح اإلدارؼ  ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو  سيدؼ معمر يوسف -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ةممثم عضو أيت براىيـ غنيمة -
 تشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف بالعمل وال عضو قاسـ دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ  عضو  بمعيد دمحم المختار -
صبلح المستشفياتممثل الوزير المكمف  عضو  جمعي أحمد -  بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو سويسي طارؽ  -
  والمناجـ بالصناعة ةالمكمف ةالوزير  ممثل عضو  رزوؽ لطفي -
 بالبيئة والطاقات المتجددة ةالمكمف ةالوزير  ةممثم عضو مخموفي أماؿ -
 باألشغاؿ العمومية والنقل ممثل الوزير المكمف عضو مشقاؽ دمحم -
 الوالي ةممثم عضو بف ويس شيرزاد -

 

 .".........................................والباقي بدون تغيير ........................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2019ديسمبر  17مـؤّرخ في  1986رقم  قــرار
 رقمـةو -الرياضيات وعموم المادة بجامعة قاصدي مرباح قسم الرياضيات بكميةل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
سنة  يوليو 23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2018مارس  22المؤّرخ في  237وبموجب القرار رقـ  -

 ورقمػة. -بجامعة قاصدؼ مرباحمادة الرياضيات وعمـو ال الرياضيات بكمية
الرياضيات وعمـو المادة  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية -

 .2019فمبر نو  04ورقمػة المؤّرخ في -بجامعة قاصدؼ مرباح
 رر ـــــيـق

 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

الرياضيات وعمـو المادة بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية
 ورقمػة.-قاصدؼ مرباح
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الرياضيات وعموـ المادة بجامعة  مة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكميةتحدد القائ :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-قاصدؼ مرباح

ورقمػة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدؼ مرباح :3المادة 
 رار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا الق بتطبيق

 2019 ديسمبر 17 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019ديسمبر  17المـؤّرخ في  1986 رقـمممحــق بالقـرار 
 ورقمـة -بجامعة قاصدي مرباح الرياضيات وعموم المادة لقسم الرياضيات بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بيدؼ عيسى 1
 رئيس القسـ مفبلح مبروؾ 2
 أستاذ  شاشة جماؿ أحمد 3
 أستاذ محاضر قسـ مأم مرابط إسماعيل 4
 أستاذ محاضر قسـ مأم بف السايح عبد هللا 5
 أستاذ محاضر قسـ مأم غزاؿ عبد الرزاؽ 6
 أستاذ محاضر قسـ مبم اعمارة عبد الرزاؽ 7
 أستاذ مساعد قسـ مأم دمحم قويدرؼ  8
 أستاذ مساعد قسـ مأم ادؼ مزابيةدمحم الي 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019ديسمبر  17مـؤّرخ في  1987رقم  قــرار

 ورقمـة-بجامعة قاصدي مرباح الرياضيات وعموم المادة لقسم الكيمياء بكمية
 

 التعميم العالي والبحث العممي، إن وزير
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ.والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
 يوليو سنة 23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .تضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـوالم 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18 المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2017ماؼ  23المؤّرخ في  549وبموجب القرار رقـ  -

 ورقمػة.-احمادة بجامعة قاصدؼ مربالرياضيات وعمـو ال الكيمياء بكمية
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عموـ المادة بجامعة الرياضيات و  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية -
 .2019أكتوبر  22ورقمػة المؤّرخ في -قاصدؼ مرباح

 يـقـــــرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ  مف المرسوـ التنفيذؼ 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

الرياضيات وعموـ المادة بجامعة قاصدؼ  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية
 ورقمػة.-مرباح

الرياضيات وعموـ المادة بجامعة  لمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء ا :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-قاصدؼ مرباح

ورقمػة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدؼ مرباح :3المادة 
 نشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في ال بتطبيق

 2019 ديسمبر 17 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ديسمبر  17المـؤّرخ في  1987 رقـمــق بالقـرار ممح
 ورقمـة-بجامعة قاصدي مرباح الرياضيات وعموم المادة لقسم الكيمياء بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دندوقي حسيف 1
 رئيس القسـ بالفار دمحم األخضر 2
 أستاذ  سعيدؼ مختار 3
 أستاذ  حجاج دمحم 4
 أستاذ  حاج ادمحم محفوظ 5
 أستاذ محاضر قسـ مأم ىادؼ الدراجي 6
 أستاذ محاضر قسـ مأم سمارة ونيسة 7
 أستاذ مساعد قسـ مأم سعيدات مصطفى 8
 أستاذ مساعد قسـ مأم زروقي حياة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019ديسمبر  17مـؤّرخ في  1988رقم  قــرار

 ورقمـة-الرياضيات وعموم المادة بجامعة قاصدي مرباح لقسم الفيزياء بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24لمؤرخ في ا 111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشا 2001
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غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.ات وز الذؼ يحدد صبلحي

الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2017ماؼ  23المؤّرخ في  548وبموجب القرار رقـ  -
 ورقمػة.-الرياضيات وعمـو المادة بجامعة قاصدؼ مرباح الفيزياء بكمية

الرياضيات وعموـ المادة بجامعة  لقسـ الفيزياء بكمية وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية -
 .2019نوفمبر  04ورقمػة المؤّرخ في -قاصدؼ مرباح

 

 يـقـــــرر
 

 جمادػ الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتمّ 2003غشت سنة  23الموافق  1424

الرياضيات وعموـ المادة بجامعة قاصدؼ  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية
 ورقمػة.-مرباح

قاصدؼ الرياضيات وعمـو المادة بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مرباح

ورقمػة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدؼ مرباح :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019 سمبردي 17 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ئمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد القا 2019ديسمبر  17المـؤّرخ في  1988 رقـمممحــق بالقـرار 
 ورقمـة-بجامعة قاصدي مرباح الرياضيات وعموم المادة لقسم الفيزياء بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شيحي إسماعيل 1
 رئيس القسـ بوعناف رابح 2
 أستاذ  بوقطاية حمزة 3
 أستاذ  دويس السعيد 4
 أستاذ  ـ الخيربابا حني أ 5
 أستاذ محاضر قسـ مأم بف مبروؾ لزىر 6
 أستاذ محاضر قسـ مأم معريف يسيف 7
 أستاذ مساعد قسـ مأم تخو دمحم 8
 أستاذ مساعد قسـ مأم الزيف عبد هللا 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2019ديسمبر  17مـؤّرخ في  1989رقم  قــرار
 ورقمـة-لكمية الرياضيات وعموم المادة بجامعة قاصدي مرباح

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشا
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .د مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحدّ  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
الذؼ يحّدد القائمة األسمية ألعضاء المجمس العممي  2018مارس  22المؤّرخ في  238وبموجب القرار رقـ  -

 ورقمػة.-لكمية الرياضيات وعمـو المادة بجامعة قاصدؼ مرباح
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الرياضيات وعموـ المادة بجامعة قاصدؼ  -

 .2019نوفمبر  07رقمػة المؤّرخ في و  -مرباح
 رر ـــــيـق

 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

المادة بجامعة قاصدؼ تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الرياضيات وعموـ 
 ورقمػة. -مرباح

 -الرياضيات وعمـو المادة بجامعة قاصدؼ مرباح تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

قمػة، كل فيما يخصو، ور -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدؼ مرباح :3المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 ديسمبر 17 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019ديسمبر  17المـؤّرخ في  1989رقم  رارــق بالقـــممح
 ورقمـة-بجامعة قاصدي مرباح لكمية الرياضيات وعموم المادة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء  بوقطاية حمزة 1
 عميد الكمية بشكي جماؿ 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بوغالي سميماف  3
 جيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخار  لزىر بف مبروؾ 4
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 رئيس قسـ الرياضيات مبروؾ مفبلح 5
 رئيس قسـ الكيمياء بالفار دمحم األخضر 6
 رئيس قسـ الفيزياء رابح بوعناف 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات بيدؼ عيسى 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء دندوقي حسيف 9
 اءرئيس المجنة العممية لقسـ الفيزي إسماعيل شيحي 10
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات غزاؿ عبد الرزاؽ 11
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات عبد هللا بف السايح 12
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء مختار سعيدؼ 13
 تاذية عف قسـ الكيمياءممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األس ذوادؼ عمي 14
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء دويس السعيد 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف تخو دمحم 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف الزيف عبد هللا 17
 مدير مخبر بحث فتحي خمفاوؼ  18
 مدير مخبر بحث عمر بوكراع 19
 دير مخبر بحثم حاج دمحم محفوظ  20
 مدير مخبر بحث حجاج دمحم 21
 مدير مخبر بحث مرابط إسماعيل 22
 مسؤوؿ المكتبة رميتة عمر 23

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019ديسمبر  17مـؤّرخ في  1990رقم  قــرار

 برج بوعريريج-العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي بكمية دسة المحيطلقسم ىن
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03سوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المر  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 شاء جامعة برج بوعريريج.لمتضمف إنوا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
والتكنولوجيا بجامعة  العموـ وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة المحيط بكمية -

 .2019سبتمبر  26برج بوعريريج المؤّرخ في  -دمحم البشير اإلبراىيمي
 

 رر ـــــيـق
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جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
عبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أ 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة المحيط بكمية
 برج بوعريريج.-البشير اإلبراىيمي

جامعة دمحم العموـ والتكنولوجيا ب تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة المحيط بكمية :2المادة 
 برج بوعريريج، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-البشير اإلبراىيمي

برج بوعريريج، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي :3المادة 
 لبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وا يخصو، بتطبيق

 2019 ديسمبر 17 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ديسمبر  17خ في المـؤرّ  1990رقـم ممحــق بالقـرار 
 برج بوعريريج-العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي بكمية لقسم ىندسة المحيط

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بيموؿ أحمد 1
 رئيس القسـ عياش رياض 2
 أستاذ محاضر قسـ مأم بد الحقحبلتي ع 3
 أستاذ محاضر قسـ مأم داداش الدراجي 4
 أستاذ محاضر قسـ مبم فايد حياة 5
 أستاذ مساعد قسـ مأم مغراوؼ نجاح 6
 أستاذ مساعد قسـ مأم ديممي عبد القادر 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019ديسمبر  17خ في مـؤرّ  1991رقم  قــرار

 برج بوعريريج-بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي اآلداب والمغات لقسم اآلداب والمغات األجنبية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ.والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12فيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -

 .والمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي



      2019-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   410

 

 

 

اآلداب والمغات  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اآلداب والمغات األجنبية بكميةوبناء   -
 .2019أكتوبر  22برج بوعريريج المؤّرخ في  -بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

 

 يـقـــــرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24رخ في المؤ  279-03رقـ  مف المرسوـ التنفيذؼ 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 اآلداب والمغات بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغات األجنبية بكمية
 برج بوعريريج.-دمحم البشير اإلبراىيمي

اآلداب والمغات بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغات األجنبية بكمية :2المادة 
 برج بوعريريج، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-دمحم البشير اإلبراىيمي

برج بوعريريج، كل فيما -ىيمييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم البشير اإلبرا  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2019 ديسمبر 17 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019ديسمبر  17المـؤّرخ في  1991رقـمممحــق بالقـرار 
 جبرج بوعريري-اآلداب والمغات بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي بكمية لقسم اآلداب والمغات األجنبية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ميمودؼ ايماف 1
 رئيس القسـ لونيس عمي 2
 أستاذ محاضر قسـ مبم مرازقة غزالة 3
 أستاذ محاضر قسـ مبم صوالح كمثـو 4
 أستاذ محاضر قسـ مبم نجار أروػ  5
 أستاذ محاضر قسـ مبم موساوؼ سميرة 6
 ستاذ محاضر قسـ مبمأ عمارؼ لمياء أماؿ 7
 أستاذ مساعد قسـ مأم ايت عيسى نزىة  8
 أستاذ مساعد قسـ مبم عثامنة فوزؼ  9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي يحّدد  2017أوت  06المؤّرخ في  315، يعّدل القرار رقم 2019ديسمبر  17مـؤّرخ في  1992رقم  قــرار
 سكيكدة-1955أوت  20التكنولوجيا بجامعة  ئمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بكميةالقا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .معّدؿالوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  272-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة، 2001
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.ّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتالذؼ يح 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2017أوت  06المؤّرخ في  315وبموجب القرار رقـ  -
 سكيكدة.-1955أوت  20التكنولوجيا بجامعة  اليندسة المدنية بكمية

 .2019نوفمبر  27المؤّرخ في  86قـ سكيكدة ر  -1955أوت  20وبناء  عمى إرساؿ جامعة  -
 

 يـقـــــرر
 

 ة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكميةييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائم المادة األولى:
 سكيكدة. -1955أوت  20التكنولوجيا بجامعة 

أوت  20 التكنولوجيا بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية :2المادة 
 سكيكدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-1955

سكيكدة، كل فيما يخصو،  -1955أوت  20يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3 المادة
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2019 ديسمبر 17 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 بالدكتور: بوزيد الطي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2017أوت  06المؤّرخ في  315الذي يعّدل القرار رقم  2019ديسمبر  17مـؤّرخ في  1992 رقـمممحــق بالقـرار 
 سكيكدة-1955أوت  20التكنولوجيا بجامعة  المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بكمية المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيسة المجنة العممية لمقسـ مسعودؼ كريمة 1
 رئيس القسـ بوعباز دمحم 2
 أستاذ  بوزرد حمودؼ 3
 أستاذ  مساسط صالح 4
 أستاذ محاضر قسـ مأم بوجبلؿ خالد 5
 أستاذة محاضرة قسـ مأم ىبيوب حورية 6
 أستاذ مساعد قسـ مأم بمحاج دمحم الزيف 7
 أستاذة مساعدة قسـ مأم خراؼ ليمى 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ية لقسميحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمم، 2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  1993رقم  قــرار

 الجمفة-العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة زيان عاشور بكمية العموم التجارية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿة، والمتضّمف تعييف أعضاء الحكوم
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

والمتضمف  2009ر سنة يناي 4الموافق  1430محـر عاـ 7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 المعّدؿ والمتّمـ. إنشاء جامعة الجمفة،

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 

ذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ال 2016سبتمبر  28المؤّرخ في  1514وبموجب القرار رقـ  -
 الجمفة.-سيير بجامعة زياف عاشورالعمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو الت لقسـ العمـو التجارية بكمية

 العموـ االقتصادية والعمـو وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية -
 .2019نوفمبر  21لجمفة المؤّرخ في ا-التجارية وعمـو التسيير بجامعة زياف عاشور

 

 يـقـــــرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
 دؼ ىذا القرار إلى تحديد، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، يي2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االقتصادية والعموـ التجارية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية
 الجمفة.-وعمـو التسيير بجامعة زياف عاشور

صادية والعمـو العموـ االقت تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية :2المادة 
 الجمفة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-التجارية وعمـو التسيير بجامعة زياف عاشور

 الجمفة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور :3المادة 
 والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 

 2019 ديسمبر 18 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ديسمبر  18ّرخ في المـؤ  1993رقـم ممحــق بالقـرار 
 الجمفة-العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة زيان عاشور بكمية لقسم العموم التجارية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مرزؽ سعد 1
 ئيس القسـر  الجودؼ دمحم عمي 2
 أستاذ  نوؼ طو حسيف 3
 أستاذ  ضيف أحمد 4
 أستاذ محاضر قسـ مبم محفوظي فؤاد 5
 أستاذ محاضر قسـ مبم عبد الحفيظي دمحم األميف 6
 أستاذ مساعد قسـ مأم فطـ عبد القادر 7
 أستاذ مساعد قسـ مأم رابحي إيماف 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  1994رقم  قــرار
 الجمفة-العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة زيان عاشور بكمية عموم التسيير

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19سي رقـ بمقتضى المرسوـ الرئا -

 .المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ 7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 جامعة الجمفة، المعّدؿ والمتّمـ. إنشاء
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.بلحيات وز الذؼ يحدد ص
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2016سبتمبر  28المؤّرخ في  1515وبموجب القرار رقـ  -

 الجمفة.-سيير بجامعة زياف عاشورالعمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو الت لقسـ عمـو التسيير بكمية
العموـ االقتصادية والعمـو  نتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكميةوبناء  عمى محضر ا -

 .2019نوفمبر  21لجمفة المؤّرخ في ا-التجارية وعمـو التسيير بجامعة زياف عاشور
 

 يـقـــــرر
 

 جمادػ الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االقتصادية والعموـ التجارية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية
 الجمفة.-وعمـو التسيير بجامعة زياف عاشور

العمـو االقتصادية والعموـ التجارية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية :2المادة 
 الجمفة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-وعمـو التسيير بجامعة زياف عاشور

 مفة، كل فيما يخصو، بتطبيقالج-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور: 3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 ديسمبر 18 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019ديسمبر  18المـؤّرخ في  1994 رقـمممحــق بالقـرار 
 الجمفة-العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة زيان عاشور بكمية لقسم عموم التسيير

 الصفـة السم والمقـبا الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عسالي بولرباح 1
 رئيس القسـ خالدؼ دمحم 2
 أستاذ  عمة مراد 3
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 أستاذ  الحدؼ نجوية 4
 أستاذ محاضر قسـ مأم جواؿ دمحم السعيد 5
 أستاذ محاضر قسـ مبم العسالي بمقاسـ 6
 أستاذ مساعد قسـ مأم سويسي طو عبد الرحماف 7
 أستاذ مساعد قسـ مأم اوة عبد العزيزعر  8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  1995رقم  قــرار

 الجمفة-تسيير بجامعة زيان عاشورالعموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم ال بكمية العموم االقتصادية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ.والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
 غشت سنة 23الموافق  1424عاـ  جمادػ الثانية 24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمي 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ 7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 جامعة الجمفة، المعّدؿ والمتّمـ. إنشاء
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صبلحيات وز 
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2016سبتمبر  28المؤّرخ في  1516وبموجب القرار رقـ  -

 الجمفة.-سيير بجامعة زياف عاشورالعمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو الت يةلقسـ العمـو االقتصادية بكم
العموـ االقتصادية  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية -

 .2019 نوفمبر 25لجمفة المؤّرخ في ا-والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة زياف عاشور
 

 يـقـــــرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ  مف المرسوـ التنفيذؼ 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االقتصادية والعمـو  عمـو االقتصادية بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ال
 الجمفة.-التجارية وعمـو التسيير بجامعة زياف عاشور

العموـ االقتصادية والعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية :2المادة 
 قا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.الجمفة، وف-التجارية وعمـو التسيير بجامعة زياف عاشور

 الجمفة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 ديسمبر 18 حرر بالجزائر في
 والبحث العممي وزير التعميم العالي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مميةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة الع 2019ديسمبر  18المـؤّرخ في  1995رقـم ممحــق بالقـرار 
 الجمفة-العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة زيان عاشور بكمية لقسم العموم االقتصادية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شيبوط سميماف 1
 رئيس القسـ قصرؼ دمحم عادؿ 2
 أستاذ محاضر قسـ مأم العقاب دمحم 3
 أستاذ محاضر قسـ مأم بف خميف طارؽ  4
 أستاذ محاضر قسـ مأم بريني دحماف 5
 أستاذ محاضر قسـ مبم ضيف فضيل بشير 6
 أستاذ محاضر قسـ مبم شيخاوؼ عبد العزيز 7
 أستاذ مساعد قسـ مأم إليمي شياب 8
 أستاذ مساعد قسـ مأم بمواضح عبد العزيز 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019أكتوبر  24المؤرخ في  1857يعّدل القرار رقم ، 2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  1996 مـرق قــرار

 لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنتاالسمية ألعضاء المجمس العممي المحّدد لمقائمة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  2019 مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿ ،تعييف أعضاء الحكومة
 2008أبريل سنة  9الموافق  1429ربيع الثاني  عاـ  3المؤرخ في  116-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 لمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت.والمتضمف إنشاء ا
الذؼ 2013يونيو سنة  28الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13ذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -

 .يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة 14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 يا.األساسي النموذجي لممدرسة العمالذؼ يحدد القانوف 
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019أكتوبر  24المؤرخ في  1857وبمقتضى القرار رقـ  -

 .لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنت
 لمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت.الواردة عف ا  2019نوفمبر  12المؤرخة في  636وبناء  عمى المراسمة رقـ  -

 

 يـقـــــرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا  ألولى:المادة ا
 لممناجمنت.

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، وفق ا لمجدوؿ الممحق  :2المادة 
 بيذا القرار.
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كّل فيما يخصو،  تعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت،يكّمف المدير العاـ لم :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 ديسمبر 18 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

  2019أكتوبر  24المؤرخ في  1857الذي يعّدل القرار رقم  2019ديسمبر  18المـؤّرخ في  1996م ـرار رقـقممحق ال
 لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنتي االسمية ألعضاء المجمس العممالمحّدد لمقائمة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ة المجمس العممي لممدرسةسمديرة المدرسة، رئي مسايد حسناء أمينة 1
 مدير مساعد مكّمف بالتعميـ والشيادات و التكويف المتواصل أمقراف مصطفى 2
العممي والتطوير التكنولوجي واإلبتكار  مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث فروخي أميف 3

 وترقية المقاوالتية
 رئيس قسـ مناجمنت التنظيمات ممود سيد عمي 4
 رئيس قسـ مناجمنت والمقاولتية شيرة دمحم 5
 أستاذ مزىوده عبد المميؾ 6
 أستاذة محاضرة قسـ مأم موساوؼ سامية 7
 أستاذ محاضر قسـ مأم بمعيدؼ عمي 8
 أستاذة محاضرة قسـ مأم عمارة جميمة 9
 أستاذ مساعد قسـ مبم سميماني عمر فاروؽ  10
 مدير بحث بمركز البحث لبلقتصاد المطبق لمتنمية-أستاذ مشارؾ بف قرنة دمحم 11
 ممثل األساتذة التابعيف لمؤسسات أخرػ -3أستاذ بجامعة الجزائر بوخارؼ دمحم 12
 ممثل األساتذة التابعيف لمؤسسات أخرػ -دراسات العميا التجاريةأستاذ بالمدرسة الوطنية لم شعباني اسماعيف 13
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يحّدد البرنامج البيداغوجي، 2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  1997 رقم قرار قــرار
 اإلعالم وعموم لمصحافة العميا بالمدرسة الوطنية لسنتي القسم التحضيري المدمج

 

  إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،

 ،2019 سنة مارس 31 الموافق 1440عاـ  رجب 24 في المؤرخ 111-19 رقـ الرئاسي المرسوـ وبمقتضى -
 مة.الحكو  أعضاء تعييف والمتضمف

 2009سنة  غشت 10الموافق  1430عاـ  شعباف 19في  المؤّرخ 252-09رقـ  المرسوـ التنفيذؼ وبمقتضى -
 اإلعبلـ.  وعمـو  لمصحافة  العميا  إنشاء المدرسة الوطنية  والمتضمف

 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18ي المؤّرخ ف 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 2016جواف سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  09المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

ماؼ  21 في المؤرخ واجتماعية  إنسانية البيداغوجية الوطنية لميداف عموـ المجنة اجتماع حضرم عمى بناء   -
2019. 

 رر ـــــيـق
 

لمصحافة وعمـو   العميا المدمج بالمدرسة الوطنية التحضيرؼ  القسـ لسنتيد البرنامج البيداغوجي يحدّ  المادة األولـى:
 ىذا القرار. حقبل، وفقا لماإلعبلـ

يذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف ل 1الوارد في الممحق رقـيسرؼ مفعوؿ البرنامج البيداغوجي  :2 المادة
 لمّسنتيف الجامعيتيف، اإلعبلـ وعمـو لمصحافة العميا المدمج لممدرسة الوطنية التحضيرؼ  بالقسـ
 .2018/2019و 2017/2018

يذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف ل 2محق رقـالوارد في الميسرؼ مفعوؿ البرنامج البيداغوجي  :3 المادة
، ابتداء مف السنة الجامعية اإلعبلـ وعمـو لمصحافة العميا المدمج لممدرسة الوطنية التحضيرؼ  بالقسـ
2019/2020. 

، كّل بلـلمصحافة وعموـ اإلع العميا المدرسة الوطنية يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير :4المــادة 
 فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 ديسمبر 18 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ممحق رقم 
 الذي يحّدد البرنامج البيداغوجي 2019ديسمبر  18المـؤّرخ في  1997رقم  لمقرار

 اإلعالم وعموم لمصحافة العميا بالمدرسة الوطنية لسنتي القسم التحضيري المدمج 
 السداسي األول: -2

 

 وحدة التعميم
 الحجم الساعي األسبوعي م الساعي السداسيالحج

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

أعمال  محاضرة أسبوع 14-16
 موجية

أعمال 
 إمتحان متواصل أعمال أخرى  تطبيقية

   12 9 30سا 10  سا18 30سا 4 سا144 وحدات التعميـ األساسية
          )إج/إخ( 1و ت أ 
 x x 4 3   د30سا 1 د30سا 1  واالتصاؿمدخل إلى عموـ اإلعبلـ  1المادة
 x x 4 3   د30سا 1 د30سا 1  مدخل إلى المجتمع اإلعبلمي 2المادة 
          )إج/إخ( 2و ت أ 
 x x 4 3   د30سا 1 د30سا 1  تاريخ وسائل اإلعبلـ 1المادة 

   6 6     سا144 وحدات التعميـ المنيجية
          )إج/إخ( 1و ت ـ 
 x x 2 2 د30سا 1 د30سا 1    البحث الوثائقي 1المادة 
 x x 2 2 د30سا 1 د30سا 1    تقنيات االتصاؿ و التعبير 2المادة 
          )إج/إخ( 2و ت ـ 
 x x 2 2 د30سا 1 د30سا 1    مدارس و مناىج 1المادة 
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   4 4     سا96 وحدات التعميـ اإلستكشافية
          )إج/إخ(1و ت إ  

 x x 2 2 د30سا 1 د30سا 1    مدخل إلى السمعي البصرؼ  1ادة الم
 x x 2 2 د30سا 1 د30سا 1    فنيات التحرير 2المادة 

   8 8     سا144 وحدة التعميـ األفقية
          )إج/إخ(1و ت أ ؼ

 x x 2 2 د30سا 1 د30سا 1    تاريخ الجزائر 1المادة 
 x x 2 2 د30سا 1 د30ا س1    تاريخ الفكر الكوني 2المادة 
          ؼ)إج/إخ(2و ت أ
 x x 2 2  د30سا 1    لغة فرنسية 1المادة 
 x x 2 2  د30سا 1    لغة انجميزية 2المادة  

   30 27 د30سا 10 سا18  د30سا 4 سا528 1مجموع السداسي 
 

 السداسي الثاني: -2
 

 وحدة التعميم

الحجم الساعي 
 األسبوعي الحجم الساعي السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

أعمال  محاضرة أسبوع 14-16
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 إمتحان متواصل أخرى 

   12 9 30سا 10  سا18 30سا 4 سا144 وحدات التعميـ األساسية
          )إج/إخ( 1و ت أ 
 x x 4 3   د30سا 1 د30سا 1  تاريخ نظريات االتصاؿ 1المادة 

 x x 4 3   د30سا 1 د30سا 1  اقتصاديات وسائل اإلعبلـ 2لمادة ا
          )إج/إخ( 2و ت أ 
 x x 4 3   د30سا 1 د30سا 1  2مدخل إلى عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ 1المادة 

   6 6     سا144 وحدات التعميـ المنيجية
          )إج/إخ( 1و ت ـ 
 x x 2 2 د30سا 1 د30سا 1    مدارس و مناىج 1المادة 
 x x 2 2 د30سا 1 د30سا 1    تفنيات االتصاؿ المكتوبة 2المادة 
          )إج/إخ( 2و ت ـ 
 x x 2 2 د30سا 1 د30سا 1    فنيات التحرير )السمعي البصرؼ( 1المادة 

   4 4     سا96 وحدات التعميـ اإلسكتشافية
          )إج/إخ(1و ت إ  

 x x 2 2 د30سا 1 د30سا 1    الممفات االقتصادية الكبرػ  الجزائر: 1المادة 
 x x 2 2 د30سا 1 د30سا 1    الجزائر: الممفات السياسية الكبرػ  2المادة 

   8 8     سا144 وحدة التعميـ األفقية
          )إج/إخ(1و ت أ ؼ

 x x 2 2 د30سا 1 د30سا 1    التحميل النقدؼ لوسائل اإلعبلـ 1المادة 
 x x 2 2 د30سا 1 د30سا 1    الشراكة اإلورومتوسطية 2المادة 
          ؼ)إج/إخ(2و ت أ
 x x 2 2  د30سا 1    لغة فرنسية 1المادة 
 x x 2 2  د30سا 1    لغة انجميزية 2المادة  

   30 27 د30سا 10 سا18  د30سا 4 سا528 2مجموع السداسي 
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 السداسي الثالث: -3
 

 يموحدة التعم

الحجم الساعي 
 الحجم الساعي األسبوعي السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

أعمال  محاضرة أسبوع 14-16
 موجية

أعمال 
 إمتحان متواصل أعمال أخرى  تطبيقية

   12 9 30سا 10  سا18 30سا 4 سا144 وحدات التعميـ األساسية
          )إج/إخ( 1و ت أ 
 x x 4 3   د30سا 1 د30سا 1  و المجتمعوسائل اإلعبلـ  1المادة 
 x x 4 3   د30سا 1 د30سا 1  مدخل إلى جيوسياسية وسائل اإلعبلـ 2المادة

          )إج/إخ( 2و ت أ 
 x x 4 3   د30سا 1 د30سا 1  السميولوجيا والمسانيات 1المادة 

   6 6     سا144 وحدات التعميـ المنيجية
          )إج/إخ( 1و ت ـ 
 x x 2 2 د30سا 1 د30سا 1    التدريب عمى  وسائل اإلعبلـ 1المادة 
 x x 2 2 د30سا 1 د30سا 1    التحميل الكمي و الكيفي لممعطيات 2المادة 

          )إج/إخ( 2و ت ـ 
 x x 2 2 د30سا 1 د30سا 1    فنيات التحرير )الرقمية( 1 1المادة 

   4 4     سا96 وحدات التعميـ اإلسكتشافية
          )إج/إخ(1و ت إ  
 x x 2 2 د30سا 1 د30سا 1    االتصاؿ و التسويق 1المادة 
 x x 2 2 د30سا 1 د30سا 1    عمـ النفس االجتماعي 2المادة 

   8 8     سا144 وحدة التعميـ األفقية
          )إج/إخ(1و ت أ ؼ

 x x 2 2 د30سا 1 د30سا 1    التحميل النقدؼ لوسائل اإلعبلـ 1المادة 
 x x 2 2 د30سا 1 د30سا 1    إنجاز صحيفة مكتوبة 2المادة 
          ؼ)إج/إخ(2و ت أ
 x x 2 2  د30سا 1    لغة فرنسية 1المادة 
 x x 2 2  د30سا 1    لغة انجميزية 2المادة  

   30 27 د30سا 10 سا18  د30سا 4 سا528 3مجموع السداسي 
 

 ي الرابع:السداس - 4
 

 وحدة التعميم

الحجم الساعي 
 الحجم الساعي األسبوعي السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

أعمال  محاضرة أسبوع 14-16
 موجية

أعمال 
 إمتحان متواصل أعمال أخرى  تطبيقية

   12 9 30سا 10  سا18 30سا 4 سا144 وحدات التعميـ األساسية
          )إج/إخ( 1و ت أ 
 x x 4 3   د30سا 1 د30سا 1  مدخل إلى قانوف اإلعبلـ واالتصاؿ 1المادة 
 x x 4 3   د30سا 1 د30سا 1  أبستمولوجيا عمـو اإلعبلـ و التصاؿ 2المادة 
          )إج/إخ( 2و ت أ 
 x x 4 3   د30سا 1 د30سا 1  سوسيولوجيا الصحفييف 1المادة 

   6 6     سا144 وحدات التعميـ المنيجية
          )إج/إخ( 1و ت ـ 
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 x x 2 2 د30سا 1 د30سا 1    صحافة البيانات 1المادة 
 x x 2 2 د30سا 1 د30سا 1    تقنيات تحضير قرار تربص 2المادة 
          )إج/إخ( 2و ت ـ 
 x x 2 2 د30سا 1 د30سا 1    سكريتارية التحرير 1المادة 

   4 4     اس96 وحدات التعميـ اإلسكتشافية
          )إج/إخ(1و ت إ  
 x x 2 2 د30سا 1 د30سا 1    الممفات الدولية المعاصرة 1المادة 
 x x 2 2 د30سا 1 د30سا 1    أخبلقيات مينة الصحافة 2المادة 

   8 8     سا144 وحدة التعميـ األفقية
          )إج/إخ(1و ت أ ؼ

 x x 2 2 د30سا 1 د30سا 1    عبلميةالتعرؼ عمى المؤسسات اإل 1المادة 
 x x 2 2 د30سا 1 د30سا 1    إعداد الموجز التمفزيوني 2المادة 
          ؼ)إج/إخ(2و ت أ
 x x 2 2  د30سا 1    لغة فرنسية 1المادة 
 x x 2 2  د30سا 1    لغة انجميزية 2المادة  

   30 27 د30سا 10 سا18  د30سا 4 سا528 4مجموع السداسي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2ممحق رقم

 لسنتي يحّدد البرنامج البيداغوجيالذي  2019ديسمبر  18المـؤّرخ في  1997 رقم قرارلم
 اإلعالم وعموم لمصحافة العميا بالمدرسة الوطنية القسم التحضيري المدمج

 السداسي األول: -1
 

 وحدة التعميم
 الحجم الساعي األسبوعي لحجم الساعي السداسيا

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 إمتحان متواصل أعمال تطبيقية أعمال موجية محاضرة أسبوع 15
         وحدات التعميـ األساسية

 x x 5 2  د30سا 1 د30سا 1 45 سا مدخل إلى عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ 1المادة
 x x 5 2  د30سا 1 د30سا 1 45 سا تمع اإلعبلميمدخل إلى المج 2المادة 
 x x 5 2  د30سا 1 د30سا 1 45 سا تاريخ وسائل اإلعبلـ 3المادة 
 x x 5 2  د30سا 1 د30سا 1 45 سا فنيات التحرير4 المادة 

         وحدات التعميـ المنيجية
 x x 3 2  د30سا 1 د30سا 1 45 سا 1مدارس و مناىج 5المادة 
  x 3 2 د30سا 1   د30سا 22 البحث الوثائقي 6المادة 

         وحدات التعميـ اإلستكشافية
 x  1 1   د30سا 1 د30سا 22 تاريخ الجزائر 7المادة 
 x  1 1   د30سا 1 د30سا 22 تاريخ الفكر الكوني 8المادة

         وحدات التعميـ األفقية
  x 1 1 د30سا 1   د30سا 22 لغة فرنسية 9المادة 
  x 1 1 د30سا 1   د30سا 22 لغة انجميزية 10المادة

   30 16 د30سا4 د30سا7 د30سا10 د30سا337 1مجموع السداسي 
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 السداسي الثاني: -2
 

 وحدة التعميم
 الحجم الساعي األسبوعي   الحجم الساعي السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 إمتحان متواصل تطبيقيةأعمال  أعمال موجية محاضرة أسبوع 15
         وحدات التعميـ األساسية

 x x 5 2  د30سا 1 د30سا 1 45 سا 2مدخل إلى عمـو اإلعبلـ و االتصاؿ  1المادة 
 x x 5 2  د30سا 1 د30سا 1 45 سا نظريات االتصاؿ 2المادة 
 x x 5 2  د30سا 1 د30سا 1 45 سا اقتصاديات وسائل اإلعبلـ 3المادة
 x x 5 2  د30سا 1 د30سا 1 45 سا فنيات التحرير السمعي البصرؼ  4دةالما

         وحدات التعميـ المنيجية
 x x 3 2  د30سا 1 د30سا 1 45 سا 2 مدارس و مناىج 5المادة 
  x 3 2 د30سا 1   د30سا 22 التحميل النقدؼ لوسائل اإلعبلـ 6المادة 

         وحدات التعميـ اإلسكتشافية
 x  1 1   د30سا 1 د30سا 22 الجزائر: الممفات االقتصادية الكبرػ  7مادة ال

 x  1 1   د30سا 1 د30سا 22 الجزائر: الممفات السياسية الكبرػ  8المادة 
         وحدة التعميـ األفقية

  x 1 1 د30سا 1   د30سا 22 لغة فرنسية 9المادة 
  x 1 1 د30سا 1   د30سا 22 لغة انجميزية 10المادة

   30 16 د30سا4 د30سا7 د30سا10 د30سا337 2مجموع السداسي 
 

 السداسي الثالث: -3

 

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم
 إمتحان متواصل أعمال تطبيقية أعمال موجية محاضرة أسبوع 15

         وحدات التعميـ األساسية
 x x 5 2  د30سا 1 د30سا 1 45 سا مدخل إلى جيوسياسية وسائل اإلعبلـ 1المادة
 x x 5 2  د30سا 1 د30سا 1 45 سا وسائل اإلعبلـ والمجتمع  2المادة 
 x x 5 2  د30سا 1 د30سا 1 45 سا السميولوجيا والمسانيات 3المادة 
 x x 5 2  د30سا 1 د30سا 1 45 سا عمـ النفس االجتماعي 4المادة

         وحدات التعميـ المنيجية
 x x 3 2  د30سا 1 د30سا 1 45 سا التحميل الكمي والكيفي لممعطيات 5المادة
  x 3 2 د30سا 1   د30سا 22 فنيات التحرير الرقمية  6المادة 

         وحدات التعميـ اإلسكتشافية
 x  1 1   د30سا 1 د30سا 22 االتصاؿ والتسويق 7المادة 
  x 1 1 د30سا 1   د30سا 22 إنجاز صحيفة مكتوبة 8المادة 

         وحدة التعميـ األفقية
  x 1 1 د30سا 1   د30سا 22 لغة فرنسية 9المادة 
  x 1 1 د30سا 1   د30سا 22 لغة انجميزية 10المادة 

   30 16 سا6 د30سا7 سا9 د30سا337 3مجموع السداسي 
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 ابع:السداسي الر  - 4
      

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم
 إمتحان متواصل أعمال تطبيقية أعمال موجية محاضرة أسبوع 15

         وحدات التعميـ األساسية
 x x 5 2  د30سا 1 د30سا 1 45 سا مدخل إلى قانوف اإلعبلـ و االتصاؿ 1المادة 
 x x 5 2  د30سا 1 د30سا 1 45 سا أبستمولوجيا عموـ اإلعبلـ و االتصاؿ 2المادة 

 x x 5 2  د30سا 1 د30سا 1 45 سا سوسيولوجيا الصحفييف 3المادة 
 x x 5 2  د30سا 1 د30سا 1 45 سا أخبلقيات مينة الصحافة 4المادة

         وحدات التعميـ المنيجية
 x x 3 2  د30سا 1 د30سا 1 45 سا بياناتصحافة ال 5المادة 
  x 3 2 د30سا 1   د30سا 22 سكريتارية التحرير 6المادة 

         وحدات التعميـ اإلسكتشافية
 x  1 1   د30سا 1 د30سا 22 الممفات الدولية المعاصرة 7المادة 
  x 1 1 د30سا 1   د30سا 22 إعداد الموجز التمفزيوني 8المادة 

         تعميـ األفقيةوحدة ال
  x 1 1 د30سا 1   د30سا 22 لغة فرنسية 9المادة 
  x 1 1 د30سا 1   د30سا 22 لغة انجميزية 10المادة 

   30 16 سا6 د30سا7 سا9 د30سا337 4مجموع السداسي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لمصحافةالـعـمـيـا الوطنية رسـة المديتضّمن تأىيل ، 2019ديسمبر  18 مـؤّرخ في 1998 رقم قــرار

 "صحافة سمعية بصرية ورقمية"ماستر في كوين تلضمان  وعموم االعالم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ف والمتضمّ  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل
 ،2019 سنة مارس 31 الموافق 1440عاـ  رجب 24 في المؤرخ 111-19 رقـ الرئاسي المرسوـ وبمقتضى -

 الحكومة. أعضاء تعييف والمتضمف
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه ماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ال
 2009سنة  غشت 10الموافق  1430عاـ  شعباف 19في  المؤّرخ 252-09رقـ  المرسوـ التنفيذؼ وبمقتضى -

 اإلعبلـ. وعمـو لمصحافة العميا المدرسة الوطنية إنشاء والمتضمف
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13نفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صبلحيات وز 
 2016جواف سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  09المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .مدرسة العمياالذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لم
ماؼ  21 في المؤرخ واجتماعية  إنسانية البيداغوجية الوطنية لميداف عموـ المجنة اجتماع محضر عمى وبناء   -

2019. 
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 رر ـــــيـق
 

صحافة سمعية مماستر في كويف تلضماف  لمصحافة وعموـ االعبلـالػعػمػيػا الوطنية رسػة تؤىل المد لماّدة األولـى:ا
 .2019/2020ف السنة الجامعية بعنوا م بصرية ورقمية

 ي:أتكما ي أعبلهالمذكور في المادة األولى  التكويف فّرعيت :2المــادة 
 طبيعة التخصص شعبةال الميدان

 أ صحافة سمعية بصرية ورقمية واالتصاؿ اإلعبلـ عمـو- إنسانية عمـو واجتماعية إنسانية عمـو
 

الوطنية رسػة بالمدم صحافة سمعية بصرية ورقميةفي م استريادة محدد البرنامج البيداغوجي لنيل شي :2المــادة 
 ، طبقا لممحق ىذا القرار.عمـو االعبلـلمصحافة و الػعػمػيػا 

، كّل لمصحافة وعموـ االعبلـالػعػمػيػا الوطنية رسػة المدكويف العالييف ومدير عميـ والت  يكّمف المدير العاـ لمت   :4المــادة 
 ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. فيما يخّصو، بتطبيق

 2019 ديسمبر 18 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتضمن تأىيل المدرسـة الوطنية الـعـمـيـا لمصحافة 2019ديسمبر  18المـؤّرخ في  1998ممحق القرار رقم 
 لضمان تكوين ماستر في "صحافة سمعية بصرية ورقمية" وعموم االعالم

 

  

 :1السداسي 
 

 وحدات  التعميم
 يالحجم الساعي األسبوع الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل
 مالحظة نوع التقييم

  متواصل امتحان أعمال تطبيقية أعمال موجية محاضرة أسبوع   15
          وحدة التعميـ األساسية

  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 تاريخ الصحافة الجزائرية
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 سيميولوجيا

  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 قيات مينة الصحافةوسائل اإلعبلـ وأخبل
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 1تقنيات السمعي البصرؼ  

          وحدة التعميـ المنيجية
  X X 3 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 منيجية البحث العممي: مدخل نظرؼ 

  X  3 2 د30سا و1   د30سا و22 تربص 
          يـ االستكشافيةوحدة التعم

االنتاج السمعي البصرؼ في الجزائر: 
 الوضع الراىف

   X 1 1   د30سا و1 د30سا و22

   X 1 1 د30سا و1   د30سا و22 صحافة رقمية 
          وحدة التعميـ األفقية

  X  1 1 د30سا و1   د30سا و22 1لغة انجميزية عامة
  X  1 1 د30سا و1   د30سا و22 1لغة فرنسية مينية

     30 16 د00سا و6 د30سا و7 د00سا و9 د30سا و 337 المجموع 
 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                    د 30سا و  22: الحجـ الساعي األسبوعي

 أعماؿ تطبيقية 50أعماؿ موجية أو   50محاضرة =  ميزاف:
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 :3السداسي 

 

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي  وحدات التعميم
 األرصدة المعامل

 مالحظة نوع التقييم
 متواصل إمتحان أعمال تطبيقية أعمال موجية محاضرة أسبوع   15

          وحدة التعميـ األساسية
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 ي بصرؼ قانوف الصحافة و السمع

  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 نظرية الدولة والقانوف الدستورؼ 
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 تحميل الخطاب اإلعبلمي: المفاىيـ  والمناىج 

  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 3تقنيات السمعي البصرؼ 
          المنيجيةوحدة التعميـ 

  X X 3 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 تقنيات األبحاث التطبيقية 
  X  3 2 د30سا و1   د30سا و22 تربص 

          وحدة التعميـ االستكشافية
   X 1 1   د30سا و1 د30سا و22 استخدامات وتمقي وسائل اإلعبلـ الجديدة 

  X  1 1 د30سا و1   د30سا و22 سيميولوجيا الصورة 
          وحدة التعميـ األفقية

  X  1 1 د30سا و1   د30سا و22 المغة االنجميزية: األنواع الصحفية 
  X  1 1 د30سا و1   د30سا و22 ( 3لغة فرنسية مينية)مستوػ 
     30 16 سا 6 د30سا و7 د 00ساو 9 د30سا و 337 المجموع

 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                    د 30سا و  22: الحجـ الساعي األسبوعي
 أعماؿ تطبيقية 50أعماؿ موجية أو   50محاضرة =  ميزاف:

 

 :2 السداسي
       

 وحدات التعميم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل
 مالحظة نوع التقييم

  متواصل امتحان أعمال تطبيقية أعمال موجية محاضرة أسبوع   15
          وحدة التعميـ األساسية    

  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 الصناعات الثقافية
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 ؿ سياسي اتصا

  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 لسانيات االعبلـ : المواضيع و المناىج 
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 2تقنيات السمعي البصرؼ  

          وحدة التعميـ المنيجية
  X X 3 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 أسس البحث العممي

  X  3 2 د30سا و1   د30سا و22 تربص 
          وحدة التعميـ االستكشافية

   X 1 1   د30سا و1 د30سا و22 تحميل األشكاؿ السمعية البصرية 
  X  1 1 د30سا و1   د30سا و22 تحميل فيممي 

          وحدة التعميـ األفقية
  X  1 1 د30سا و1   د30سا و22 انجميزية وسائل اإلعبلـ  
  X  1 1 د30سا و1   د30سا و22 (2لغة فرنسية مينية )مستوػ 

     30 16 د00سا و6 د30سا و7 د30سا و9 د30سا و 337 المجموع
 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                    د 30سا و  22: الحجـ الساعي األسبوعي

 أعماؿ تطبيقية 50اؿ موجية أو أعم  50محاضرة =  ميزاف:
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 4السداسي  
 

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي  وحدات التعميم
 األرصدة المعامل

 مالحظة نوع التقييم
 متواصل إمتحان أعمال تطبيقية أعمال موجية محاضرة أسبوع   15

          وحدة التعميـ األساسية
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 أنثربولوجيا االتصاؿ

  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 التحميل المقارف لمسياسات اإلعبلمية
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 اتصاؿ المنظمات 
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 4يات السمعي البصرؼ تقن 

          وحدة التعميـ المنيجية
  X X 3 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 الكتابة العممية  

  X  3 2 د30سا و1   د30سا و22 تربص 
          وحدة التعميـ االستكشافية

   X 1 1   د30سا و1 د30سا و22 الفيمـ الوثائقي 
  X  1 1 د30سا و1   د30سا و22 القنوات التمفزيونية العالمية 

          وحدة التعميـ األفقية 
  X  1 1 د30سا و1   د30سا و22 المفة االنجميزية: تعبير كتابي و شفيي 

  X  1 1 د30سا و1   د30سا و22 ( 4لغة فرنسية مينية )مستوػ 
     30 16 د00ساو6 د30سا و7 سا 9 د30سا و 337 المجموع 

                      30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                    د 30سا و  22: الحجـ الساعي األسبوعي
 أعماؿ تطبيقية 50أعماؿ موجية أو   50محاضرة =  ميزاف:

  
 5 السداسي

 

 حجم الساعي األسبوعيال الحجم الساعي السداسي  وحدات التعميم
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم
 مالحظة

 متواصل إمتحان أعمال تطبيقية أعمال موجية محاضرة أسبوع   15
          وحدة التعميـ األساسية    

  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 القانوف و حوكمة  االنترنت
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 وسائل االعبلـ و المجتمع

  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 انسانيات رقمية
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 5تقنيات السمعي البصرؼ  

          وحدة التعميـ المنيجية
  X X 3 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 انجاز  مشروع بحث

  X  3 2 د30سا و1   د30سا و22 تربص 
          عميـ االستكشافيةوحدة الت

   X 1 1   د30سا و1 د30سا و22 العمود السينماتوغرافي 
  X  1 1 د30سا و1   د30سا و22 البرامج الحوارية التمفزيونية واإلذاعية 

          وحدة التعميـ األفقية
  X  1 1 د30سا و1   د30سا و22 جريدة مكتوبة أو سمعية بصرية بالمغة االنجميزية 

  X  1 1 د30سا و1   د30سا و22 (5لغة فرنسية مينية)مستوػ 
     30 16 د00سا و6 د30سا و7 د00سا و9 د30سا و 337 المجموع 

 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                    د 30سا و  22: الساعي األسبوعي الحجـ
 أعماؿ تطبيقية 50ة أو أعماؿ موجي  50محاضرة =  ميزاف:
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 6السداسي   
 

 األرصدة المعامالت  الحجم الساعي السداسي الوحدات 
 10 6 د00سا و 120 تربص

 4 2 د 00سا و 45 ممتقى البحث
 16 8 د 30سا و 172 مذكرة تخرج
 30 16 د30سا و  337 المجموع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لمصحافة الـعـمـيـا الوطنية رسـة المديتضّمن تأىيل ، 2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  1999 رقم قــرار

 "اتصال مؤسساتي"ماستر في كوين تلضمان  وعموم االعالم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل
 ،2019 سنة مارس 31 الموافق 1440عاـ  رجب 24 في المؤرخ 111-19 رقـ الرئاسي المرسوـ وبمقتضى -

 .الحكومة أعضاء تعييف والمتضمف
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه ماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ال
 2009سنة  غشت 10الموافق  1430عاـ  شعباف 19في  المؤّرخ 252-09رقـ  المرسوـ التنفيذؼ وبمقتضى -

 اإلعبلـ.  وعمـو  لمصحافة  العميا  إنشاء المدرسة الوطنية  والمتضمف
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صبلحيات وز 
 2016جواف سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  09المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا الذؼ يحدد
ماؼ  21 في المؤرخ واجتماعية  إنسانية البيداغوجية الوطنية لميداف عموـ المجنة اجتماع محضر عمى وبناء   -

2019. 
 رر ـــــيـق

 مؤسساتيم ماتصاؿماستر في كويف تلضماف  لمصحافة وعموـ االعبلـالػعػمػيػا الوطنية رسػة تؤىل المد لماّدة األولـى:ا
 . 2019/2020بعنواف السنة الجامعية 

 ي:أتكما ي أعبلهالمذكور في المادة األولى  التكويف فّرعيت :2المــادة 
 طبيعة التخصص شعبةال الميدان

 أ اتصاؿ مؤسساتي واالتصاؿ اإلعبلـ عمـو - إنسانية عمـو واجتماعية إنسانية عمـو
لمصحافة الػعػمػيػا الوطنية رسػة بالمدفي ماتصاؿ مؤسساتيم  استرنيل شيادة محدد البرنامج البيداغوجي لي :3المــادة 

 ، طبقا لممحق ىذا القرار.وعمـو االعبلـ
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، كّل لمصحافة وعموـ االعبلـالػعػمػيػا الوطنية رسػة المدكويف العالييف ومدير عميـ والت  يكّمف المدير العاـ لمت   :4المــادة 
 لقرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.فيما يخّصو، بتطبيق ىذا ا

 2019 ديسمبر 18 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ٍ حأهٍم انًخ، 2019ديسمبر  18المـؤّرخ في  1999يهحك انمرار رلى  ًّ  نهصحافتانـعـهـٍـا انوطٍُت رسـت انًدض

 "احصال يؤسساحً"ياسخر فً كوٌٍ حنضًاٌ  وعهوو االعالو
 

 1 السداسي
 

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي  وحدات التعميم
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم
 مالحظة

 متواصل إمتحان أعمال تطبيقية أعمال موجية محاضرة أسبوع   15
          وحدة التعميـ األساسية    

  X X 5 2  د30سا1 د30سا1 00سا45 تاريخ الصحافة في الجزائر1
  X X 5 2  د30سا1 د30سا1 00سا45 سيميولوجيا2
  X X 5 2  د30سا1 د30سا1 00سا45 افةوسائل اإلعبلـ وأخبلقيات مينة الصح3
  X X 5 2  د30سا1 د30سا1 00سا45 ( 1نظريات التنظيـ )4

          وحدات التعميـ المنيجية
  X X 3 2  د30سا1 د30سا1 00سا45 منيجية البحث العممي: مدخل نظرؼ 5
  X  3 2 د30سا1   د30سا22 فنيات التحرير: الصحافة المكتوبة6

          يـ االستكشافيةوحدات التعم
   X 1 1   30سا1 د30سا22 االتصاؿ والمانجمنت 7
  X X 1 1   30سادد1 د30سا22 ( 1قانوف االتصاؿ )8

          وحدة التعميـ األفقية
  X  1 1 د30سا1   د30سا22 لغة إنجميزية العامة 9

  X  1 1 د30سا1   د30سا22 لغة فرنسية: المستوػ األوؿ  10
    30 16 د 30سا 4 د 30سا7 د30سا10 د30سا337 موع السداسي  االولمج

 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                   30سا و  22: الساعي األسبوعي الحجـ
 (50) أعماؿ موجية أو أعماؿ تطبيقية (50)محاضرة : طريقة التقييـ

 

 2 السداسي
 

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي  عميموحدات الت
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم
 مالحظة

 متواصل إمتحان أعمال تطبيقية أعمال موجية محاضرة أسبوع   15
          وحدة التعميـ األساسية    

  X X 5 2  د30سا1 د30سا1 00سا45 الصناعات الثقافية1
  X X 5 2  د30سا1 د30سا1 00سا45 االتصاؿ السياسي2
  X X 5 2  د30سا1 د30سا1 00سا45 لسانيات اإلعبلـ: المواضيع والمناىج 3
  X X 5 2  د30سا1 د30سا1 00سا45 (2نظريات التنظيـ  )4

          وحدات التعميـ المنيجية
  X X 3 2  د30سا1 د30سا1 00سا45 أسس البحث العممي  5
  X  3 2 د30سا1   30سا22 ي البصرؼ فنيات التحرير: السمع6

          وحدات التعميـ االستكشافية
   X 1 1   د30سا1 30سا22 العبلقات العامة 7
  X  1 1   د30سا1 30سا22 ( 2قانوف االتصاؿ )8
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          وحدة التعميـ األفقية
  X  1 1 د30سا1   30سا22 لغة إنجميزية لوسائل االعبلـ 9

  X  1 1 د30سا1   30سا22 :المستوػ الثاني لغة فرنسية10
    30 16 د30سا 4 د30سا7 د30سا10 د30سا337 الثانيمجموع السداسي  

 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                    30سا و 22: الساعي األسبوعي الحجـ
 (50) عماؿ تطبيقيةأعماؿ موجية أو أ  (50)محاضرة : طريقة التقييـ

 

 3 السداسي
 

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي  وحدات التعميم
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم
 مالحظة

 متواصل إمتحان أعمال تطبيقية أعمال موجية محاضرة أسبوع   15
          وحدة التعميـ األساسية    

  X X 5 2  د30سا1 د30سا1 00سا45 قانوف الصحافة والسمعي البصرؼ 1
  X X 5 2  د30سا1 د30سا1 00سا45 نظرية الدولة والقانوف الدستورؼ 2
  X X 5 2  د30سا1 د30سا1 00سا45 تحميل الخطاب االعبلمي مفاىيـ و مناىج 3
  X X 5 2  د30سا1 د30سا1 00سا45 استراتيجيات االتصاؿ4

          وحدات التعميـ المنيجية
  X X 3 2  د30سا1 د30سا1 00سا45 فنيات التحرير في المؤسسة5
  X  3 2 د30سا1   د30سا22 تربص 6

          وحدات التعميـ االستكشافية
   X 1 1   د30سا1 د30سا22 االتصاؿ الشخصي في المؤسسات7
  X  1 1 د30سا1   د30سا22 االتصاؿ التجارؼ 8

          وحدة التعميـ األفقية
  X  1 1 د30سا1   د30سا22 لغة انجميزية: االنواع الصحفية9

  X  1 1 د30سا1   د30سا22 فرنسية: المستوػ الثالث لغة10
    30 16  00سا. 6 د30سا7  00سا. 9  د30سا337 الثالثمجموع السداسي  

 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                    30سا و 22: الساعي األسبوعي الحجـ
 (50) أعماؿ موجية أو أعماؿ تطبيقية (50)محاضرة : طريقة التقييـ

 
 4 السداسي

 

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي  وحدات التعميم
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم
 مالحظة

 واصلمت إمتحان أعمال تطبيقية أعمال موجية محاضرة أسبوع   15
          وحدة التعميـ األساسية    

  X X 5 2  د30سا1 د30سا1 00سا45 انثروبولوجيا االتصاؿ1
  X X 5 2  د30سا1 د30سا1 00سا45 التحميل المقارف لمسياسات االعبلمية2
  X X 5 2  د30سا1 د30سا1 00سا45 اتصاؿ المنظمات3
  X X 5 2  د30سا1 د30سا1 00سا45 اتصاؿ األزمات4

          وحدات التعميـ المنيجية
  X X 3 2  د30سا1 د30سا1 00سا45 فنيات التحرير الرقمية5
  X  3 2 د30سا1   30سا22 تربص 6

          وحدات التعميـ االستكشافية
   X 1 1    د30سا22 سبر اآلراء و قياس الجميور 7
  X  1 1 د30سا1   د30سا22 تصميـ واعداد الحمبلت اإلعبلمية 8
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          وحدة التعميـ األفقية
  X  1 1 د30سا1   د30سا22 لغة انجميزية: تقنيات التعبير الكتابي والشفوؼ 9

  X  1 1 د30سا1   د30سا22 لغة فرنسية: المستوػ الرابع10
    30 16  00سا. 6 د30سا7  00سا. 9  د30سا337 الرابعمجموع السداسي  

 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                   30سا و 22: يالساعي األسبوع الحجـ
 (50) أعماؿ موجية أو أعماؿ تطبيقية (50)محاضرة : طريقة التقييـ

 

 5 السداسي
 

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي  وحدات التعميم
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم
 مالحظة

 متواصل إمتحان أعمال تطبيقية أعمال موجية محاضرة أسبوع   15
          وحدة التعميـ األساسية    

  X X 5 2  د30سا1 د30سا1 00سا45 1قانوف وحوكمة االنترنت
  X X 5 2  د30سا1 د30سا1 00سا45 2وسائل االعبلـ والمجتمع 

  X X 5 2  د30سا1 د30سا1 00سا45 3إنسانيات رقمية
  X X 5 2  د30سا1 د30سا1 00سا45 اليقظة اإلعبلمية 4

          وحدات التعميـ المنيجية
  X X 3 2  د30سا1 د30سا1 00سا45 5تصميـ مشروع بحث

  X  3 2 د30سا1   30سا22 6تربص 
          وحدات التعميـ االستكشافية

   X 1 1   د30سا1 د30سا22 اتصاؿ التأثير 7
  X  1 1 د30سا1   د30سا22 الحدثياالتصاؿ 8

          وحدة التعميـ األفقية
لغة انجميزية :إعداد صحيفة  أو نشرة سمعية 9

  X  1 1 د30سا1   د30سا22 بصرية 

  X  1 1 د30سا1   د30سا22 لغة فرنسية: المستوػ الخامس10
    30 16  00سا. 6 د30سا7  00سا. 9  د30سا337 الخامسمجموع السداسي  

 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                   30سا و 22: الساعي األسبوعي الحجـ
 (50) أعماؿ موجية أو أعماؿ تطبيقية (50)محاضرة : طريقة التقييـ

 

 6السداسي   
 

 األرصدة المعامالت  الحجم الساعي السداسي المواد
 10 6 سا 120.00 تربص

 4 2 سا 45.00 ممتقى البحث
 16 8 د30سا172 مذكرة تخرج
 30 16 د30سا و 337 المجموع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لمصحافةالـعـمـيـا الوطنية رسـة المديتضّمن تأىيل ، 2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  2000 رقم قــرار

 "جيوسياسية وسائل اإلعالم"ماستر في كوين تلضمان  وعموم االعالم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
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 ،2019 سنة مارس 31 الموافق 1440عاـ  رجب 24 في المؤرخ 111-19 رقـ الرئاسي المرسوـ وبمقتضى -
 الحكومة. أعضاء تعييف والمتضمف

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الدكتوراه وشيادة ماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ال

 2009سنة  غشت 10الموافق  1430عاـ  شعباف 19في  المؤّرخ 252-09رقـ  المرسوـ التنفيذؼ وبمقتضى -
 اإلعبلـ.  وعمـو  لمصحافة  العميا  إنشاء المدرسة الوطنية  والمتضمف

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العممييحدد صبلحيات وز الذؼ 

 2016جواف سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  09المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

ماؼ  21 في المؤرخ واجتماعية ةإنساني البيداغوجية الوطنية لميداف عموـ المجنة اجتماع محضر عمى وبناء   -
2019. 

 رر ـــــيـق
مجيوسياسية وسائل ماستر في كويف تلضماف  لمصحافة وعموـ االعبلـالػعػمػيػا الوطنية رسػة تؤىل المد :لماّدة األولـىا

 . 2019/2020بعنواف السنة الجامعية  اإلعبلـم
 ي:أتكما ي أعبلهالمذكور في المادة األولى  التكويف فّرعيت :2المــادة 

 طبيعة التخصص شعبةال الميدان
 أ جيوسياسية وسائل اإلعبلـ واالتصاؿ اإلعبلـ عمـو - إنسانية عمـو واجتماعية إنسانية عمـو

 

الػعػمػيػا الوطنية رسػة بالمدفي مجيوسياسية وسائل اإلعبلـم  استرحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة مي :3المــادة 
 ، طبقا لممحق ىذا القرار.العبلـلمصحافة و عمـو ا

، كّل لمصحافة وعموـ االعبلـالػعػمػيػا الوطنية رسػة المدكويف العالييف ومدير عميـ والت  يكّمف المدير العاـ لمت   :4المــادة 
 فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 ديسمبر 18 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ل المدرسـة الوطنية الـعـمـيـا لمصحافة المتضّمن تأىي 2019ديسمبر  18المـؤّرخ في  2000ممحق القرار رقم 
 لضمان تكوين ماستر في "جيوسياسية وسائل اإلعالم" وعموم االعالم

 1 السداسي
 

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي وحدات التعميم
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم
 متواصل إمتحان أعمال أخرى  أعمال تطبيقية أعمال موجية محاضرة أسبوع 14-16

          وحدة التعميـ األساسية
 / / 5 2   د30سا 1 د30سا 1 س  45 تاريخ الصحافة المكتىوبة في الجزائر 1المادة 
 / / 5 2   د30سا 1 د30سا 1 س 45 سيميولوجيا  2المادة 
 / / 5 2   د30سا 1 د30سا 1 س 45 وسائل اإلعبلـ وأخبلقيات مينة الصحافة 3المادة
 / / 5 2   د30سا 1 د30سا 1 س 45 التيارات النظرية لمجيوسياسة 4المادة 
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          وحدات التعميـ المنيجية
 / / 3 2   30سا 1 د30سا 1 س 45 البحث العممي: مدخل نظرؼ  5المادة 
 / / 3 2  د30سا 1   د 30س  22 أنواع التحرير الصحفي: الخبر والتعميق 6المادة 

          االستكشافيةوحدات التعميـ 
 /  1 1    د30سا 1 د 30س  22 القانوف الدولي لبلتصاؿ 7المادة 
 /  1 1    د30سا 1 د 30س  22 السمطة، وسائل اإلعبلـ والديمقراطية 8المادة 

          وحدة التعميـ األفقية
  / 1 1  د30سا 1   د 30س  22 لغة انجميزية )مصطمحات( 9المادة 
  / 1 1  د30سا 1   د 30س  22 لغة فرنسية )مصطمحات( 10المادة 

   30 16  د30س4 د30س7 د30س10 د30س337 1مجموع السداسي
 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                   30سا  22: الساعي األسبوعي الحجـ

 (50) تطبيقية أعماؿ موجية أو أعماؿ (50)محاضرة : طريقة التقييـ
 

 2 السداسي
 

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي وحدات التعميم
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم
 متواصل إمتحان أعمال أخرى  أعمال تطبيقية أعمال موجية محاضرة أسبوع 14-16

          وحدة التعميم األساسية
 / / 5 2   د30سا 1 د30ا س1 س 45 الصناعات الثقافية 1المادة 
 / / 5 2   د30سا 1 د30سا 1 س 45 االتصاؿ السياسي 2المادة 
 / / 5 2   د30سا 1 د30سا 1 س 45 لسانيات اإلعبلـ: المواضيع والمناىج 3المادة 
 / / 5 2   د30سا 1 د30سا 1 س 45 العبلقات الدولية و التمثبلت االعبلمية 4المادة 

          جيةوحدات التعميم المني
 / / 3 2   د30سا 1 د30سا 1 س 45 تقنيات البحث 5المادة 
 /  3 2  د30سا 1   د30س22 صحافة وكاالت األنباء 6المادة

          وحدات التعميم االستكشافية
  / 1 1    د30سا 1 د30س22 الدبموماسية الرقمية 7المادة 
  / 1 1  د30 سا1   د30س22 عولمة وسائل االعبلـ  8المادة 

          وحدة التعميم األفقية
  / 1 1  د30سا 1   د30س22 2لغة فرنسية: المستوػ  9المادة 
  / 1 1  د30سا 1   د30س22 لغة إنجميزية لوسائل االعبلـ 10المادة 

   30 16  س6 د30س7 س9 د30س337 2مجموع السداسي
 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                   30سا  22: الساعي األسبوعي الحجـ

 (50) أعماؿ موجية أو أعماؿ تطبيقية (50)محاضرة : طريقة التقييـ
 

 3السداسي
 

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي وحدات التعميم
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم
 متواصل إمتحان أعمال أخرى  مال تطبيقيةأع أعمال موجية محاضرة أسبوع 14-16

          وحدة التعميم األساسية
 / / 5 2   د30سا 1 د30سا 1 س45 قانوف الصحافة والسمعي البصرؼ  1المادة 
 / / 5 2   د30سا 1 د30سا 1 س45 نظرية الدولة والقانوف الدستورؼ  2المادة 
 / / 5 2   د30سا 1 د30سا 1 س45 تحميل الخطاب االعبلمي مفاىيـ ومناىج3المادة 
 / / 5 2   د30سا 1 د30سا 1 س45 االتصاؿ ما بيف الثقافات 4المادة 



      2019-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   432

 

 

 

          وحدات التعميم المنيجية
 / / 3 2   د30سا 1 د30سا 1 س45 االنواع الصحفية المركبة 5المادة 
 /  3 2  د30س1   د30س22 تربص 6المادة 

          وحدات التعميم االستكشافية
  / 3 2   د30سا 1 د30سا 1 س45 التحميل االعبلمي لممستجدات الجيوسياسية 7المادة 
 /  1 1  د30سا 1   د30س22 جميور وسائل االعبلـ 8المادة 

          وحدة التعميم األفقية
 /  1 1  د30سا 1   د30س22 فرنسية: المستوػ الثالث لغة 9المادة 
 /  1 1  د30سا 1   د30س22 ية: االنواع الصحفيةلغة انجميز 10المادة 

   30 16  س6 30س7 س9 د30س337 3مجموع السداسي
 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                   30سا  22: الساعي األسبوعي الحجـ

 (50) أعماؿ موجية أو أعماؿ تطبيقية (50)محاضرة : طريقة التقييـ
 

 4السداسي
 

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي وحدات التعميم
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم
 متواصل إمتحان أعمال أخرى  أعمال تطبيقية أعمال موجية محاضرة أسبوع 14-16

          وحدة التعميم األساسية
 / / 5 2   د30سا 1 د30سا 1 س45 انتربولوجيا االتصاؿ  1المادة 
 / / 5 2   د30سا 1 د30سا 1 س45 التحميل المقارف لمسياسات االعبلمية  2المادة 
 / / 5 2   د30سا 1 د30سا 1 س45 االتصاؿ المؤسساتي 3المادة 
 / / 5 2   د30سا 1 د30سا 1 س45 جيوسياسية السينما 4المادة 

          وحدات التعميم المنيجية
 / / 3 2   د30سا 1 د30سا 1 س45 رير الرقمية فنيات التح 5المادة 
 /  3 2  د30سا 1   د30س22 تربص  6المادة 

          وحدات التعميم االستكشافية
 /  1 1    د30سا 1 د30س22 صناعة الرأؼ والقبوؿ 7المادة 
 /  1 1  د30سا 1   د30س22 السرد االعبلمي  8المادة 

          وحدة التعميم األفقية
  / 1 1  د30سا 1   د30س22 لغة فرنسية: المستوػ الرابع 9المادة 
لغة انجميزية: تقنيات التعبير الكتابي  10المادة

  / 1 1  د30سا 1   د30س22 والشفوؼ 

   30 16  س6 30س7 س9 د30س337 4مجموع السداسي
 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                   30سا  22: الساعي األسبوعي الحجـ

 (50) أعماؿ موجية أو أعماؿ تطبيقية (50)محاضرة : طريقة التقييـ
 

 5 السداسي
 

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي وحدات التعميم
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم
 متواصل إمتحان أعمال أخرى  أعمال تطبيقية أعمال موجية محاضرة أسبوع 14-16

          وحدة التعميم األساسية
 / / 5 2   د30سا 1 د30سا 1 س45 قانوف و حوكمة االنترنيت  1المادة
 / / 5 2   د30سا 1 د30سا 1 س45 وسائل االعبلـ و المجتمع  2المادة
 / / 5 2   د30سا 1 د30سا 1 س45 إنسانيات رقمية 3المادة
 / / 5 2   د30سا 1 د30سا 1 س45 التواصل االجتماعيوسائل  جيوسياسية 4المادة
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          وحدات التعميم المنيجية
 / / 3 2   د30سا 1 د30سا 1 س45 تصميـ مشروع البحث  5المادة 
  / 3 2  د30سا 1   د30س22 تربص  6المادة 

          وحدات التعميم االستكشافية
 /  1 1    30س1 د30س22 حقوؽ المؤلف الصحفي 7المادة 
 وسائل التواصل االجتماعي 8المادة 
 استراتيجيات الفاعميف والمضموف         

  / 1 1  د30سا 1   د30س22

          وحدة التعميم األفقية
  / 1 1  د30سا 1   د30س22 لغة فرنسية: المستوػ الخامس 9المادة 
 لغة انجميزية :إعداد صحيفة  10المادة 

 رة سمعية بصريةأو نش           
  / 1 1  د30سا 1   د30س22

   30 16  س6 30س7 س9 د30س337 5مجموع السداسي
 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                   30سا  22: الساعي األسبوعي الحجـ

 (50) أعماؿ موجية أو أعماؿ تطبيقية (50)محاضرة : طريقة التقييـ
 

 6السداسي   
 

 األرصدة المعامالت  الحجم الساعي السداسي  المواد
 10 6 سا 120 تربص

 4 2 سا 45 ممتقى البحث
 16 8 د30سا  172 مذكرة تخرج 

 30 16 د30سا و 337 المجموع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لمصحافةالـعـمـيـا الوطنية رسـة المديتضّمن تأىيل ، 2019ر ديسمب 18مـؤّرخ في  2001 رقم قــرار

 "صحافة اقتصادية"ماستر في كوين تلضمان  وعموم االعالم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـل القانوف التوجييي
 ،2019 سنة مارس 31 الموافق 1440عاـ  رجب 24 في المؤرخ 111-19 رقـ الرئاسي المرسوـ وبمقتضى -

 الحكومة. أعضاء تعييف والمتضمف
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه ماسترالدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الوالمتضّمف نظاـ 
 2009سنة  غشت 10الموافق  1430عاـ  شعباف 19في  المؤّرخ 252-09رقـ  المرسوـ التنفيذؼ وبمقتضى -

 اإلعبلـ. وعمـو لمصحافة العميا إنشاء المدرسة الوطنية والمتضمف
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18ؤّرخ في الم 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صبلحيات وز 
 2016جواف سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  09المؤرخ في  176-16بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ و  -

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
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ماؼ  21 في واجتماعية المؤرخ إنسانية البيداغوجية الوطنية لميداف عموـ المجنة اجتماع محضر عمى وبناء   -
2019. 

 رر ـــــيـق
 مصحافة اقتصاديةمماستر في كويف تلضماف  لمصحافة وعموـ االعبلـالػعػمػيػا الوطنية رسػة تؤىل المد :لماّدة األولـىا

 . 2019/2020بعنواف السنة الجامعية 
 ي :أتكما ي أعبلهالمذكور في المادة األولى  التكويف فّرعيت :2ــادة الم

 طبيعة التخصص شعبةال الميدان
 أ صحافة اقتصادية واالتصاؿ اإلعبلـ عمـو-إنسانية عمـو واجتماعية إنسانية عمـو

 

لمصحافة الػعػمػيػا الوطنية رسػة بالمدفي مصحافة اقتصاديةم  استرحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة مي :3المــادة 
 ، طبقا لممحق ىذا القرار.وعمـو االعبلـ

،  لمصحافة وعموـ االعبلـالػعػمػيػا الوطنية رسػة المدكويف العالييف ومدير عميـ والت  يكّمف المدير العاـ لمت   :4المــادة 
 عالي والبحث العممي.كّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ال

 2019 ديسمبر 18 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتضّمن تأىيل المدرسـة الوطنية الـعـمـيـا لمصحافة 2019ديسمبر  18ّرخ في المـؤ  2001ممحق القرار رقم 
 لضمان تكوين ماستر في "صحافة اقتصادية" وعموم االعالم

 1السداسي
 

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي  وحدات التعميم
 األرصدة المعامل

 التقييم طريقة
 مالحظة

 متواصل إمتحان أعمال تطبيقية ال موجيةأعم اتمحاضر  أسبوع   15
          وحدة التعميم األساسية

  X X 5 2  د 30سا و1 د30سا و1 سا 45 تاريخ الصحافة في الجزائر-1
  X X 5 2  د 30سا و1 د30سا و1 سا 45 سيميولوجيا -2
  X X 5 2  د 30سا و1 د30سا و1 سا 45 وسائل اإلعبلـ وأخبلقيات مينة الصحافة -3
  X X 5 2  د 30سا و1 د30سا و1 سا 45 مدخل لعمـ االقتصاد -4

          وحدات التعميم المنيجية
  X X 3 2  د 30سا و1 د30سا و1 سا 45 منيجية البحث العممي: مدخل نظرؼ -5
  X  3 2 د 30سا و1   د30ساو22 صحافة الوكاالت-6

          وحدات التعميم االستكشافية
   X 1 1   د30سا و1 د30ساو22 ئة  والتنمية المستدامةالبي-7
  X  1 1 د 30سا و1   د30ساو22 المعمومة االقتصادية-8

          وحدة التعميم األفقية
  X  1 1 د 30سا و1   د30ساو22 لغة إنجميزية عامة-9

  X  1 1 د 30سا و1   د30ساو22 م1مستوػم-لغة فرنسية مينية  -10
    30 16 سا  6 د30سا7 د00و سا9  د30سا337 مجموعال

 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                  د30سا و 22: الساعي األسبوعي الحجـ
 50 أعماؿ موجية أو أعماؿ تطبيقية 50محاضرة : ميزاف
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 2 السداسي
 

 اعي األسبوعيالحجم الس الحجم الساعي السداسي  وحدات التعميم
 األرصدة المعامل

 التقييم طريقة
 مالحظة

 متواصل إمتحان أعمال تطبيقية أعمال موجية اتمحاضر  أسبوع   15
          وحدة التعميم األساسية

  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 صناعات ثقافية -1
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 اتصاؿ سياسي -2
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 يات االعبلـ: المواضيع والمناىج لسان -3
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 اقتصاد المعرفة -4

          وحدات التعميم المنيجية
  X X 3 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 فنيات تحرير الصحافة المكتوبة -5
  X  3 2 د30سا و1   د30سا و22 تربص -6

          وحدات التعميم االستكشافية
   X 1 1   د30سا و1 د30سا و22 النموذج االقتصادؼ الجزائرؼ  -7
 وسائل اإلعبلـ والتشريعات القانونية -8

   X 1 1   د30سا و1 د30سا و22 في الجزائر     

          وحدة التعميم األفقية
  X  1 1 د30وسا 1   د30سا و22 انجميزية وسائل  اإلعبلـ -9

  X  1 1 د30سا و1   د30سا و22 م2مستوػم-لغة فرنسية مينية  -10
    30 16 د30سا 4 د30و سا7 د30سا و10 د30سا و 337 مجموعال

 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                  د30سا و 22: الساعي األسبوعي الحجـ
 50 عماؿ موجية أوأعماؿ تطبيقيةأ  50محاضرة : ميزاف

 

 3 السداسي
 

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي  وحدات التعميم
 األرصدة المعامل

 التقييم طريقة
 مالحظة

 متواصل إمتحان أعمال تطبيقية أعمال موجية اتمحاضر  أسبوع   15
          وحدة التعميم األساسية

  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 لسمعي البصرؼ قانوف الصحافة وا-1
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 نظرية الدولة و القانوف الدستورؼ -2
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45  تحميل الخطاب اإلعبلمي:المفاىيـ والمناىج-3
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 االقتصاد المالي-4

          تعميم المنيجيةوحدات ال
  X X 3 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 فنيات التحرير السمعي البصرؼ -5
  X  3 2 د30سا و1   د30سا22 تربص-6

          وحدات التعميم االستكشافية
   X 1 1   د30سا و1 د30سا و22 حقل تطبيق التسويق-7
  X  1 1 د30سا و1   د30ساو22 دراسات سبر آراء-8

          وحدة التعميم األفقية
  X  1 1 د30سا و1   د30ساو22 المغة اإلنجميزية: األنواع الصحفية  -9

  X  1 1 د30سا و1   د30سا و22 م3مستوػم-المغة فرنسية مينية  -10
    30 16 د00سا 6 د30و سا7 د00سا و9 د30سا و 337 مجموعال

 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                  د30سا و 22: الساعي األسبوعي الحجـ
 50 أعماؿ موجية أوأعماؿ تطبيقية 50محاضرة : ميزاف
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 4 السداسي
 

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي  وحدات التعميم
 األرصدة المعامل

 التقييم طريقة
 مالحظة

 متواصل إمتحان أعمال تطبيقية وجيةأعمال م اتمحاضر  أسبوع   15
          التعميم األساسيةوحدات 

  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 إنثربولوجيا االتصاؿ-1
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 تحميل مقارف لؤلنظمة اإلعبلمية-2
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 إتصاؿ المنظمات-3
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 القتصادؼ واليقظة االستراتيجيةالذكاء ا-4

          وحدات التعميم المنيجية
  X X 3 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 فنيات  التحرير  الرقمية -5
  X  3 2 د30سا و1   د30ساو22 تربص-6

          وحدات التعميم االستكشافية
   X 1 1   د30سا و1 د30ساو22 اقتصاد سياسي-7
  X  1 1  د30سا و1  د30ساو22 مبادغ المناجمنت بالمؤسسة اإلعبلمية -8

          التعميم األفقيةوحدات 
  X  1 1 د30سا و1   د30ساو22 المغة االنجميزية: تعبير كتابي وشفيي  -9

  X  1 1 د30سا و1   د30ساو22 م4مستوػم -لغة فرنسية مينية  -10
    30 16 د00سا 6 د30و سا7 د00سا و9 د30سا و 337 مجموعال

 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                  د30سا و 22: الساعي األسبوعي الحجـ
 50 أعماؿ موجية أوأعماؿ تطبيقية 50محاضرة : ميزاف

 

 5 السداسي
 

 لحجم الساعي األسبوعيا الحجم الساعي السداسي  وحدات التعميم
 األرصدة المعامل

 التقييم طريقة
 مالحظة

 متواصل إمتحان أعمال تطبيقية أعمال موجية اتمحاضر  أسبوع   15
          التعميم األساسيةوحدات 

  X X 5 2  د30سا و1 د 30سا و1 سا 45 قانوف وحوكمة اإلنترنت-1
  X X 5 2  د30سا و1 د 30سا و1 سا 45 وسائل االعبلـ والمجتمع-2
  X X 5 2  د30سا و1 د 30سا و1 سا 45 انسيات رقمية-3
  مواضيع حوؿ االقتصاد الدولي-4

  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 والتنمية المستدامة     

          وحدات التعميم المنيجية
  X X 3 2  د 30سا و1 د 30سا و1 سا 45 تصميـ مشروع البحث -5
  X  3 2 د30سا و1   د 30سا و22 بصتر -6

          وحدات التعميم االستكشافية
   X 1 1   د 30سا و1 د 30سا و22 الرىانات  الجيواقتصادية-7
   X 1 1   د 30سا و1 د 30سا و22 عولمة وسائل اإلعبلـ-8

          التعميم األفقيةوحدات 
  X  1 1 د30سا و1   د30سا و22 إعداد جريدة بالمغة االنجميزية  -9

  X  1 1 د30سا و1   د30سا و22 م5مستوػم-لغة فرنسية مينية  -10
    30 16 د30سا 4 د30و سا7 د30و سا10 د30سا و 337 مجموعال

 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                  د30سا و 22: الساعي األسبوعي الحجـ
 50 أعماؿ موجية أوأعماؿ تطبيقية 50رة محاض: ميزاف
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 6السداسي   
 

 األرصدة المعامالت  الحجم الساعي السداسي  المواد
 10 6 د00سا  120 تربص

 4 2 د00سا و 45 ممتقى البحث
 16 8 د30سا و 172 مذكرة تخرج 

 30 16 د30سا و 337 المجموع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمصحافة الـعـمـيـا الوطنية رسـة المديتضّمن تأىيل ، 2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  2002 رقم قــرار
 "صحافة واتصال رياضي"ماستر في كوين تلضمان  وعموم االعالم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ـ ذؼ الحجة عا 18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل
 ،2019 سنة مارس 31 الموافق 1440عاـ  رجب 24 في المؤرخ 111-19 رقـ الرئاسي المرسوـ وبمقتضى -

 الحكومة. أعضاء تعييف والمتضمف
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17 المؤّرخ في 265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .دكتوراهوشيادة ال ماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ال
 2009سنة  غشت 10الموافق  1430عاـ  شعباف 19في  المؤّرخ 252-09رقـ  المرسوـ التنفيذؼ وبمقتضى -

 اإلعبلـ. وعمـو حافةلمص العميا إنشاء المدرسة الوطنية والمتضمف
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صبلحيات وز 
 2016جواف سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  09المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
ماؼ  21 في واجتماعية المؤرخ إنسانية البيداغوجية الوطنية لميداف عموـ المجنة اجتماع محضر عمى وبناء   -

2019. 
 رر ـــــيـق

 

مصحافة واتصاؿ ر في ماستكويف تلضماف  لمصحافة وعموـ االعبلـالػعػمػيػا الوطنية رسػة تؤىل المد لماّدة األولـى:ا
 . 2019/2020بعنواف السنة الجامعية  رياضيم

 ي:أتكما ي أعبلهالمذكور في المادة األولى  التكويف فّرعيت :2المــادة 
 طبيعة التخصص شعبةال الميدان

 أ صحافة واتصاؿ رياضي واالتصاؿ اإلعبلـ عمـو-إنسانية عمـو واجتماعية إنسانية عمـو
الػعػمػيػا الوطنية رسػة بالمدفي مصحافة واتصاؿ رياضيم  استربرنامج البيداغوجي لنيل شيادة محدد الي :3المــادة 

 ، طبقا لممحق ىذا القرار.لمصحافة وعمـو االعبلـ
، كّل لمصحافة وعموـ االعبلـالػعػمػيػا الوطنية رسػة المدكويف العالييف ومدير عميـ والت  يكّمف المدير العاـ لمت   :4المــادة 

 فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019 ديسمبر 18 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ
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 لمصحافةالـعـمـيـا الوطنية رسـة المدضّمن تأىيل المت 2019ديسمبر  18المـؤّرخ في  2002ممحق القرار رقم 
 اتصال رياضي" "صحافة وماستر في كوين تلضمان  وعموم االعالم

 1 السداسي
 

 اعي األسبوعيالحجم الس الحجم الساعي السداسي  وحدات التعميم
 األرصدة المعامل

 التقييم طريقة
 مالحظة

 متواصل إمتحان أعمال تطبيقية أعمال موجية ةمحاضر  أسبوع   15
          وحدة التعميم األساسية

  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 تاريخ الصحافة الجزائرية -1
  X سX 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 سيميولوجيا -2
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 ل اإلعبلـ وأخبلقيات مينة الصحافةوسائ -3
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 تاريخ و فمسفة الرياضة  -4

          وحدة التعميم المنيجية
  X X 3 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 1فنيات  التحرير في اإلعبلـ الرياضي -5
  X  3 2 د30سا و1   د30سا و22 تربص  -6

          وحدة التعميم االستكشافية
   X 1 1   د30سا و1 د30سا و22 مدخل الى اإلعبلـ الرياضي -7
   X 1 1   د30سا و1 د30سا و22 اقتصاد الرياضة -8

          وحدة التعميم األفقية
  X  1 1 د30سا و1   د30سا و22 1لغة فرنسية  -9

  X  1 1 د30سا و1   د30سا و22 لغة انجميزية عامة -10
    30 16 د30سا 4 د30و سا7 د30و سا10 د30سا و 337 مجموعال

 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                  د30سا و 22: الساعي األسبوعي الحجـ
 50 أعماؿ موجية أوأعماؿ تطبيقية 50محاضرة : المعيار

 

 2 السداسي
 

 الحجم الساعي األسبوعي م الساعي السداسي الحج وحدات التعميم
 األرصدة المعامل

 التقييم طريقة
 مالحظة

 متواصل إمتحان أعمال تطبيقية أعمال موجية ةمحاضر  أسبوع   15
          وحدة التعميم األساسية

  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 الصناعات الثقافية -1
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 لمناىجاالعبلـ: المواضيع وا  ليسانيات -2
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 االتصاؿ السياسي -3
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 عمـ االجتماع الرياضي -4

          وحدة التعميم المنيجية
  X X 3 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 2فنيات التحرير في اإلعبلـ الرياضي -5
  X  3 2 د30سا و1   د30سا و22 تربص -6

          وحدة التعميم االستكشافية
   X 1 1   د30سا و1 د30سا و22 تاريخ الحركة الرياضية الجزائرية -7
   X 1 1   د30سا و1 د30سا و22 القانوف الرياضي -8

          وحدة التعميم األفقية
  X  1 1 د30سا و1   د30سا و22 2لغة فرنسية -9

  X  1 1 د30سا و1   د30سا و22 ائل اإلعبلـانجميزية وس -10
    30 16 د30سا 4 د30و سا7 د30و سا10 د30سا و 337 مجموعال

 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                  د30سا و 22: الساعي األسبوعي الحجـ
 50 أعماؿ موجية أوأعماؿ تطبيقية 50محاضرة : المعيار
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 3 السداسي
 

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي  وحدات التعميم
 األرصدة المعامل

 التقييم طريقة
 مالحظة

 متواصل إمتحان أعمال تطبيقية أعمال موجية ةمحاضر  أسبوع   15
          وحدة التعميم األساسية

  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 قانوف الصحافة والسمعي بصرؼ  -1
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 نظرية الدولة والقانوف الدستورؼ  -2
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 تحميل الخطاب اإلعبلمي:المفاىيـ والمناىج  -3
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 االتصاؿ الرياضي  -4

          وحدة التعميم المنيجية
   -ياضية السمعيةتقنيات الصحافة الر  -5

  X X 3 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 1البصرية    

  X  3 2 د30سا و1   د30سا و22 تربص  -6
          وحدة التعميم االستكشافية

   X 1 1   د30سا و1 د30سا و22 الييئات الرياضية الوطنية والدولية   -7
  X  1 1 د30سا و1   د30سا و22 المناجمنت الرياضي -8

          لتعميم األفقيةوحدة ا
  X  1 1 د30سا و1   د30سا و22 3لغة فرنسية مستوػ  -9

  X  1 1 د30سا و1   د30سا و22 األنواع الصحفية بالمغة االنجميزية  -10
    30 16 د00سا و 6 د30سا و7 د 00سا و9 د30سا و337 مجموعال

 30: مجموع األرصدة                16: معامبلتمجموع ال                  د30سا و 22: الساعي األسبوعي الحجـ
 50 أعماؿ موجية أوأعماؿ تطبيقية 50محاضرة : المعيار

 

 4 السداسي
 

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي  وحدات التعميم
 األرصدة المعامل

 التقييم طريقة
 مالحظة

 متواصل إمتحان أعمال تطبيقية أعمال موجية ةمحاضر  أسبوع   15
          وحدة التعميم األساسية

  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 أنثروبولوجيا االتصاؿ -1
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 اتصاؿ المنظمات -2
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 التحميل المقارف لمسياسات االعبلمية -3
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 جيوسياسية الرياضة  -4

          وحدة التعميم المنيجية
  -فنيات  الصحافة الرياضية السمعية -5

  X X 3 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45  2البصرية      

  X  3 2 د30سا و1   د30سا و22 تربص  -6
          وحدة التعميم االستكشافية

   X 1 1   د30سا و1 د30سا و22 التسويق الرياضي -7
  X  1 1 د30سا و1   د30سا و22 مقاوالتية -8

          وحدة التعميم األفقية
  X  1 1 د30سا و1   د30سا و22 4المغة الفرنسية مستوػ  -9

  X  1 1 د30سا و1   د30سا و22 المغة االنجميزية : فنيات التعبير -10
    30 16 د00سا و 6 د30سا و7 د 00سا و9 د30سا و337 مجموعال

 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                  د30سا و 22: ي األسبوعيالساع الحجـ
 50 أعماؿ موجية أوأعماؿ تطبيقية 50محاضرة : المعيار
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 5 السداسي
 

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي  وحدات التعميم
 األرصدة المعامل

 التقييم طريقة
 ةمالحظ

 متواصل إمتحان أعمال تطبيقية أعمال موجية ةمحاضر  أسبوع   15
          وحدة التعميم األساسية

  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 وسائل االعبلـ والمجتمع -1
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 قانوف و حوكمة  االنترنت -2
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45  انسانيات رقمية -3
  X X 5 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 تكنولوجيات االعبلـ واالتصاؿ  والرياضة  -4

          وحدة التعميم المنيجية
  X X 3 2  د30سا و1 د30سا و1 سا 45 تصميـ مشروع بحث -5
  X  3 2 د30سا و1   د30سا و22 تربص  -6

          وحدة التعميم االستكشافية
   X 1 1   د30سا و1 د30سا و22 لمرياضةالتغطية اإلعبلمية  -7
   X 1 1   د30سا و1 د30سا و22 حقوؽ البث الرياضي -8

          وحدة التعميم األفقية
  X  1 1 د30سا و1   د30سا و22 5المغة الفرنسية مستوػ  -9

  X  1 1 د30سا و1   د30سا و22 إعداد جريدة بالمغة االنجميزية -10
    30 16 د30سا و 4 د30سا و7  د30و سا10 د30سا و337 مجموعال

 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                  د30سا و 22: الساعي األسبوعي الحجـ
 50 أعماؿ موجية أوأعماؿ تطبيقية 50محاضرة : المعيار

 

 6السداسي   
 

 األرصدة المعامالت  الحجم الساعي السداسي  المواد
 10 6 سا 120 تربص 

 4 2 سا 45 ممتقى البحث
 16 8 د 30سا و172 مذكرة التخرج

 30 16 د30سا و 337 المجموع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لمصحافةالـعـمـيـا الوطنية رسـة المديتضّمن تأىيل ، 2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  2003 رقم قــرار

 "صحافة عممية وبيئية"ماستر في كوين تلضمان  موم االعالموع
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل
 ،2019 سنة مارس 31 الموافق 1440عاـ  رجب 24 في المؤرخ 111-19 رقـ اسيالرئ المرسوـ وبمقتضى -

 الحكومة. أعضاء تعييف والمتضمف
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ة الدكتوراهوشياد ماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ال
 2009سنة  غشت 10الموافق  1430عاـ  شعباف 19في  المؤّرخ 252-09رقـ  المرسوـ التنفيذؼ وبمقتضى -

 اإلعبلـ. وعمـو لمصحافة العميا إنشاء المدرسة الوطنية والمتضمف
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016جواف سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  09المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

ماؼ  21 في واجتماعية المؤرخ إنسانية ـالبيداغوجية الوطنية لميداف عمو  المجنة اجتماع محضر عمى وبناء   -
2019. 

 رر ـــــيـق
صحافة عممية مماستر في كويف تلضماف  لمصحافة وعموـ االعبلـالػعػمػيػا الوطنية رسػة تؤىل المد لماّدة األولـى:ا

 . 2019/2020بعنواف السنة الجامعية  موبيئية
 ي:أتكما ي بلهأعالمذكور في المادة األولى  التكويف فّرعيت :2المــادة 

 طبيعة التخصص شعبةال الميدان
 أ صحافة عممية وبيئية واالتصاؿ اإلعبلـ عمـو-إنسانية عمـو واجتماعية إنسانية عمـو

 

الػعػمػيػا الوطنية رسػة بالمدم صحافة عممية وبيئيةفي م استرحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة مي :2المــادة 
 بقا لممحق ىذا القرار.، طلمصحافة و عمـو االعبلـ

، كّل لمصحافة وعموـ االعبلـالػعػمػيػا الوطنية رسػة المدكويف العالييف ومدير عميـ والت  يكّمف المدير العاـ لمت   :4المــادة 
 فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 رديسمب 18 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ة الوطنية الـعـمـيـا لمصحافةالمتضّمن تأىيل المدرسـ 2019ديسمبر  18المـؤّرخ في  2003ممحق القرار رقم 
 وعموم االعالم لضمان تكوين ماستر في "صحافة عممية وبيئية"

 

 1 السداسي
 

 وحدات التعميم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل
 التقييم طريقة

 مراقبة إمتحان أعمال تطبيقية أعمال موجية اتمحاضر  أسبوع   15 مالحظة
 مستمرة

          وحدة التعميم األساسية
  X X 5 2   د30ساو1 د30ساو1 سا 45 تاريخ الصحافة في الجزائر-1
  X X 5 2   د30ساو1 د30ساو1 سا 45 السيميولوجيا-2
  X X 5 2   د30ساو1 د30ساو1 سا 45 التنمية المستدامة -3
  X X 5 2   د30ساو1 د30وسا1 سا 45 وسائل اإلعبلـ وأخبلقيات مينة الصحافة -4

          وحدة التعميم المنيجية
  X X 3 2   د30ساو1 د30ساو1 سا 45 منيجية البحث العممي: مدخل نظرؼ  -5
  X   3 2 د30ساو1     30سا22 تربص  -6

          وحدة التعميم االستكشافية
   X 1 1     د30ساو1 30سا22 تاريخ العمـو و االبستميولوجيا  -7
   X 1 1     د30ساو1 30سا22 الجداالت العممية المعاصرة  -8
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          وحدة التعميم األفقية
  X   1 1 د30ساو1     30سا22 لغة إنجميزية عامة-9

  X   1 1 د30ساو1     30سا22 م1مستوػم-لغة فرنسية مينية  -10
    30 16 د30سا و 4 د 30ساو 7 د30و سا10 د30سا 337 مجموعال

 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                  د30سا و 22: الساعي األسبوعي الحجـ
 50 أعماؿ موجية أوأعماؿ تطبيقية 50محاضرة : ميزاف

 

 2 السداسي
 

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي  وحدات التعميم
 األرصدة المعامل

 تقييمال طريقة
 مالحظة

 متواصل إمتحان أعمال تطبيقية أعمال موجية اتمحاضر  أسبوع   15
          وحدة التعميم األساسية

  X X 5 2   د30ساو1 د30ساو1 سا 45 الصناعات الثقافية -1
  X X 5 2   د30ساو1 د30ساو1 سا 45 االتصاؿ السياسي -2
  X X 5 2   د30ساو1 د30ساو1 سا 45 ىجالمسانيات اإلعبلمية: المواضيع والمنا-3
  X X 5 2   د30ساو1 د30ساو1 سا 45 القانوف البيئي  -4

          وحدة التعميم المنيجية
  X X 3 2   د30ساو1 د30ساو1 سا 45 أسس البحث العممي  -5
  X   3 2 د30ساو1     د 30سا و22 تربص  -6

          وحدة التعميم االستكشافية
   X 1 1     د30ساو1 د 30سا و22 الصحة و المجتمع   -7
   X 1 1     د30ساو1 د 30سا و22 قانوف الصحة   -8

          وحدة التعميم األفقية
  X   1 1 د30ساو1     د 30سا و22 2لغة إنجميزية:  مستوػ -9

  X   1 1 د30ساو1     د 30سا و22 2لغة فرنسية مينية :مستوػ -10
    30 16 د30سا و 4 د 30ساو 7 د30و سا10 د30سا 337 عمجمو ال

 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                  د30سا و 22: الساعي األسبوعي الحجـ
 50 أعماؿ موجية أوأعماؿ تطبيقية 50محاضرة : ميزاف

 

 3 السداسي
 

 الحجم الساعي األسبوعي  الحجم الساعي السداسي وحدات التعميم
 األرصدة المعامل

 التقييم طريقة
 مالحظة

 متواصل إمتحان أعمال تطبيقية أعمال موجية اتمحاضر  أسبوع   15
          وحدة التعميم األساسية

  X X 5 2   د30ساو1 د30ساو1 سا 45 قانوف الصحافة والسمعي البصرؼ -1
  X X 5 2   د30ساو1 د30ساو1 سا 45  القانوف الدستورؼ نظرية الدولة و -2
تجميل الخطاب اإلعبلمي: المفاىيـ  -3

  X X 5 2   د30ساو1 د30ساو1 سا 45 والمناىج

  X X 5 2   د30ساو1 د30ساو1 سا 45 البيئة: الرىانات الدولية  -4
          وحدة التعميم المنيجية

  X X 3 2   د30ساو1 د30ساو1 سا 45 تقنيات البحث التطبيقي -5
  X   3 2 د30ساو1     د30سا و22 تربص  -6

          وحدة التعميم االستكشافية
   X 1 1     د30ساو1 د30سا و22 التعميـ العممي    -7
   X 1 1     د30ساو1 د30سا و22 الصحة والبيئة والتماثبلت االجتماعية   -8
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          وحدة التعميم األفقية
  X   1 1 د30ساو1     د30سا و22 3ة : مستوػ لغة إنجميزي-9

  X   1 1 د30ساو1     د30سا و22 3لغة فرنسية مينية :مستوػ -10
    30 16 د30سا و 4 د 30ساو 7 د30و سا10 د30سا 337 مجموعال

 30: رصدةمجموع األ                16: مجموع المعامبلت                  د30سا و 22: الساعي األسبوعي الحجـ
 50 أعماؿ موجية أوأعماؿ تطبيقية 50محاضرة : ميزاف

 

 4 السداسي
 

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي  وحدات التعميم
 األرصدة المعامل

 التقييم طريقة
 مالحظة

 متواصل إمتحان أعمال تطبيقية أعمال موجية اتمحاضر  أسبوع   15
          وحدة التعميم األساسية

  X X 5 2   د30ساو1 د30ساو1 سا 45 انثربولوجيا االتصاؿ -1
  X X 5 2   د30ساو1 د30ساو1 سا 45 تحميل مقارف لؤلنظمة اإلعبلمية -2
  X X 5 2   د30ساو1 د30ساو1 سا 45 اتصاؿ المنظمات  -3
  X X 5 2   د30ساو1 د30ساو1 سا 45 الرىانات االقتصادية لمصحة -4

          التعميم المنيجيةوحدة 
  X X 3 2   د30ساو1 د30ساو1 سا 45  1فنيات التحرير  -5
  X   3 2 د30ساو1     30سا22 تربص  -6

          وحدة التعميم االستكشافية
   X 1 1     د30ساو1 30سا22 وسائل اإلعبلـ و الصناعة  الغذائية  -7
   X 1 1     د30ساو1 30سا22 البحث العممي في الجزائر   -8

          وحدة التعميم األفقية
  X   1 1 د30ساو1     30سا22 4لغة إنجميزية: مستوػ -9

  X   1 1 د30ساو1     30سا22 4لغة فرنسية مينية: مستوػ  -10
    30 16 د30سا و 4 د 30ساو 7 د30و سا10 د30سا 337 مجموعال

 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                  د30سا و 22: الساعي األسبوعي الحجـ
 50 أعماؿ موجية أوأعماؿ تطبيقية 50محاضرة : ميزاف

 

 4 السداسي
 

 وحدات التعميم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل
 التقييم طريقة

مراقبة  إمتحان أعمال تطبيقية موجية أعمال اتمحاضر  أسبوع   15 مالحظة
 مستمرة

          وحدة التعميم األساسية
  X X 5 2   د30ساو1 د30ساو1 سا 45 قانوف وحوكمة االنترنت -1
  X X 5 2   د30ساو1 د30ساو1 سا 45 وسائل اإلعبلـ والمجتمع -2
  X X 5 2   د30ساو1 د30ساو1 سا 45 انسانيات رقمية -3
  X X 5 2   د30ساو1 د30ساو1 سا 45 يط الحضرؼ والبيئة التخط-4

          وحدة التعميم المنيجية
  X X 3 2   د30ساو1 د30ساو1 سا 45 2فنيات التحرير  -5
  X   3 2 د30ساو1     د 30سا و22 تربص  -6

          وحدة التعميم االستكشافية
   X 1 1     د30ساو1 د30ا وس22 التكنولوجيات: االستخدامات والتأثير -7
   X 1 1     د30ساو1 د30سا و22 السياسات الصحية   -8
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          وحدة التعميم األفقية
  X   1 1 د30ساو1     د30سا و 22 5لغة إنجميزية: مستوػ -9

  X   1 1 د30ساو1     د30سا و 22 5لغة فرنسية مينية: مستوػ  -10
    30 16 د30سا و 4 د 30ساو 7 د30و سا10 د30سا 337 مجموعال

 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                  د30سا و 22: الساعي األسبوعي الحجـ
 50 أعماؿ موجية أوأعماؿ تطبيقية 50محاضرة : ميزاف

 

 6السداسي   
 

 األرصدة المعامالت الحجم الساعي السداسي الوحدات
 10 6 سا 120 تربص

 4 2 سا 45 ممتقى البحث
 16 8 د 30سا و172 مذكرة تخرج

 30 16 د30سا و 337 المجموع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لمصحافةالـعـمـيـا الوطنية رسـة المديتضّمن تأىيل ، 2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  2004 رقم قــرار

 "وسائل اإلعالم، المجتمع والثقافة"ماستر في كوين تلضمان  عالموعموم اال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل
 ،2019 سنة مارس 31 الموافق 1440عاـ  رجب 24 في المؤرخ 111-19 رقـ الرئاسي ـالمرسو  وبمقتضى -

 الحكومة. أعضاء تعييف والمتضمف
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه ماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ال
 2009سنة  غشت 10الموافق  1430عاـ  شعباف 19في  المؤّرخ 252-09رقـ  المرسوـ التنفيذؼ وبمقتضى -

 اإلعبلـ. وعمـو لمصحافة العميا إنشاء المدرسة الوطنية والمتضمف
 2013سنة يناير  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016جواف سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  09المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
ماؼ  21 في واجتماعية المؤرخ إنسانية اف عموـالبيداغوجية الوطنية لميد المجنة اجتماع محضر عمى وبناء   -

2019. 
 رر ـــــيـق

موسائل اإلعبلـ، ماستر في كويف تلضماف  لمصحافة وعموـ االعبلـالػعػمػيػا الوطنية رسػة تؤىل المد لماّدة األولـى:ا
 . 2019/2020بعنواف السنة الجامعية  المجتمع والثقافةم
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 ي:أتكما ي أعبلهفي المادة األولى المذكور  التكويف فّرعيت :2المــادة 
 طبيعة التخصص شعبةال الميدان

 أ وسائل اإلعبلـ، المجتمع والثقافة واالتصاؿ اإلعبلـ عمـو-إنسانية عمـو واجتماعية إنسانية عمـو
الوطنية  رسػةبالمدفي موسائل اإلعبلـ، المجتمع والثقافة م  استرحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة مي :2المــادة 

 ، طبقا لممحق ىذا القرار.لمصحافة وعمـو االعبلـالػعػمػيػا 
، كّل لمصحافة وعموـ االعبلـالػعػمػيػا الوطنية رسػة المدكويف العالييف ومدير عميـ والت  يكّمف المدير العاـ لمت  : 4المــادة 

 عالي والبحث العممي.فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ال
 2019 ديسمبر 18 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لمصحافة الـعـمـيـا الوطنية رسـة المدضّمن تأىيل المت 2019ديسمبر  18ّرخ في المـؤ  2004ممحق القرار رقم 

 "وسائل اإلعالم، المجتمع والثقافة"ماستر في كوين تلضمان  وعموم االعالم
 األول السداسي

 

 وحدات التعميم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 متواصل إمتحان أعمال أخرى  أعمال تطبيقية أعمال موجية محاضرة أسبوع 15
          وحدة التعميم األساسية

 x x 5 2   د30سا 1 د30سا 1 سا 45  : تاريخ الصحافة المكتوبة في الجزائر1المادة 
 x x 5 2   د30سا 1 د30سا 1 سا 45 : سيميولوجيا   2المادة 
 x x 5 2   د30سا 1 د30سا 1 سا 45 قيات مينة الصحافة:وسائل اإلعبلـ وأخبل3المادة 
 x x 5 2   د30سا 1 د30سا 1 سا   45 التواصل: األنثربولوجيا الثقافية: المغة و 4المادة 

          وحدات التعميم المنيجية
 x x 3 2   د30سا 1 د30سا 1 سا45 : منيجية البحث العممي.: مدخل نظرؼ 5المادة 
  x 3 2  د30سا 1   د30سا 22 التحرير الصحفي: الخبر والتعميق ع: أنوا 6المادة 

          وحدات التعميم االستكشافية
 x  1 1    د30سا 1 د30سا 22 : وسائل اإلعبلـ والتنشئة االجتماعية7المادة 
 x  1 1    د30سا 1 د30سا 22 : التعميـ اإلعبلمي 8المادة 

          وحدة التعميم األفقية
  x 1 1  د30سا 1   د30سا 22 : لغة فرنسية 9المادة 
  x 1 1  د30سا 1   د 30سا 22 : لغة إنجميزية عامة 10المادة 

   30 16  د30سا4 د30سا7 د30سا10 د30سا 337 1مجموع السداسي
 30: األرصدة مجموع                16: مجموع المعامبلت                   30سا  22: الساعي األسبوعي الحجـ

 (50) أعماؿ موجية أو أعماؿ تطبيقية (50)محاضرة : طريقة التقييـ
 

 الثاني السداسي
 

 وحدات التعميم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 متواصل إمتحان أعمال أخرى  أعمال تطبيقية أعمال موجية محاضرة أسبوع 15
          دة التعميم األساسيةوح

  X X 5 2   د30سا 1 د30سا 1 سا45 : الصناعات الثقافية 1المادة 
  X X 5 2   د30سا 1 د30سا 1 سا45 : االتصاؿ السياسي 2المادة 
  X X 5 2   د30سا 1 د30سا 1 سا45 لسانيات اإلعبلـ: المواضيع والمناىج: 3المادة 
  X  X 5 2   د30سا 1 د30سا 1 سا  45 ة: سيميولوجيا الصور 4المادة 
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          وحدات التعميم المنيجية
  X  X 3 2   د30سا 1 د30سا 1 سا 45 : أسس البحث العممي5المادة 
   X 3 2  د30سا 1   د30سا 22 : صحافة وكاالت األنباء6المادة 

          وحدات التعميم االستكشافية
  X  1 1    د30سا 1 د30 سا22 : النقد األدبي7المادة 
 : السنيما واإلنتاج السمعي البصرؼ  8المادة 

 X  1 1    د30سا 1 د30سا 22 في الجزائر          

          وحدة التعميم األفقية
   X 1 1  د30سا 1   د30سا 22 : لغة فرنسية 9المادة 
   X 1 1  30ا س1   د30سا 22 :المغة اإلنجميزية  لوسائل اإلعبلـ 10المادة 

   30 16  د30سا4 د30سا7 د30سا10 د30سا 337 2مجموع السداسي
 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                   30سا  22: الساعي األسبوعي الحجـ

 (50) أعماؿ موجية أو أعماؿ تطبيقية (50)محاضرة : طريقة التقييـ
 

 الثالث السداسي
 

 وحدات التعميم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 متواصل إمتحان أعمال أخرى  أعمال تطبيقية أعمال موجية محاضرة أسبوع 15
          وحدة التعميم األساسية

  x  x 5 2   د30سا 1 د 30سا 1 سا45 : قانوف الصحافة والسمعي البصرؼ 1المادة 
  x  x 5 2   د30سا 1 د30سا 1 سا45 : نظرية الدولة والقانوف الدستورؼ  2المادة 
 : تحميل الخطاب االعبلمي  3المادة 

 x x 5 2   د 30سا 1 د30سا 1 سا45 مفاىيـ ومناىج           

  x  x 5 2   د30سا  1 د30سا 1 سا 45 : االتصاؿ االجتماعي4المادة 
          المنيجيةوحدات التعميم 

  x  x 3 2   د 30سا 1 د30سا 1 سا 45 : االنواع الصحفية المركبة5المادة 
  x 3  2  د 30سا 1   د 30سا 22 : تربص6المادة 

          وحدات التعميم االستكشافية
  x  1 1    د30سا 1 د 30سا 22 : النقد الفني7المادة 
 ياسة : المؤسسات الثقافية والس 8المادة 

 x  1 1    د30سا 1 د 30سا 22 الثقافية في الجزائر          

          وحدة التعميم األفقية
   x    د 30سا 1   د30سا 22 : لغة فرنسية  9المادة 
   x    د 30سا 1   د 30سا 22 : لغة إنجميزية : األنواع الصحفية  10المادة 

   30 16  د30سا4 د30سا7 د30سا10 د30سا 337 3مجموع السداسي
 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                   30سا  22: الساعي األسبوعي الحجـ

 (50) أعماؿ موجية أو أعماؿ تطبيقية (50)محاضرة : طريقة التقييـ
 

 الرابع السداسي
 

 وحدات التعميم
 األسبوعيالحجم الساعي  الحجم الساعي السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 متواصل إمتحان أعمال أخرى  أعمال تطبيقية أعمال موجية محاضرة أسبوع 15
          وحدة التعميم األساسية

  X  X 5 2   د 30سا 1 د30سا 1 سا45 : أنثربولوجيا االتصاؿ1المادة 
  X  X 5 2   د 30سا 1 د30سا 1 سا45 التحميل المقارف لمسياسات اإلعبلمية:2المادة 
  X  X 5 2   د 30سا 1 د30سا 1 سا 45 : اتصاؿ المنظمات  3المادة 
  X  X 5 2   د 30سا 1 د30سا 1 سا45 : العولمة، التنوع  وحوار الثقافات4المادة 
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          وحدات التعميم المنيجية
  X  X 3 2   د 30 سا1 د30سا 1 سا45 البصرؼ –: فنيات التحرير السمعي5المادة 
   X 3 2  د 30سا 1   د30سا 22 : تربص 6المادة 

          وحدات التعميم االستكشافية
 : استخدامات شبكات التواصل 7المادة 

 X  1 1    د30سا 1 د 30سا 22 االجتماعي الرقمية         

  X  1 1    د30سا 1 د 30سا 22 : السمطة، الصحافة والمثقفيف8المادة 
          وحدة التعميم األفقية

   X 1 1  د 30سا 1   د 30سا 22 : لغة فرنسية  9المادة 
 غة انجميزية: تقنيات التعبير : ل10المادة 

  X 1 1  د 30سا 1   د 30سا 22 الكتابي والشفوؼ             

   30 16  د30سا4 د30سا7 د30سا10 د30سا 337 4مجموع السداسي
 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                   30سا  22: األسبوعيالساعي  الحجـ

 (50) أعماؿ موجية أو أعماؿ تطبيقية (50)محاضرة : طريقة التقييـ
 

 الخامس السداسي
 

 وحدات التعميم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي

 األرصدة المعامل
 يمنوع التقي

 متواصل إمتحان أعمال أخرى  أعمال تطبيقية أعمال موجية محاضرة أسبوع 15
          وحدة التعميم األساسية

  X  X 5 2   د 30سا 1 د30سا 1 سا45 قانوف وحوكمة االنترنت: 1المادة 
  X  X 5 2   د30سا  1 د30سا 1 سا45 : وسائل اإلعبلـ والمجتمع 2المادة 
  X  X 5 2   د 30سا 1 د30سا 1 سا 45 سانيات رقميةإن:  3المادة 
  X  X 5 2   د 30سا 1 د30سا 1 سا 45 : الرقمنة واإلبداع الفني 4المادة 

          وحدات التعميم المنيجية
  X  X 3 2   د 30سا 1 د30سا 1 سا45 : تصميـ مشروع بحث عممي5المادة 
   X 3 2  د 30سا 1   د 30سا 22 : تربص6المادة 

          وحدات التعميم االستكشافية
  X  1 1    د30سا 1 د 30سا 22 : مينيو وسائل اإلعبلـ في الجزائر7المادة 
  X  1 1    د30سا 1 د 30سا 22 : التراث واإلنتاج الثقافي في الجزائر8المادة 

          وحدة التعميم األفقية
   X 1 1  د30سا  1   د 30سا 22 : لغة فرنسية9المادة 
 لغة انجميزية :إعداد صحيفة   :10المادة 

 أو نشرة سمعية بصرية           
  X 1 1  د30سا  1   د 30سا 22

   30 16  د30سا4 د30سا7 د30سا10 د30سا 337 5مجموع السداسي
 30: مجموع األرصدة                16: مجموع المعامبلت                   30سا  22: الساعي األسبوعي الحجـ

 (50) أعماؿ موجية أو أعماؿ تطبيقية (50)محاضرة : طريقة التقييـ
 

 6السداسي   
 

 األرصدة المعامالت الحجم الساعي السداسي المواد
 10 6 د 00سا 120 تربص

 4 2 د 00سا 45 ممتقى البحث
 16 8 د 30سا 172 مذكرة تخرج

 30 16 د30سا 337 المجموع 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد قائمة المؤسسات الخاصة ، 2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  2005 رقم قــرار
 لمتكوين العالي والتكوينات العالية التي تضمنيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419الحجة عاـ ذؼ  18خ في المؤرّ  05-99وبمقتضى القانوف رقـ  -

 منو. 14مكرر 43إلى  1مكرر 43السيما المواد  ـ،ؿ والمتمّ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدّ 
 2019 مارس سنة 31 الموافق 1440 رجب عاـ 24خ في المؤرّ  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .الحكومة أعضاء تعييف والمتضمف
د الذؼ يحدّ  2013يناير 30الموافق  ؿ عاـربيع األوّ  18خ في المؤرّ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 دحدّ الذؼ ي 2016 سنة أكتوبر 30الموافق  1438محـر عاـ  24 خ فيالمؤرّ  1641رقـ وبمقتضى القرار  -

 .منو 6العالي، السيما المادة تكويف رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لم
صبلحيات المجنة المكمفة بدراسة طمبات د حدّ الذؼ ي 2017أبريل سنة  05خ في لمؤرّ ا 375رقـ وبمقتضى القرار  -

 .رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي دفتر شروط تسميـ
 ء مؤسسة خاصة لمتكويف العاليرخصة إنشا دفتر شروط تسميـعمى قرار المجنة المكمفة بدراسة طمبات  بناء   -

 .2019أكتوبر  17المنعقدة بتاريخ 
 

 رر ـــــيـق
 

 سنة أكتوبر 30الموافق  1438محـر عاـ  24 المؤرخ في 1641مف  6 تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى:

، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات الخاصة لمتكويف العالي 2016
 البحث العممي والتكوينات العالية التي تضمنيا.صة مف طرؼ وزير التعميـ العالي و خرّ الم

طبقا  متكوينات العالية التي تضمنياوالبرامج البيداغوجية ليف العالي د قائمة المؤسسات الخاصة لمتكو تحدّ  :2المادة 

 لمبلحق ىذا القرار.
 ة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لوزار  :3المادة 

 2019 ديسمبر 18 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد قائمة المؤسسات الخاصة لمتكوين العالي 2019ديسمبر  18 في مؤرخ 2005م ممحق القرار رق
 
 

 المؤسسة الخاصة رقم
 لمتكوين العالي

 رخصة المؤسس العنوان
 تكوينات

 شيادة تاريخ االنطالق تخصص شعبة ميدان

01 
المدرسة العميا 
لمفندقة واإلطعاـ 

 بالجزائر

الطريق 
 الوطني
 11رقـ 
 لبنيافعيف ا

 الجزائر

مؤسسة 
االستثمار 
 الفندقي

 مؤّرخ 559مقّرر رقـ 
ديسمبر  06في 

2014 

ـ عمو 
اقتصادية،  
تسيير وعمـو 

 تجارية

طعاـ عمـو التسيير  ليسانس 2015-2014 تسيير فندقي وا 

          

02 
المعيد الدولي 
لممناجمنت 
 والتطوير

شارع  19
دمحم بوضياؼ 
.الشراقة. 
 الجزائر

سالم بن عبد ال
 براىيم

مؤّرخ  1023قرار رقـ 
 2017أكتوبر  24في 

 

عمـو 
اقتصادية،  
تسيير وعمـو 

 تجارية
 
 
 

  تسيير المؤسسات .7 عمـو التسيير
 
2017-2018 

 
 مالية  –محاسبة  .4 عمـو مالية  ليسانس

 بيع  -تسويق  .3 عمـو تجارية 
محاسبة  –تدقيق  .7 عمـو التسيير

 مراقبة -
 
 
2017-2018 

 
 ماستر

 تسويق واتصاؿ .4 عمـو مالية 
إدارة أعماؿ  .3 عمـو تجارية 

 المؤسسات
          

 معيد النور 03
شارع  92

فمسطيف 
 البميدة

 قسوم مراد

 مؤّرخ 915قرار رقـ 
 2018أكتوبر  16في 

يعّدؿ لمقرار رقـ 
 24مؤّرخ في  1024

 2017أكتوبر 

 آداب
 ولغات أجنبية

 إنجميزية لغة
  تعميمية  .7

 
 
2018-2019 

 
 

 ليسانس
 آدب .4

 لغة فرنسية
 تعميمية  .7
 آدب .4

 لغة إيطالية
 تعميمية  .7
 آدب  .4
 حضارة .3

          

04 
 معيد

المناجمانت 
 بالجزائر

تعاونية 
 اآلماؿ.
بئر مراد 
 رايس

 زرورو دمحم

 ّرخمؤ  1025قرار رقـ 
 2017أكتوبر 24في

ـ عمو 
اقتصادية،  
تسيير وعمـو 

 تجارية

 عمـو التسيير

 تسويق  .7
 مناجمانت .4 ليسانس 2017-2018

 محاسبة ومالية .3
 تسويق .7

 ماستر 2017-2018
 مناجمانت .4
 مناجمانت المشروع .3
 مالية-محاسبة-تدقيق .2

 مؤّرخ 2005 قرار رقـ
 2019ديسمبر 18 في

 إعبلـ آلي لمتسيير عمـو التسيير
آداب ولغات  ليسانس 2019-2020

 أجنبية
المغة اإلنجميزية  لغات أجنبية 

 لؤلعماؿ
          

معيد التكويف في  05
 التأمينات والتسيير

 شارع 11
 دودو مختار
بف عكنوف. 
 الجزائر

درار عبد 
 العالي

 ؤّرخم 341قرار رقـ 
 2018أفريل  11في 

عمـو 
اقتصادية،  
تسيير وعمـو 

 تجارية

 عمـو تجارية
 فعل تجارؼ 

 لوجيستية ليسانس 2018-2019

 تأمينات عمـو مالية
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 المؤسسة الخاصة رقم
 رخصة المؤسس العنوان لمتكوين العالي

 تكوينات
 شيادة تاريخ االنطالق تخصص شعبة ميدان

06 
 معيد

 إدارة األعماؿ
 )أنسيـ سوب(

 3و 2
المقاطعة 
الصغيرة. 
 حيدرة الجزائر

لعميري عبد 
 الحق

 مؤرخ 916قرار رقـ 
أكتوبر  16في 
يعّدؿ القرار  2018
مؤّرخ في   1024

 2017أكتوبر  24

عمـو 
اقتصادية،  
تسيير وعمـو 

 تجارية
 

 إدارة األعماؿ عمـو التسيير 

2018-2019 

 ليسانس

 تسويق عمـو تجارية 
 محاسبة ومراقبة وتدقيق عمـو تجارية

 تجارة دولية عمـو تجارية 
 مالية إسبلمية  عمـو مالية 

 إقتصاد مالي وبنكي  عمـو اقتصادية
 2005 قرار رقـ
 18 في مؤّرخ

 2019ديسمبر

 إعبلـ آلي لمتسيير   عمـو التسيير
آداب ولغات  2019-2020

لمغة اإلنجميزية  لغات أجنبية أجنبية
 لؤلعماؿ

          

 مدرسة 07
 إدارة األعماؿ

منطقة السكف 
والعمراف 
الجديدة 
الجنوبية، 

الحي الجنوبي 
ب. رقـ 

.المدينة 3
 الجديدة
 تيزؼ وزو

 يونس
 عبد المالك

 مؤّرخ 343قرار رقـ 
 2018أفريل  11في 

عمـو 
ادية،  اقتص

تسيير وعمـو 
 تجارية
 

  إدارة األعماؿ عمـو التسيير
 
 
2018-2019 

 
 
 

 ليسانس

 إدارة األعماؿ التجارؼ  عمـو تجارية
 محاسبة وبنوؾ عمـو مالية
عمـو مالية 
 محاسبة وتدقيق ومحاسبة

 2005 قرار رقـ
 18 في مؤّرخ

 2019ديسمبر

رياضيات 
 إعبلـ آلي وا عبلـ آلي

  أنظمة المعموماتية
 
2019-2020 

 أنظمة وشبكات
  حقوؽ وعموـ
 قانوف األعماؿ والمؤسسة حقوؽ  سياسية

          

08 
 معيد

 اإللكترونيؾ
 والميكانيؾ

حي برانسي.  
.      9رقـ 

. 5طريق رقـ 
 الروبية
 الجزائر

 طاحكتوت
 محي الـدين

 مؤّرخ 344قرار رقـ  
أفريل  11 في 

2018 

عمـو 
 وتكنولوجيا

 

ىندسة 
 ميكانيكية

 

 ميكانيؾ السيارة
 ليسانس 2018-2019 

          

09 
 مدرسة

التكويف في 
 تقنيات التسيير

حي زواوؼ 
دمحم، حي 
عيف هللا رقـ 

، دالي 4
 إبراىـ، الشراقة

 الجزائر

 بــوقـــال أمنية
 مؤّرخ 397قرار رقـ 
أفريل  29في  

2018 

عمـو 
ادية،  اقتص

تسيير وعمـو 
 تجارية
 

تسيير الفنادؽ  عمـو التسيير
 والسياحة

 تجارة دولية عمـو تجارية ليسانس 2018-2019

عمـو إقتصادية 
 محاسبة ومالية ومالية

          

 معيد 10
 البصريات

طريق  9رقـ 
بػ تجزئة رقـ 

محموش  7
برج  288

 بوعريريج

 زيتػوتي بػػراىيـ
 مؤّرخ 917رقـ  قرار

أكتوبر  16في 
2018 

عمـو 
 بصريات بصريات وتكنولوجيا

 ليسانس 2018-2019 

          

11 

 مدرسة
إدارة األعماؿ 
 بػالجػػزائػػر

 )بيزناس سكوؿ(

شارع درب 
األوراؽ 

الخضراء. رقـ 
حيدرة  47

 الجزائر

 بوعصيدة مميؾ

 مؤّرخ 945قرار رقـ 
ـ عمو  2018نوفمبر 07في 

 اقتصادية،  
تسيير وعمـو 

 تجارية

 2019-2018 إدارة أعماؿ عمـو التسيير

 2005 قرار رقـ ليسانس
 18 في مؤّرخ

 2019ديسمبر
 2020-2019 محاسبة وجباية عمـو تجارية
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 المؤسسة الخاصة رقم
 رخصة المؤسس العنوان لمتكوين العالي

 تكوينات
 ادةشي تاريخ االنطالق تخصص شعبة ميدان

12 
 المدرسة

العميا لمعموـ 
 والتكنولوجيا

 12قطعة رقـ 
وادؼ   13و

الرماف. 
 العاشور

 مؤّرخ 1950قرار رقـ  فروخي شفيق
 2019نوفمبر 26في 

.عمـو 1
 إلكترونيؾ وتكنولوجيا

 إلكترونيؾ

 ليسانس 2019-2020

 إتصاالت سمكية
 وال سمكية

 كيمياء  . عموـ المادة2
 ميميةكيمياء تح

 كيمياء صيدالنية

رياضيات  -3
 إعبلـ آلي وا عبلـ آلي

تطوير   البرمجيات 
 تكنولوجيات الواب
دارة أنظمة  أمف وا 

 الشبكات
ىندسة أنظمة المعمومات 

 والبرمجيات
 إعبلـ آلي وشبكات

          

13 
 المعيد

 العالي لمعموـ
 

 يجن 114
 برج البحرؼ،
 برج الكيفاف.

 

 كوزي طو

 مؤّرخ1951قرار رقـ 
نوفمبر  26في 

2019 
 

إعبلـ آلي  .7
 ورياضيات

 بحوث العمميات رياضيات

 ليسانس 2019-2020

 أنظمة المعموماتية إعبلـ آلي
عمـو  .4

اقتصادية، 
تسيير وعمـو 

 تجارية

 إقتصاد وتسيير المؤسسة عمـو التسيير

 إقتصاد إسبلمي ـو إقتصاديةعم

عمـو  .3
إنسانية 

جتماعية  وا 

رشاد عمـو إجتماعية  توجيو وا 

 عمـو إسبلمية
 تاريخ وحضارة إسبلمية

 شريعة وقانوف 

 عمـو إنسانية
 عمـو اإلعبلـ
 عمـو اإلتصاؿ

حقوؽ وعمـو  .2
 سياسية

 يةعبلقات دول عمـو سياسية
 قانوف األعماؿ حقوؽ 

          

 معيد 14
 التجارة واالقتصاد

الشركة الوطنية 
لمنقل البرؼ. 
التعاونية 
العقارية 
          مالمساءم. 
.  4قطعة ب 

 سطيف 4رقـ 

 منصوري عمي
 مؤّرخ1952قرار رقـ 

 2019نوفمبر 26في 
 

عمـو 
اقتصادية، 
تسيير وعمـو 

 تجارية

 ليسانس 2020-2019 دارة أعماؿإ عمـو التسيير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد قائمة لجان االمتحانات لمحصول عمى شيادة الدراسات  ،2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  2006 رقم قــرار

 تشكيمتياالطبية الخاصة في الطب والصيدلة وطب األسنان و 
 (2020أفريل  16إلى  4ودورة استدراكية من  2020يناير  30إلى  18)دورة عادية من 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 .صةا، المتضمف إنشاء شيادة الدراسات الطبية الخ1971ديسمبر  03المؤرخ في  275-71بمقتضى المرسـو رقـ  -
والذؼ  2019نة مارس س 31فق الموا، 1440رجب 4المؤرخ فػي  111-19وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة
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، المتضمف قانوف المقيـ في العمـو  2011سنة  يوليو 03المؤرخ في  236-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الطبية

 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18 المؤرخ في 77-13رقـ بمقتضػػى المرسوـ التنفيذؼ و  -
 .لذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي و البحث العمميا

درج في ، المتضمف تنظيـ الدراسات والتقييـ والت1989فيفرؼ سنة  25المؤرخ في  40رقـ  وجب القراروبم -
 .الدراسات الطبية المتخصصة

شيادة  ل، الذؼ يتضمف تنظيـ طور التكويف لني2015نوفمبر سنة  4المؤرخ في  1137وبموجب القرار رقـ  -
 الدراسات الطبية الخاصة ويحدد كميفيات تقييميا والتدرج فييا.

ديسمبر  11المؤرخ في  1747يعدؿ ويتمـ القرار رقـ ، 2017سنة يوليو  3المؤرخ في  767القرار رقـ وبموجب  -
مجاف الذؼ يحدد قواعد تنظيـ وسير المجاف البيداغوجية الجيوية لمتخصصات في العموـ الطبية وال 2016سنة 
 .اغوجية الوطنية لمتخصصات في العمـو الطبيةدالبي

، الذؼ يحدد تواريخ امتحانات شيادة الدراسات 2019أكتوبر سنة  17المؤرخ في  1847وبموجب القرار رقـ  -
 الطبية الخاصة في الطب والصيدلة وطب األسناف.

 

 رر ـــــيـق
 

صة االمتحانات لمحصوؿ عمى شيادة الدراسات الطبية الخد قائمة لجاف ايتحدييدؼ ىذا القرار إلى  المادة األولى:
 طبقا لممحق ىذا القرار. ،وتشكيمتيا

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019 ديسمبر 18 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد قائمة لجان االمتحانات 2019ديسمبر  18مـؤّرخ في ال 2006 ممحق القرار رقم
 سنان وتشكيمتيافي الطب والصيدلة وطب األ شيادة الدراسات الطبية الخاصة لمحصول عمى

 

I الّتخّصصات الّطبيـــــة / 
 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 التخدير واإلنعاش/ 1

 الجزائر األستاذ قناف كماؿ الرئيس:
  األعضاء المرسمين:

 الجزائر األستاذة فبلح نادية
 الجزائر األستاذة بف موىوب نصيرة
 وىراف األستاذ بف حامد دمحم أميف

 باتنة األستاذة قرينات نادية
 عنابة األستاذ جبياف محفوظ
 تممساف األستاذة جرفاوؼ رشيدة

  األساتذة االحتياطيين:
 البميدة األستاذة حريرش موني
 الجزائر األستاذ وحاس حساف
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 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

نعاش األطفال/ 2  التخدير وا 

 وىراف : األستاذ نقادؼ دمحم أميفالرئيس
  سمين:األساتذة المر 

 عنابة األستاذة عقيل صونيا
 وىراف األستاذة مدبر سميمة خديجة

  األساتذة االحتياطيين:
 وىراف األستاذة بومنديل دليمة
 وىراف األستاذ الحميمي كماؿ

   

 طب القمب/ 3

 البميدة فية دمحم طاىر شفيق: األستاذ بوعاالرئيس
  األساتذة المرسمين:
 تممساف ثاني عبد الرحيـاألستاذ مزياف 

 الجزائر األستاذ أيت مسعوداف دمحم صديق
 الجزائر األستاذ عودية يزيد

 سطيف األستاذة بوصوؼ خيرة
  األساتذة االحتياطيين:

 تيزؼ وزو األستاذ كيشو براىيـ
 دويرة األستاذة جوغرؼ مسعودة

   

 طب األمراض الجمدية والتناسمية/ 4

 الجزائر تاذة بوحراتي دليمة: األسالرئيسة
  األساتذة المرسمين:

 الجزائر األستاذة جريداف آسيا
 تممساف األستاذ دحماني بومديف

 وىراف األستاذة سراج أمينة
 قسنطينة األستاذ شاىد أحمد صمواؿ

  األستاذ االحتياطي:
 الجزائر األستاذ حمادؼ حكيـ

   

 الصماء داءالسكري وعمم الغدد عمم/ 5
 واألمراض األيضية

 الجزائر : األستاذ أوجيت براىيـالرئيس
  األساتذة المرسمين:
 الجزائر مجاني صافية-األستاذة وحيد

 الجزائر األستاذة ولد قابمية سامية خديجة
 قسنطينة األستاذة بف دمحم كريمة

 سيدؼ بمعباس األستاذ حاج عراب سمير
  ألساتذة االحتياطيين:ا

 الجزائر حمور عائشة-األستاذة بوزيد
 الجزائر األستاذة مزياني بطايب نبيمة
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 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 طب األوبئة والطب الوقائي/ 6

 الجزائر : األستاذة بف حبيمس شايب بديعةالرئيسة
  األساتذة المرسمين:

 وىراف األستاذ بوزياني مصطفى
 الجزائر بمقايد روزة-األستاذة رزقي
 وىراف خديجة األستاذة تركي

 سطيف األستاذ محناف عباس
  األساتذة االحتياطيين:

 الجزائر األستاذ نباب عبد القادر
 الجزائر األستاذة حشاد نادية

   

 طب النساء والتوليد/ 7

 تممساف : األستاذ بمعربي بومديفالرئيس
  األساتذة المرسمين:

 البميدة األستاذ أوكيد دمحم سعيد
 الجزائر ذ خوجة نسيـاألستا

 عنابة األستاذ جبرؼ ياسيف
 الجزائر األستاذ عميور عبد الرحماف

 وىراف األستاذ موالؼ حاج
 الجزائر األستاذة شرفي نادية

  األساتذة االحتياطيين:
 تممساف األستاذ والي دمحم
 وىراف األستاذة تاج كمثـو

   

 طب الدم/ 8

 الجزائر اصر رضوافاألستاذ أحمد ن الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 باتنة األستاذة سعيدؼ ميدية
 وىراف األستاذ براىيمي دمحم

 الجزائر األستاذة قاسي موىوب فاطمة الزىرة
 البميدة األستاذ برادؼ دمحم
  األساتذة االحتياطيين:

 البميدة األستاذة لعمراوؼ فاطيمة
 ائرالجز  األستاذة زيداف نادية

   

 طب الكبد والجياز اليضمي/ 9

 الجزائر األستاذ بركاف سعدؼ الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 الجزائر األستاذة كوسيمي ليندة
 قسنطينة األستاذ حمادة طبلؿ

 الجزائر األستاذ ولد قوقاـ رشيد
  األساتذة االحتياطيين:

 الجزائر األستاذة لونيس فضيمة
 الجزائر زولت دليمةاألستاذة تق

   



      2019-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   455

 

 

 

 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 را المعديةضاألم/ 10

 الجزائر األستاذ باشا جعفر الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 عنابة األستاذ تريمة عبد الوىاب
 تممساف األستاذ بف عبد هللا أنور

  األساتذة االحتياطيين:
 الجزائر األستاذة بمعباس نسيمة

 وزو تيزؼ  األستاذ بف عمي عبد الكريـ
   

 الطب الباطني/ 11

 الجزائر األستاذة عثماني فيفي الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 عنابة األستاذة عمي قشي سياـ
 سطيف األستاذة خطابي سمية
 الجزائر األستاذ بوموديف صادؽ
 الجزائر األستاذ شيباف أحسف

 تممساف برويقات عبد السبلـ-األستاذ يحي
 مستغانـ كـ جناتاألستاذة حا

  األساتذة االحتياطيين:
 الجزائر فاسي فوزية-األستاذة كساؿ
 الجزائر نيبوش وافية نادية-األستاذة حطاب

   

 الطب الشرعي والقانون الطبي/ 12
 واألخالقيات

 سيدؼ بمعباس األستاذ بوبمنزة عبد المطيف الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 قسنطينة حميداألستاذ بمـو عبد ال
 عنابة األستاذ كايوس فاتح

 تيزؼ وزو األستاذ بولعسل براىيـ
 الجزائر األستاذ مصطفاوؼ عز الديف

  األعضاء االحتياطيين:
 تممساف األستاذ طايبي سييمة
 وىراف األستاذ بومسموط سميـ

   

 الطب النووي والتصوير الجزيئي/ 13

 الجزائر الديفاألستاذ بويوسف صبلح  الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 الجزائر األستاذ حفاؼ الميدؼ
 تممساف األستاذ بربر نسيب
 الجزائر األستاذة خميفة أماؿ

 الجزائر األستاذ بف يمس
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عادة التدريب/ 14  الطب الفيزيائي وا 

 الجزائر شريد حسيف الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 عنابة يفاألستاذ تومي نورالد
 وىراف األستاذ لعيادؼ خالد

 وىراف األستاذ ممارؼ دمحم جماؿ الديف
 الجزائر األستاذ ىبيوب رشيد

  األساتذة االحتياطيين:
 الجزائر األستاذ مشيخي بدرالديف

 الجزائر األستاذ سوماتي دمحم
   

 طب الرياضة/ 15

 الجزائر األستاذ بمحسيف مراد الرئيس:
  ذة المرسمين:األسات

 تممساف األستاذ بف منصور دمحم
 الجزائر األستاذ عمامرؼ آية هللا

  األساتذة االحتياطيين:
 الجزائر األستاذة مقيدش دليمة
 الجزائر األستاذة خبلؼ نجية

   

 طب العمل/ 16

 عنابة ؾاألستاذ نزاؿ عبد المال الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 الجزائر  ني نورةاألستاذة ليا
 الجزائر العايب شريفة-األستاذة إيدر

 تممساف األستاذة سكاؿ سميرة
 سيدؼ بمعباس األستاذة بمحاج زوبيدة

  األساتذة االحتياطيين:
 عنابة األستاذة خاتمي صميحة
 قسنطينة األستاذ نصرؼ مصطفى

   

 طب الكمى/ 17

 عنابة عتيق أحسف الرئيس:
  لمرسمين:األساتذة ا

 تممساف األستاذة حاج صافي لمياء
 سيدؼ بمعباس األستاذ بوترفاس بمعباس
 الجزائر األستاذ بولحية يونس
 الجزائر األستاذ ىدـو فريد
  األساتذة االحتياطيين:

 سطيف األستاذة سعادة فرياؿ
 عنابة األستاذ طيير دمحم شريف
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 طب األعصاب/ 18

 الجزائر ذ آيت قاسي أحمد محموداألستا الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 الجزائر األستاذة عصامي سميمة
 تيزؼ وزو األستاذ داودؼ سماعيل
 عنابة  األستاذة طوباؿ نادية

 تممساف األستاذ بوشناؽ خبلدؼ جواد
  األساتذة االحتياطيين:

 الجزائر األستاذة أعمر الخدود وىيبة
 الجزائر وة صونيةاألستاذة نوي

   

 طب األورام السرطانية/ 19

 وىراف األستاذ العرباوؼ بمحة الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 قسنطينة األستاذة بف سالـ آسيا
 الجزائر األستاذة عداف سعيدة

 الجزائر بركة أسماء-األستاذة كربوعة
 وىراف ىد فاطمة الزىرةاألستاذ بودينار شا

  االحتياطيين: األساتذة
 سطيف األستاذة سرار ندػ
 عنابة األستاذ قوادرؼ نسيـ

   

 طب العيون / 20

 البميدة األستاذة ميراد بودية زىيدة الرئيسة:
  األساتذة المرسمين:

 الجزائر األستاذة بنعزوز عبدوف نعيمة
 الجزائر األستاذة مواكي بناني صورية

 ةعناب األستاذة بولناب فوزية
 وىراف األستاذ غرود ناصر

  األساتذة االحتياطيين:
 الجزائر األستاذ بودجة حكيـ
 الجزائر األستاذ كربوعة مولود

   

 طب األذن واألنف والحنجرة/ 21

 البميدة روس يحي الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 وىراف األستاذة سراجي زوبيدة
 قسنطينة األستاذة بف شاوؼ منيرة
 الجزائر األستاذة موزالي أمينة
 الجزائر األستاذ صالحي قسيـ

  األساتذة االحتياطيين:
 الجزائر األستاذ عموراش ياسيف
 األغواط األستاذ شطيبي فيصل
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 طب االطفال/ 22

 الجزائر : عشير موسىالرئيس
  األساتذة المرسمين:

 الجزائر األستاذ لباف جميل  
 الجزائر رادة زكيةاألستاذة ع

 قسنطينة األستاذة طالب بشطرزؼ سعاد
 تممساف األستاذ سماحي دمحم شمس الديف

 الجزائر األستاذة بغدادلي دندف نادية
 وىراف األستاذ رادوؼ عبد الكريـ 

  األساتذة االحتياطيين:
 الجزائر األستاذة عقوف سامية  
 الجزائر األستاذ شاال سيد أحمد 

   

 طب األمراض العقمية لدى األطفال/ 23

 قسنطينة تيرنتي إدريس الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 الجزائر األستاذ تابتي مجيد  
 البميدة األستاذة بف ميمود ماحة زوليخة

 سطيف األستاذة عدواف مميكة 
 البميدة االستاذة ميطاىرؼ نسيمة

   

 طب االمراض الصدرية والسل/ 24

 الجزائر بعوغ ليمى الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 الجزائر األستاذ مخموفي دمحم الطيب
 الجزائر األستاذة تاريغت ماحي سامية
 وىراف األستاذ صنوبر عبد المجيد

 عنابة األستاذ خموفي فؤاد
  األساتذة االحتياطيين:

 الجزائر األستاذ عمي حبلسة سفياف
 رويبة بد الباسطاألستاذ كتفي ع

   

 طب األمراض العقمية/ 25

 البميدة بوربوف نذير  الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 الجزائر األستاذة سييـ قادـ صونية
 وىراف األستاذ جاوؼ بف تمرة
 الجزائر األستاذة سوكي حكيمة

 قسنطينة األستاذة ماضوؼ فاطمة الزىراء 
  األساتذة االحتياطيين:

 الجزائر األستاذ بوفراش احمد
 الجزائر  األستاذ بكير عمور كولة
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 طب العالج باألشعة/ 26
 واألورام السرطانية

 قسنطينة بف جازية جمعة عائشة الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

  األستاذة أوكريف سياـ  
 بمعباسالجزائر سيدؼ  األستاذة خالدؼ حورية
 قسنطينة  األستاذة فردؼ نادية
 البميدة األستاذ عايد موسى
  األساتذة االحتياطيين:

 باتنة األستاذ حميزؼ كماؿ 
 قسنطينة األستاذ جكوف رشيد

   

 التصوير الطبي وعمم األشعة/ 27

 قسنطينة بولدروة دمحم صالح الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 الجزائر األستاذ دحماني مصطفى 
 الجزائر ش ىجيرةاألستاذة معو 

 عنابة  األستاذة دحدوح عقيل صونية
 تممساف األستاذ بف حدوش جماؿ الديف  

   

 طب المفاصل/ 28

 البميدة الرئيس: جودؼ الياشمي 
  األساتذة المرسمين:

 الجزائر األستاذة ىاني فمة
 عنابة األستاذة عياد حورية

 الجزائر األستاذ أبي عياد عبد المطيف
 البميدة األستاذة حويشات شفيقة

  األساتذة االحتياطيين:
 الجزائر األستاذة رحاؿ فادية
 البميدة األستاذة الرقاوؼ مناؿ

   

 

IIالّتخّصصات األساسيــــة / 
 

 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 عمم التشريح/ 1

 بجاية دانوف عبد المالؾ الرئيس:
  ن:األساتذة المرسمي

 وىراف األستاذ بابا احمد مصطفى
 قسنطينة األستاذ بولعسل عبد الحميد

 سيدؼ بمعباس األستاذ بمحاج سراج محمود  
 قسنطينة األستاذة عمراف شفيقة
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 عمم التشريح المرضي/ 2

 سيدؼ بمعباس تو عبد الناصر الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 ائرالجز  مير زيف شارؼ أاألستاذ 
 قسنطينة األستاذة بف حسف كريمة
 البميدة األستاذ بمعربي عياد 

 الجزائر األستاذة بف خدة غنية 
  األساتذة االحتياطيين:
 سيدؼ بمعباس األستاذ بالكرادلي
 تممساف األستاذ بابا أحمد

 
  

 البيوكيمياء/ 3

 الجزائر يارقي لياس الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 الجزائر ستاذ شريفي دمحم اليادؼاأل
 سطيف األستاذة عمراف مونيا
 وىراف األستاذ ناشي مراد 

 قسنطينة األستاذة بف مبارؾ كريمة
  األساتذة االحتياطيين:

 الجزائر األستاذة أكساس كيينة
 الجزائر األستاذة عثماف آماؿ

 
  

 البيوفيزياء/ 4

 سيدؼ بمعباس فيقاألستاذ سنوسي بركسي ر  الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 تممساف األستاذة بف يوسف دمحم
 سيدؼ بمعباس األستاذ بابا أحمد عبد الرزاؽ 

  األستاذ االحتياطي:
 وىراف الدكتور شقورؼ ميدؼ 

 
  

 الييموبيولوجيا وحقن الدم/ 5

 الجزائر األستاذة حريتي غنية الرئيسة:
  األساتذة المرسمين:

 الجزائر األستاذة حاريش فريدة
 عنابة األستاذ بروؾ حساف

 تممساف األستاذة طاولي عبلؿ كاتية
 سيدؼ بمعباس األستاذة بمقاسمي مميكة

  األساتذة االحتياطيين:
 الجزائر األستاذة حاج عمي صورية

 الجزائر األستاذة مندؼ خميدة
 

  

 عمم األنسجة واألجنة/ 6
 ياديةالوراثية الع

 وىراف األستاذة مبارؾ خيرة الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 الجزائر األستاذ عبداللي دمحم
 وىراف األستاذة غمموف سبليمي رحمة

  األستاذة االحتياطية:
 وىراف األستاذة بمعربي عمار نادية
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 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 التصوير الطبي وعمم األشعة/ 7

 رالجزائ األستاذ بوبريط مصطفى الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 الجزائر األستاذ بوبندير نصر الديف
 الجزائر األستاذ سرير دمحم

 الجزائر األستاذة غوزيـ رتيبة
 وىراف األستاذ بسعيد توفيق

 عنابة األستاذة نعموني مونية
 الجزائر األستاذة صديقي كريمة

  األستاذة االحتياطيين:
 الجزائر ةاألستاذة بوغرارو رفيق
 الجزائر األستاذة شيباف نجية

 
  

 عمم المناعة/ 8

 الجزائر جنوحات كماؿ الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 عنابة األستاذة مريش غديرؼ نسيمة صبيحة 
 الجزائر األستاذ صالح سفياف سمير 

 الجزائر األستاذ مصابيح فتحي 
 الجزائر األستاذة بمعنتور خديجة

  تاذة االحتياطيين:األس
 وىراف األستاذ بوعمي يوسف  
 الجزائر األستاذة بف يحي أماؿ

 
  

 عمم الجراثيم/ 9

 الجزائر كزاؿ كماؿ الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 الجزائر األستاذة امحيس وىيبة
 الجزائر األستاذة بف سميماني عقيمة

 سطيف األستاذة ساحمي فريدة
 عنابة اؼ صبرينةاألستاذة نج

 الجزائر األستاذة وار منيرة
 قسنطينة األستاذة بف تشوالة شافية

  األستاذة االحتياطيين:
 الجزائر األستاذة تالي معمر حسيبة

 الجزائر األستاذة تواتي جميمة
   

 فيزيولوجيا األعصاب العيادية/ 10
 والفحص الوظيفي لمجياز العصبي

 الجزائر  ي فيصلاألستاذ توم الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 الجزائر األستاذ سالـ سفياف
 قسنطينة األستاذة ريغي شيخي راضية

 مستغانـ األستاذة بوخريص سعاد
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 عمم الطفيميات والفطريات/ 11

 الجزائر األستاذ حمريوؼ بوسعد الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 ئرالجزا األستاذة بف عيسى سياـ  
 وىراف األستاذ بف منصور زكرياء 

 عنابة األستاذة منصورؼ رقية
 قسنطينة األستاذ فندرؼ عبلوة ىشاـ

  األستاذة االحتياطيين:
 الجزائر األستاذة زايت حورية
 الجزائر األستاذة بسعيد عديمة

 
  

 الفيزيولوجية العيادية والفحص/ 12
 الوظيفي لطب القمب والجياز

 ي والنشاطالتنفس

 قسنطينة األستاذ بوغريدة دمحم الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 عنابة األستاذة بف عراب بوشريط يمينة رافاييل 
 قسنطينة األستاذ عيساوؼ عادؿ
 سطيف األستاذ عجيرؼ جميمة

  األستاذة االحتياطيين:
 قسنطينة األستاذ بوروبي وىيبة

 
  

 دية والفحصالفيزيولوجية العيا/ 13
 لوظيفي لمتمثيل الغذائي والتغذيةا

 الجزائر األستاذ خمفات خير الديف  الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 البميدة األستاذ غويني أحمد 
 سيدؼ بمعباس األستاذ بوجمعة عبد القادر 
 باتنة األستاذ غجاتي دمحم رضا 
 قسنطينة األستاذة عبد الوىاب فوزية

  االحتياطيين: األستاذة
 الجزائر األستاذة كاديـ سييمة
 الجزائر األستاذة غرايف كريمة

 

IIIالّتخّصصات الجراحيـــــــة / 
 

 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 جراحة القمب/ 1

 الجزائر األستاذ نوار دمحم أميف الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 رالجزائ األستاذ بوضياؼ الحاج
 الجزائر األستاذ جعفر بولنوار 

 وىراف األستاذ عطبي دمحم
 الجزائر األستاذ جناس محفوظ

  األساتذة االحتياطيين: 
 الجزائر األستاذ بوخميس

 تيزؼ وزو األستاذ بوكروشة رضواف
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 الجراحة العامة/ 2

 سطيف األستاذ بحار عبد العزيز الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 بجاية األستاذ بركاف صالح
 الجزائر األستاذ سعيداني مصطفى

 تممساف األستاذ لوجدؼ مودف عصمت سميـ 
 سيدؼ بمعباس األستاذ بف زاوؼ ىادؼ
 سيدؼ بمعباس األستاذ قندوزؼ طيب

 الجزائر األستاذة إمسعوداف زىرة
  األساتذة االحتياطيين

 عنابة األستاذ حداد سميـ
 قسنطينة ذة لمداوؼ نواؿاألستا

   

 جراحة عظام الفك والوجو/ 3

 قسنطينة األستاذ سعيدؼ عبد الكريـ الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 البميدة األستاذ بف سعدهللا رابح
 الجزائر  األستاذ فرجاوؼ عبد القادر
 الجزائر األستاذ خوميمي الياشمي
 وىراف  األستاذ بف عالية مختار

  ألستاذة االحتياطية:ا
 قسنطينة األستاذة غرصبلح فضيمة

   

 جراحة األعصاب/ 4

 الجزائر الرئيس: األستاذ حاجي سعيد
  األساتذة المرسمين:

 الجزائر األستاذة محفوؼ ليمى
 الجزائر األستاذة لكحل مومنة

 سطيف األستاذ حبلسي عز الديف
 تممساف االستاذ سي صابر دمحم

  ساتذة االحتياطيين:األ
 الجزائر األستاذ قناف لخضر 
 تيزؼ وزو األستاذ أبوجبل دمحم 

   

 جراحة العظام والرضوض/ 5

 الجزائر األستاذ وحمد عامر الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 البميدة األستاذ حميداني مراد
 سطيف األستاذة زيداني حورية

 نةقسنطي األستاذة بف حبيمس آسيا
 البميدة األستاذ زياني فريد

 باتنة األستاذ خرناف ناصر
 وىراف األستاذ مجاىد دمحم
  األساتذة االحتياطيين:

 الجزائر األستاذ نورؼ سفياف
 الجزائر األستاذ شرفي عدالف
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 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 جراحة األطفال/ 6

 الجزائر األستاذة لجاج ياسمينة الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 الجزائر ستاذ حنطالة جعفراأل
 الجزائر األستاذ سالـ عز الديف

 الجزائر األستاذ جيجمي نصر الديف
 وىراف األستاذ أوسميـ رشيد
 وىراف األستاذة مبلح نورية

 سطيف  األستاذة توابتي لعمجة سوىاـ
  األساتذة االحتياطيين:

 البميدة األستاذة سعداوؼ مسعودة
 الجزائر موح دنيااألستاذة بوقر 

   

عادة التشكيل / 7 الجراحة البالستيكية وا 
 والتجميل وعمم الحروق 

 البميدة األستاذ باشا جعفر الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 وىراف األستاذة بف رحاؿ طالب فوزية
 عنابة  األستاذة بوعطو فضيمة

 الجزائر األستاذ عبشيش دمحم أورمضاف
   

 صدرجراحة ال/ 8

 وىراف لشيب دمحم الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 الجزائر األستاذة عاشور عامر كريمة
 الجزائر األستاذ مجدوب ياسيف ميمود
 وىراف األستاذ سي مرابط عز الديف

 وىراف األستاذ طالب شايب
  األستاذ االحتياطي:

 وىراف األستاذ بوصفصاؼ عاشور
   

 لبوليجراحة الجياز ا/ 9

 الجزائر األستاذ لونيسي مصطفى الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 الجزائر األستاذ شيباف عبد العزيز
 عنابة األستاذ شطيبي خيرالديف

 وىراف األستاذ يوسفي مصطفى جماؿ
 الجزائر األستاذ بمقاسـ ناصر

  األساتذة االحتياطيين:
 تيزؼ وزو األستاذ يبدرؼ سمير

 الجزائر اذ لونيسي طاريقاألست
   

 جراحة األوعية/ 10

 وىراف األستاذ بوزيدؼ دمحم الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 الجزائر األستاذ كانوف حميد
 الجزائر األستاذ شمبي الياس
  األساتذة االحتياطيين:

 وىراف األستاذة بوزياف ليمى أحبلـ
 وىراف األستاذ سالـ بونواس
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IVّتخّصصات الّصيدالنيـــــة/ ال 
 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 البيوفيزياء الصيدالنية/ 1

 الجزائر األستاذة نبشي المنصورية الرئيسة:
  األساتذة المرسمين:

 سيدؼ بمعباس األستاذ عشورؼ دمحم ياسيف
 الجزائر الدكتور مزاوور ياسيف
 البميدة الدكتورة رقابي فرياؿ
 الجزائر الدكتورة بمختير مناؿ

  األساتذة االحتياطيين:
 الجزائر الدكتورة صدوقي أمينة

 البميدة الدكتور بف غزالف إسبلـ
   

عمم األعشاب الطبية والنباتات / 2
 الالزىرية

 الجزائر األستاذة سماتي دليمة الرئيسة:
  األساتذة االحتياطيين:

 عنابة األستاذ لعرج حساف
 عنابة األستاذة أونيسية كريمة

 عنابة األستاذة مشرؼ ريـ
 سيدؼ بمعباس األستاذ شمغـو مصطفى

   

 الكيمياء التحميمية/ 3

 عنابة ىادؼ يوسف الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 البميدة األستاذ غربي عبد العزيز
 قسنطينة األستاذ لبلونة عبد الجميل

 زؼ وزوتي األستاذ مامو مرزوؽ 
 الجزائر األستاذ شريف رضواف أميف

  األستاذ االحتياطي:
 الجزائر األستاذ بوديس عبد الحكيـ

   

 الكيمياء المعدنية/ 4

 الجزائر األستاذ قاسمي غوتي الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 عنابة األستاذ مراح عبدالعالي
 الجزائر الدكتورة قاسمي نسمة

  حتياطية:األستاذة اال
 الجزائر الدكتورة أمحيس حياة

   

 الكيمياء العالجية/ 5

 الجزائر أّوؿ فاطمة الزىراء-األستاذة حجاج الرئيسة:
  األساتذة المرسمين:

 وىراف األستاذ دالوؼ يحي
 عنابة األستاذ نقرة عبد الحق

 عنابة الدكتورة آيت قاقي سميرة
 الجزائر الدكتور شياب وليد
  األساتذة االحتياطيين:

 الجزائر الدكتورة بمخديـ أماؿ
 الجزائر الدكتورة بف سديرة أماؿ

   



      2019-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   466

 

 

 

 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 الييدرولوجية وعمم األغذية/ 6

 الجزائر األستاذة حجوج وىيبة الرئيسة:
  األساتذة المرسمين:

 وىراف األستاذ قوار لطفي زكرياء
 الجزائر الدكتورة سعود زىية

 الجزائر رت زينبالدكتور تيدي
 عنابة الدكتورة صمود أنيسة

  األستاذة االحتياطية:
 الجزائر الدكتورة بف سماف راضية

   

 عمم األدوية/ 7

 الجزائر األستاذة غناسي فاطمة الزىراء الرئيسة:
  األساتذة المرسمين:

 وىراف األستاذة موساوؼ نسيمة
  الجزائر األستاذ بودندونة عبد الحكيـ

 الجزائر األستاذ بياز عواطف
 البميدة األستاذة وىراني سميمة

  األساتذة االحتياطيين:
 الجزائر األستاذة جرابة سامية

 البميدة األستاذة بف عزيز وردية
   

 الصيدلة العيادية/ 8

 وىراف األستاذ تومي ىوارؼ  الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 جزائرال األستاذ منصورؼ كماؿ
 الجزائر األستاذ شادر ىني

 وىراف األستاذة بودية فاطمة
 تممساف الدكتور بورصالي نبيل

   

 عمم الجرائم/ 9

 عنابة األستاذة بوغنجيوة عمورة نادية الرئيسة:
  األساتذة المرسمين: 

 عنابة األستاذة بوزعباطة أماؿ 
 الجزائر األستاذ بوخالفة جماؿ

 تممساف ة عديلاألستاذ سمك
 باتنة األستاذ بف موسى دمحم طاىر

  األستاذة االحتياطية:
 عنابة األستاذة دراجي ليمى

   

 عمم الصيدلة الصيدالنية/ 10

 الجزائر األستاذ منصورؼ كماؿ الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 الجزائر  األستاذ شادر ىني
 وىراف األستاذة بودية فاطمة

 تممساف بورصالي دمحم نبيل الدكتور
 باتنة الدكتور قاسـ حسيف
  األساتذة االحتياطيين:

 الجزائر الدكتورة عمي نسيمة
 الجزائر الدكتورة خدوسي ليميا 
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 عمم التسمم/ 11

 جزائرال األستاذ عزوز دمحم الرئيس:
  األساتذة المرسميف:

 وىراف األستاذة رزؽ هللا حسيبة رقية
 عنابة ستاذ جعفر رشيداأل

  األساتذة االحتياطيين:
 الجزائر األستاذة قدور سممى

 تيزؼ وزو األستاذ مكشر لميف رضواف
   

 

Vتخّصصات طــــــــــب األسنــان / 
 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 عمم حفع األسنان وعالجيا/ 1

 الجزائر األستاذ بودرع عبد هللا الرئيس:
  األساتذة المرسمين:

 عنابة األستاذ سيد رشيد
 وىراف األستاذ سراج سيد أحمد
 عنابة األستاذة منتورؼ آسيا

 الجزائر األستاذة محديد بابا شفيقة
  األستاذة االحتياطية:

 الجزائر األستاذة بوحناش زىرة
   

 تقويم األسنان/ 2

 رالجزائ األستاذة سي أحمد فطيمة الرئيسة:
  األساتذة المرسمين:

 عنابة األستاذ بمباىي الحاج
 الجزائر األستاذة شاكر غنية

 وىراف األستاذ أحمد فواتيح نورالديف
 الجزائر األستاذة زوبيرؼ دليمة

  األساتذة االحتياطيين:
 البميدة األستاذة مداح سعاد

 الجزائر األستاذة عموش فريدة
   

 لمدعمة لألسنانعمم األنسجة ا/ 3

 الجزائر األستاذة برييـو صميحة الرئيسة:
  األساتذة المرسمين:

 قسنطينة األستاذة نزاؿ مميكة
 وىراف األستاذة مكرلوؼ ليمى خديجة

 الجزائر األستاذة مداد مميكة
 عنابة األستاذ زقاز منير
  األساتذة االحتياطيين:

 الجزائر األستاذة سعودؼ فضيمة
 الجزائر ألستاذة إدورايف حسيبةا
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 عمم األمراض وجراحة الفم/ 4

 الجزائر األستاذة تاغيث صبيحة الرئيسة:
  األساتذة المرسمين:

 وىراف األستاذة بوزوينة فاطمة
 قسنطينة األستاذة بوعداـ فطيمة
 الجزائر األستاذ لطافي رشيد
 الجزائر األستاذة قناف يمينة

  الحتياطيين:األساتذة ا
 الجزائر األستاذ غزاؿ دمحم

 الجزائر األستاذ عياط عادؿ
   

 تركيب األسنان/ 5

 الجزائر األستاذ عبدالمزيـ مجيد :الرئيس
  األساتذة المرسمين:

 وىراف األستاذة قنديل حفيظة
 الجزائر األستاذ بوكموش عبد القادر

 قسنطينة األستاذة ألعباس صراوؼ حسينة
 الجزائر األستاذة زرياطي شفيقة

  األساتذة االحتياطيين:
 الجزائر األستاذة لصفر لمروس فازية

 الجزائر األستاذة شيبوف غنية
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2018أوت  01يتضمن تعديل القرار المؤرخ في   2019ديسمبر  18 مؤرخ في قــرار

  ( لمجنة الجامعية الوطنية40) األربعين المتضمن إعالن نتائج الدورة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017سنة  غشت17الموافق  1438عاـ  ذؼ القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 
، 2008مايو سنة  03الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  130-08نفيػذؼ رقـ بمقتضى المرسػـو الت -

 .األساسي الخاص باألستاذ الباحث المتضمف القانوف 
المتضمف تنظيـ المجنة الجامعية الوطنية و تسييرىا وتشكيميا،  1994نوفمبر سنة  16بمقتضى القرار المؤرخ في  -

 .المعدؿ والمتمـ
 .المتضمف تشكيمة الفروع المختصة لمجنة الجامعية الوطنية 2018سنة  جواف 25المؤرخ في بمقتضى القرار  -
سنة  جويمية 04بناء عمى قوائـ تأىيل األساتذة المحاضريف قسـ مأم مف أجل الترقية إلى رتبة أستاذ المؤرخة في  -

2018. 
 .2018سنة  جويمية08و 07مي ( يو 40) األربعيفبناء عمى اجتماع المجنة الجامعية الوطنية في دورتيا  -
 األربعيف.بناء عمى محاضر اجتماعات فروع المجنة الجامعية الوطنية لمدورة  -



      2019-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   469

 

 

 

 رر ـــــيـق
: يعتبر األساتذة المحاضروف قسـ مأم اآلتية أسماؤىـ حسب الترتيب االستحقاقي مؤىميف لمترقية إلى المادة األولى

 رتبة أستاذ.
 :التكنولوجيا فرع

 

 :ىندسة مدنية، الري ىالمجموعة األول
 بدوف تغيير

 ىندسة ميكانيكية، التعدين، إلكتروميكانيكالمجموعة الثانية:
 بدوف تغيير

 :ىندسة الطرائق، ىندسة المحيط، كيمياءالمواد، ىندسة المواد المجموعةالثالثة
 بدوف تغيير

  ، مناجماتصاالت: إلكترونيك، إلكتروتقني، آلية، المجموعة الرابعة
 ييربدوف تغ

 : اإلعالم اآلليالمجموعة الخامسة
 بدوف تغيير

 

 فرع :العموم الدقيقة
 رياضيات

 بدوف تغيير
 فيزياء

 بدوف تغيير
  كيمياء

 بدوف تغيير
 

 فرع عموم الطبيعة والحياة
 بيولوجيا

 بدوف تغيير 
 عموم فالحية

 بدوف تغيير 
 عموم األرض

 بدوف تغيير 
 العموم البيطرية 

 ربدوف تغيي
 عموم البحار

 بدوف تغيير
 

 

 فرع العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير
 عموم تجارية

 بدوف تغيير
 عموم التسيير

 بدوف تغيير
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 عموم إقتصادية
 جامعة المدية عمـو إقتصادية شبوطي حكيـ 01
 1جامعة سطيف عمـو إقتصادية بودرامة مصطفى 02
 جامعة تممساف ـ إقتصاديةعمو  الغازؼ )ـ( بوشعور راضية 03
 جامعة البويرة عمـو إقتصادية فراح رشيد 04
 جامعة الجمفة عمـو إقتصادية حميدة مختار  05
 جامعة تممساف عمـو إقتصادية األشاىر )ـ( بسوح نظيرة 06
 جامعة أدرار عمـو إقتصادية ببلؿ بوجمعة 07
 3جامعة الجزائر عمـو إقتصادية حداد بختة 08
 2جامعة وىراف عمـو إقتصادية اني مميكةبوج 09
 جامعة قالمة عمـو إقتصادية بوعزيز ناصر 10
 جامعة تممساف عمـو إقتصادية بف أشنيو سيدؼ دمحم 11
 جامعة أدرار عمـو إقتصادية بف العارية حسيف 12
 جامعة تيزؼ وزو عمـو إقتصادية محمبي دليمة  )ز( مطمار 13
 جامعة أدرار قتصاديةعمـو إ بف الديف أدمحم 14
 جامعة األغواط عمـو إقتصادية عياش قويدر 15
 3جامعة الجزائر عمـو إقتصادية بمحاج فتيحة 16
 1جامعة باتنة عمـو إقتصادية آيات هللا مولحساف 17
 جامعة بسكرة عمـو إقتصادية عشيرؼ )ـ( بف سماعيف حياة 18
 جامعة بشار عمـو إقتصادية طافر زىير 19
 جامعة تبسة عمـو إقتصادية نينة عمرج 20
 جامعة مستغانـ عمـو إقتصادية شريف طويل نور اليدػ 21
 جامعة تيزؼ وزو عمـو إقتصادية وليكاف سميـ 22
 جامعة المسيمة عمـو إقتصادية قاسمي السعيد 23
 المركز الجامعي تيبازة عمـو إقتصادية بوعافية رشيد 24
 1جامعة باتنة عمـو إقتصادية عشي صميحة 25
 جامعة معسكر عمـو إقتصادية تشيكو فوزؼ  26
 2جامعة البميدة عمـو إقتصادية حنيش الحاج 27
 جامعة غرداية عمـو إقتصادية بف سانية عبد الرحمف 28
 1جامعة قسنطينة عمـو إقتصادية بوجعدار ىاشمي 29

 
 

 العموم اإلجتماعية واإلنسانيةفرع 
 عمم اإلجتماع

 بدوف تغيير
  عمم النفس وعموم التربية

 بدوف تغيير
 العموم السياسية والعالقات الدولية

 بدوف تغيير
 الفمسفة

 بدوف تغيير
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 العموم اإلسالمية
 بدوف تغيير

 التاريخ
 بدوف تغيير

 األثار والفنون الشعبية 
 بدوف تغيير

 التربية البدنية والرياضية
 بدوف تغيير

 عموم اإلعالم واإلتصال
 غييربدوف ت

 عمم المكتبات 
 بدوف تغيير

 

 
 

 األدب والمغاتفرع 
 المغة واألدب العربي

 بدوف تغيير
 المغات األجنبية

 ترجمة
 بدوف تغيير 

  لغة فرنسية
 بدوف تغيير

 لغة إنجميزية
 بدوف تغيير

 

 
 

 فرع العموم القانونية واإلدارية
 القانون العام

 بدوف تغيير
 القانون الخاص

 بدوف تغيير
 

 

والذؼ  2018جويمية  08مف  يكمف مدير الموارد البشرية بتنفيذ ىدا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداء :2المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 ديسمبر 18 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2017أكتوبر  24المؤرخ في  1027يعدل القرار رقم ، 2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  2008رقم  قــرار
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  العميا في العموم التطبيقية بتممسان الذي

 

 عالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ال
، 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف أعضاء الحكومة، المعدؿ.تعيي فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ر التعميـ العالي و البحث العممي.وزيالذؼ يحدد صبلحيات 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة القانوف األساسي النموذجي لممد دالذؼ يحد
فبراير سنة  15الموافق   1438ى عاـ جمادػ األول 18المؤرخ في  82-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بتممساف، إلى مدرسة عميا في العمـو التطبيقية،  2017
 .منو 4السيما المادة 

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2017أكتوبر  24المؤرخ في  1027وبمقتضى القرار رقـ  -
 بتممساف، المعدؿ. سة العميا في العمـو التطبيقيةالمدر 

 رر ـــــيـق
 

أعبله،  ر، المعدؿ، والمذكو 2017أكتوبر  24المؤرخ في  1027يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 كما ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 لي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العا :2المادة 
 2019 ديسمبر 18 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 سة العميا في العموم التطبيقية بتممسان                           قائمة أعضاء مجمس إدارة المدر 

 األعضاء المنتخبون  -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ التكويف التحضيرؼ  عضو قازؼ تاني نبيل -
 ممثل منتخب عف األساتذة الباحثيف لقسـ الطور الثاني عضو فرواني عبد الكريـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو ادمميكي فؤ  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بف منصور سيد أحمد -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بقدور فيصل -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بف عبدهللا سمير -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو رتيمي دمحم البشير -
 الطمبةممثل منتخب عف  عضو سويباح عامر خير الديف -
 "...........................................والباقي بدون تغيير....................................."

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019جوان  19المؤرخ في  944يعدل القرار رقم ، 2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  2009رقم  قــرار
 ة المتعددة التقنيات بوىرانيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطني الذي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. فوالمتضم
أكتوبر سنة  29الموافق  1433ذؼ الحجة عاـ  13المؤرخ في  376-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

لوطنية المتعددة والمتضمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى المدرسة ا 2012
 التقنيات بوىراف.

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.وز الذؼ يحدد صبلحيات 

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 24الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 

ائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، الذؼ يحدد الق2019جواف  19المؤرخ في  944وبمقتضى القرار رقـ  -
 لوطنية المتعددة التقنيات بوىراف.المدرسة ا

 رر ـــــيـق
 

، والمذكور أعبله، كما ىو محدد 2019جواف  19المؤرخ في  944يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسم :2المادة 
 2019 ديسمبر 18 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لوطنية المتعددة التقنيات بوىرانالمدرسة ا جمس إدارةقائمة أعضاء م

 األعضاء المنتخبون  -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو مولى دمحم -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو بف زعمة حبيب -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ مام عضو كازؼ اوؿ فتيحة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ مبم عضو اليوارؼ  محمودؼ -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ مام عضو بمقاسمي اماؿ -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ مام عضو حمادؼ سامية -
 اتممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدم عضو بتاج خالد -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات  عضو بيدؼ عمي -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو مختار رحماني فؤاد -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بف طاىر دمحم -
 "...........................................والباقي بدون تغيير....................................."

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2017ريل اف 12المؤرخ في  418يعدل القرار رقم ، 2019ديسمبر  18مـؤّرخ في  2010رقم  قــرار
  المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الذي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .عدؿتعييف أعضاء الحكومة، الم فوالمتضم
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  400-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 طنية المتعددة التقنيات بقسنطينة.والمتضمف إنشاء المدرسة الو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.د صبلحيات وز الذؼ يحد
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 24رسة العميا، السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
لذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، ا2017أفريل  12المؤرخ في  418وبمقتضى القرار رقـ  -

 تعددة التقنيات بقسنطينة، المعدؿ.المدرسة الوطنية الم
 رر ـــــيـق

 

، المعدؿ، والمذكور أعبله، كما 2017أفريل  12المؤرخ في  418يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019 ديسمبر 18 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة 

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيسا بوراس أحمد -

 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو عزايزية رابح -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل ضوع بوىالي دمحم -
 مف بالتكويف والتعميـ المينييفممثمة الوزير المك عضو زناتي ليمور رحيمة -
 ة العمومية واإلصبلح اإلدارؼ.ممثل السمطة المكمفة بالوظيف عضو عروسي سميماف -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالصناعة والمناجـ عضو بمطـو بوعبلـ -
 بالطاقة ممثمة الوزير المكمف وعض بف تركي رقية -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو لعريبي عبدالوىاب  -
 بالموارد المائية ممثل الوزير المكمف عضو حرشي بوعزيز -
 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل عضو اورابح رشيد -

 

 "...........................................قي بدون تغييروالبا....................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لمتجارةلممدرسة العميا  ةالمكون األقساميتضمن إنشاء ، 2019ديسمبر  18في مـؤّرخ  2011رقم  قــرار
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت
 ،2008سنة يونيو  14الموافق  2930عاـ رجب  11المؤرخ في  216-08ؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -

 .والمتضمف إنشاء والمتضمف تحويل المدرسة العميا لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة، المعدؿ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.بلحيات وز الذؼ يحدد ص
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 41الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،  السيما المادة 
  .لمتجارةمدرسة العميا بال إحداث قسـلمتضمف ، وا2015نوفمبر  5المؤرخ في  1139وبمقتضى القرار رقـ  -

 

 رر ـــــيـق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  41تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
لممدرسة  نةالمكو األقساـ ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء  2016يونيو سنة  14الموافق 
 .متجارةالعميا ل

 :ةالتالياألقساـ –العميا لمتجارة لدػ المدرسة  ينشأ  :2المادة 
  التكويف التحضيرؼ.قسـ 
 .قسـ المحاسبة 
 .قسـ المالية 
 .قسـ التسيير 
 .قسـ التسويق 

 و المذكور أعبله. 2015نوفمبر  5المؤرخ في  1139رقـ يمغى القرار  :3المادة 
، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا المدرسةلمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  يكمف كل مف السادة المدير العاـ :4المادة 

 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  
 2019 ديسمبر 18 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        2017جويمية  08المؤرخ في  776يعدل القرار رقم ، 2019ديسمبر  22مـؤّرخ في  2012رقم  قــرار

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في عموم التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر
 عممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ال

، 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
   .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 العالي و البحث العممي. ر التعميـالذؼ يحدد صبلحيات وزي

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 منو. 24رسة العميا، السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد

فبراير سنة  15الموافق   1438جمادػ االولى عاـ  18المؤرخ في  81-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة بالجزائر، الى مدرسة عميا في عمـو  2017

 .التغذية والصناعات الغذائية
الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  2017جويمية  08المؤرخ في  776وبمقتضى القرار رقـ  -

 .المعدؿ عمـو التغذية والصناعات الغذائية،المدرسة العميا في 
 

 رر ـــــيـق
 

، المعدؿ، والمذكور أعبله، كما 2017جويمية  08المؤرخ في  776يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 بحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وال :2المادة 
 2019 ديسمبر 22 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ميا في عموم التغذية والصناعات الغذائية قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الع

 األعضاء المعينون: -2
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا مانع عمار -

 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو غاشي اسماعيل  -
 ة،ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطني عضو خبلدؼ عبدالغاني -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو خالدؼ وردية -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية و اإلصبلح اإلدارؼ، عضو  قريـ الميف -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو قش كريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة و المناجـ، عضو بوديعة عمي شوقي زىير -
 ممثمة الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصبلح المستشفيات، عضو ؼ نصيرةبوخاو  -
 ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ، عضو مكرسي سكندر -
 ممثمة  عف الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة، عضو شريط بف حبيمس حناف -
 الغذائية ماغروديفم،ممثل عف مجمع الصناعات  عضو شرفاوؼ دمحم اميف -
 .SPA MAMIممثل عف  عضو اديش كماؿ -

 

 "...........................................والباقي بدون تغيير....................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  ،2019ديسمبر  23مـؤرخ فـي  52رقـم  قــرار
 لـدى جـامعــة ىـواري بومديـن لمعمـوم والتكنـولوجيـا 

 

 لبحث العممي،إن وزير التعميم العالي وا
، المتضمف 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
االجتماعيػػػة وكيفية  ، المحدد لمحتوػ الخدمػػات1982ماؼ سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 ميا.تمويػػ
، المتعمق 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقـ  -

 االجتماعية. بتسيير الخدمات
، 2019مارس سنة  31الموافق لػ  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة، المعدؿ.يتضمف تعييف 
 210-84يعدؿ المرسـو التنفيذؼ رقـ ، 2004سنة  أوت 29ؤرخ في مال 242-04ذؼ رقـ يالمرسوـ التنف بمقتضى -

 ، المتعمق بتنظيـ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعدؿ1984أوت سنة  18في  المؤرخ
 .والمتمـ

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .المحدد  لصبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، الصادرة مف طرؼ مدير جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ 2019ديسمبر  09المؤرخة في  46نظػػػػػ را  لمرسالة رقـ  -
لمجنة الخدمات اإلجتماعية والتكنولوجيا المتضمنة محضر فرز األصوات وتحديد ممثمي األساتذة واإلدارييف 

 بجامعة ىورؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا. 
، المتضمنة التشكيمة النيائية ألعضاء لجنة الخدمات 2019 سنة أكتوبر 14 نظػػػػػ را  لمقائمة اإلسمية المؤرخة في -

 اإلجتماعية لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
 

 رر ـــــيـق
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.: المـادة األولى
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 لعزوني عبد الحكيـ، -03 بوشافع فريد، -02 بف عمي حنفي،  -01
 حربي سعيد، -06 ة،أخريب كنز  -05 شيخاوؼ دمحم، -04
 لميف عمر، -09 عبلوة سيد عمي، -08 سقاني مولود، -07

 األعضاء اإلضافيون :
 براىيمي ساجي حورية. -02 سبع براىيمي حياة، -01
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 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المـادة 
جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا، بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشر في النشرة يكمف السيػد مديػر  :4المـادة 

 الرسمية لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي.
 1323دٌسًبر  10حرر بانجسائر فً                                                                                                                                     
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمـن تجـديـد تشكيـمة لجنـة الخدمــات اإلجتمـاعيـة  2019ديسمبر  24مـؤرخ في   53رقـم  رقــرا
 باتنة بوعقال   لدى مديرية الخدمات الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
االجتماعيػػػة وكيفية  ، المحدد لمحتوػ الخدمػػات1982ماؼ سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 تمويػػميا.
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

  .بتسييػر الخدمات االجتماعية المتعمق
، 2019مارس سنة  31الموافق لػ  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.يت
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.صبلحيات وز المحدد ل
، يعدؿ ويتمـ القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ 2016فيفرؼ سنة  17بمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -

، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 
 مشتمبلتيا.الجامعية التابعة ليا و 

، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدػ 2019سنة  أكتوبر 01المؤرخ في  لممحضر نظػػػػػػرا -
 مديرية الخدمات الجامعية باتنة بوعقاؿ.

 رر ـــــيـق
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية باتنة بوعقاؿ. المـادة األولى:
 : تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:2مـادة ال

 األعضاء الدائمون: 
 بف عبد المؤمف ىاروف الرشيد، -03 خيثر نبيل، -02 بوعمي عبد الحميـ، -01
 حبلؽ كماؿ، -06 بيطاـ منصور، -05 حميش حمزة، -04
 زياني عبد هللا، -07
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 األعضاء اإلضافيون: 
 بوتمجت دمحم.   -03 بوىنتالة مسعود، -02 ،قحاز عمر -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى ىذا القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المـادة 
يكمف السيػد مدير مديرية الخدمات الجامعية باتنة بوعقاؿ، بتنفيذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشػر في النشرة  :4المـادة 

 رة التعميػـ العالي والبحث العممي.الرسمية لوزا
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  2018جانفي  11المؤرخ في  34يعدل القرار رقم ، 2019ديسمبر  26مـؤّرخ في  2013م ـــرق قــرار
 ة ــــات الجامعيــي لمخدمـوان الوطنــالديتوجيو أعضاء مجمس  تعيين لذي  يتضمنا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2019سنة مارس  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ. تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
، 1995مارس سنة  22الموافق  1415شواؿ عاـ  21المؤرخ في  84-95ـ التنفيذؼ رقوبمقتضى المرسـو  -

 منو. 8و 7لمتمـ، السيما المادتيف والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ وا
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صبلحيات وز 
الذؼ يتضمف تعييف أعضاء مجمس توجيو الديواف الوطني  2018جانفي  11المؤرخ في  34وبقتضى القرار رقـ  -

 لمخدمات الجامعية.
 

 رر ـــــيـق
 

والمذكور أعبله، وتحرر كما  ،2018جانفي  11المؤرخ في  34تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
  يأتي:

 (.....................................بدون تغيير......)....: ............المادة األولىم
 تحدد تشكيمة مجمس توجيو الديواف الوطني لمخدمات الجامعية كما يأتي:

 

 والبحث العممي، رئيسا،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي        بمعربي ياسيف       السيد  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية،       فورار لعيدؼ عيسىالسيد  -
 ،  بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف          أعراب مصطفىالسيد  -
صبلح المستشف ممثل الوزير المكمف بالصحة              بوعفو فريدالسيد  -  ،ياتوالسكاف وا 
 والضماف االجتماعي،والتشغيل مثل الوزير المكمف بالعمل م         سعيدوف يوسفالسيد  -
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة،          بف لقرع دمحمالسيد  -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة،  بوزغاية عبد العزيز   السيد  -
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 النقل،باألشغاؿ العمومية و ف ممثل الوزير المكم السيد صالحي سالـ           -
 ،والعمراف والمدينة ممثل الوزير المكمف بالسكف  السيد شرارد مالؾ            -
 ممثمة الوزير المكمف بالتجارة،  السيدة جبالي ربيعة          -
 ،واإلصبلح اإلدارؼ  ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية    د العزيز عمر نجيب عادؿبالسيد ع -
 ،1الجزائرمدير جامعة           بف تميس عبد الحكيـلسيد ا -
 ،1مدير جامعة وىراف السيد بف زياف عبد الباقي                -
 ،1مدير جامعة قسنطينة          لطرش دمحم اليادؼالسيد  -
 ،شرؽ  -الجزائرمدير الخدمات الجامعية               ميسوتر دمحم السيد  -
 باتنة بوعقاؿ،مدير الخدمات الجامعية                 موستيرؼ بشيرالسيد  -
 ،مستغانـمدير الخدمات الجامعية          الحبشي عبد الرحمف السيد  -
 ،باب الزوار -العاليامديرة اإلقامة الجامعية       السيدة عبادة نياد             -
 ،تممساف-ةمغنيمدير اإلقامة الجامعية      السيد غازؼ عبد الحق         -
 ،جيجل –1956ماؼ  19مدير اإلقامة الجامعية          جرداوؼ نجـ الديف السيد  -
 ممثل منتخب عف العماؿ،                كطراف عمرالسيد  -
 ممثل منتخب عف العماؿ،                خنيش زاىيرالسيد  -
 ممثل منتخب عف الطمبة، مختارؼ ببلؿ                   السيد  -
 ممثل منتخب عف الطمبة، فوشاف فريد                     سيد ال -
 م.عف الطمبة ةمنتخب ةممثم مصطفاوؼ ابتساـ ةالسيد -

 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019 ديسمبر 26 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 بوزيد الطيبالدكتور: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن الموافقة عمى مداولة مجمس إدارة المركز الجامعي ، 2019ديسمبر  26مـؤّرخ في  2014رقم  قــرار

الجامعي والمتضمنة الموافقة عمى إيجار محالت عقارية تابعة لممركز  2019فيفري  21بغميزان المؤرخة في 
 لفائدة متعاممين خواص 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2019مارس سنة  31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111–19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، الذؼ 2005غشت  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299 –05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 17يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة 
 2008يوليو سنة  9الموافق  1429رجب عاـ  6المؤرخ في  206-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء المركز الجامعي بغميزاف
، 2013يناير سنة  30الموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77–13ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رق -

 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 .2019فيفرؼ  21وبناء  عمى محضر مداولة مجمس إدارة المركز الجامعي بغميزاف المؤرخ في  -
المتضمنة الموافقة عمى  2019نوفمبر  19ؤرخة في / و.ـ/ أ.ع الم1531وبناء  عمى مراسمة وزير المالية رقـ  -

والمتعمقة بإيجار ىياكل عقارية لفائدة  2019فيفرؼ  21مداولة مجمس إدارة المركز الجامعي بغميزاف المؤرخة في 
 متعامميف خواص. 

 رر ـــــيـق
، المذكور أعبله، 2005غشت  16المؤرخ في  299–05مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  17طبقا لممادة  المادة األولى:

والمتعمقة  2019فيفرؼ  21عمى مداولة مجمس إدارة المركز الجامعي بغميزاف المؤرخة في  يوافق
 بإيجار ىياكل عقارية لفائدة متعامميف خواص.

يترتب عمى موافقة مداولة مجمس اإلدارة المذكورة في المادة األولى أعبله، منح المتعامل الخاص رخصة  :2المادة 
 ؿ محبلت عقارية تابعة لممركز، وفق سندات شغل مؤقتة قابمة لئللغاء.استغبل

يؤدؼ أؼ تغيير في النشاط الذؼ منحت عمى أساسو رخصة االستغبلؿ، إلى إلغاء سند الشغل المذكور 
 أعبله.

المادة مف مداخيل منح رخصة االستغبلؿ المذكورة في  %10ػ يدفع المركز الجامعي بغميزاف آتاوة تقدر ب :3المادة 
مف قانوف  109األولى أعبله، لدػ مفتشية أمبلؾ الدولة المختصة إقميميا لفائدة ميزانية الدولة طبقا لممادة 

 .1988مف قانوف المالية لسنة  138المعدلة لممادة  1993المالية لسنة 
غميزاف، كل فيما يخصو، يكمف كل مف مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير ومدير المركز الجامعي ب :4المادة 

 بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019 ديسمبر 26 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة 2019ديسمبر  26مـؤرخ فـي  54 ـمرق قــرار

 لدى مديـريـة الخـدمـات الجـامعيـة غميـزان  
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006 يوليػو سنة 15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد لمحتوػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية 1982ماؼ سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .عمق بتسييػر الخدمات االجتماعيةالمت
، 2019مارس سنة  31الموافق لػ  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 عضاء الحكومة، المعدؿ.يتضمف تعييف أ 
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .لصبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي المحدد

، يعدؿ ويتمـ القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ 2016فيفرؼ سنة  17بمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -
، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 

 ومشتمبلتيا. الجامعية التابعة ليا
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدػ 2019نوفمبر سنة  26لممحضر المؤرخ في  نظػػػػػػرا -

 مديرية الخدمات الجامعية غميزاف.

 يـقـــــرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية غميزاف. المـادة األولى:
 تكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:ت :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 صحراوؼ ىوارؼ، -03 عبليمي جموؿ، -02 بف زقرار ىشاـ، -01
 حمو سفياف، -06 بف فيسة بف عودة، -05 يعقوب فاطيمة، -04
 ناضور لحسف، -07

 

 األعضاء اإلضافيون: 
 جموؿ شيرزاد. بف الحاج -02 ماني سعادة منير، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى ىذا القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المـادة 
يكمف السيػد مدير مديرية الخدمات الجامعية غميزاف، بتنفيذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشػر في النشرة الرسمية : 4المـادة 

 لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي.
 1323دٌسًبر  10حرر بانجسائر فً                                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي ع/                                                                                                        
 األمين العام                                                                                                                    

 األستاذ:عبادلية دمحم  الطاىر                                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة 2019ديسمبر  26مـؤرخ فـي  55رقـم  قــرار
 األغــواط لــدى المدرسـة العميـا لألسـاتـذة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية ، المحدد لمحتوػ 1982ماؼ سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .تمويػػميا
، المتعمق 1982بتمبر سنة س 11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقـ  -

          االجتماعية. الخدماتبتسيير 
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، 2019مارس سنة  31ػ الموافق ل 1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.

اء مدرسة عميا المتضمف إنش، 2011سنة  أوت 22ؤرخ في مال 301-11ذؼ رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى  -
 لؤلساتذة باألغواط.

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .وزير التعميـ العالي والبحث العمميالمحدد لصبلحيات 

، المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي األساتػذة الباحثيف 2019جويمية سنة  02نظػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -
مدرسة العميا لؤلساتذة والمستخدميف اإلدارييف والتقنييف وأعواف المصالح في لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة لدػ ال

 باألغواط.
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ 2019 جويمية سنة 03 ػػػػ را  لممحضر المؤرخ فينظػ -

 المدرسة العميا لؤلساتذة باألغواط.
 يـقـــــرر

 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المدرسة العميا لؤلساتذة باألغواط. المـادة األولى:
 اآلتية أسماؤىـ : دمات اإلجتماعية مف األعضاءتتكوف لجنة الخ :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 نبيل تاىمي، -03 أدمحم بف حمزة، -02 دمحم العيدؼ، -01
 دمحم الطاىر بف صفي الديف، -06 سارة شبللي، -05 دمحم طاىر تاج، -04
 الطاىر حشاني، -07

 

 :األعضاء اإلضافيون 
 خولة والي.   -03 عيل قدودة ،دمحم اسما -02 عبد الحميد عومرؼ، -01

 

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ): 3المـادة 
يكمف السيػد مدير المدرسة العميا لؤلساتذة األغواط، بتنفيذ ىذا القرار، الذؼ سينشر في النشرة الرسمية  :4المـادة 

 ث العممي. لوزارة التعميـ العالي والبح
 1323دٌسًبر  10حرر بانجسائر فً                                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي ع/                                                                                                        
 األمين العام                                                                                                                    

 األستاذ:عبادلية دمحم  الطاىر                                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية  2019ديسمبر  26مؤرخ في  56رقم  قــرار
 لـدى المدرسة العميا لألساتذة بورقمة 

 

 ير التعميم العالي والبحث العممي،إن وز 
، المتضمف 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
عيػػػة وكيفية االجتما ، المحدد لمحتوػ الخدمػػات1982ماؼ سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 تمويػػميا.
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، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
          االجتماعية. المتعمق بتسيير الخدمات

، 2019مارس سنة  31الموافق لػ  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 أعضاء الحكومة، المعدؿ. ف تعييف يتضم

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصبلحيات وز 

يا شاء مدرسة عمالمتضمف إن، 2015سنة  جويمية 11ؤرخ في مال 184-15ذؼ رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى  -
 لؤلساتذة بورقمة.

، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدػ 2019 أكتوبر سنة 29 نظػػػػػ را  لممحضر المؤرخ في -
 المدرسة العميا لؤلساتذة بورقمة.

 

 يـقـــــرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المدرسة العميا لؤلساتذة بورقمة. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2دة المـا

 األعضاء الدائمون: 
 بوقفة أسامة ، -03 جخراب خالد، -02 بشكي حمزة،  -01
 إيدار ببلؿ، -06 بشكي دمحم خالد، -05 فرحات سالـ، -04
 بوعناف حساف، -07

 

 األعضاء اإلضافيون :
 الزبير.عيساني  -02 بابمحاج باعيسى، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المـادة 
يكمف السيػد مديػر المدرسة العميا لؤلساتذة بورقمة ، بتنفيذ ىذا القرار، الذؼ سينشر في النشرة الرسمية  :4المـادة 

 لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 1323دٌسًبر  10حرر بانجسائر فً                                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي /ع                                                                                                        
 األمين العام                                                                                                                    

 األستاذ:عبادلية دمحم  الطاىر                                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة 2019ديسمبر  26مـؤرخ فـي  57رقـم  قــرار
 لــدى الـمدرسـة العـميـا لألسـاتـذة بوىـران 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
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جتماعيػػػة وكيفية ، المحدد لمحتوػ الخدمػػات اال1982ماؼ سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .تمويػػميا

، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
          االجتماعية. المتعمق بتسيير الخدمات

، 2019مارس سنة  31الموافق لػ  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .عييف أعضاء الحكومة، المعدؿيتضمف ت

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصبلحيات وز 

ميا نشاء مدرسة عالمتضمف إ، 2014سنة  أوت 25ؤرخ في مال 230-14ذؼ رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى  -
 لؤلساتذة بوىراف.

، المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي األساتػذة 2019سبتمبر سنة  12نظػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -
الباحثيف والمستخدميف اإلدارييف والتقنييف وأعواف المصالح في لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة لدػ المدرسة العميا 

 .لؤلساتذة بوىراف
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ 2019 سبتمبر سنة 15 المؤرخ فينظػػػػػ را  لممحضر  -

 المدرسة العميا لؤلساتذة بوىراف.
 يـقـــــرر

 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المدرسة العميا لؤلساتذة بوىراف. المـادة األولى:
 اآلتية أسماؤىـ : ألعضاء: تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف ا2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 حيرش دمحم عبد المؤمف، -03 كراالؼ صارة، -02 موعزيز عبد القادر، -01
 ديب عبد الحكيـ، -06 بالي سييمة، -05 رويس رايح فتيحة، -04
 بف قدور فاطمة زىراء، -07

 

 األعضاء اإلضافيون:
 سمار سياـ. -02 قادـ سفياف، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المـادة 
يكمف السيػد مدير المدرسة العميا لؤلساتذة وىراف، بتنفيذ ىذا القرار، الذؼ سينشر في النشرة الرسمية  :4المـادة 

 لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. 
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 والبحث العممي وزير التعميم العالي ع/                                                                                                        
 األمين العام                                                                                                                    

 ستاذ:عبادلية دمحم  الطاىراأل                                                                                                              
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 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2019ديسمبر  30مـؤرخ فـي  58رقـم  قــرار
 لـدى جـامعــة إبن خمـدون تيــارت 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف ، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد لمحتوػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية 1982ماؼ سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

          االجتماعية. الخدمات ييرالمتعمق بتس
، 2019مارس سنة  31الموافق لػ  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ضاء الحكومة، المعدؿ.أع يتضمف تعييف
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .د  لصبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالمحد
يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذؼ رقـ ، 2013سنة  مارس 14ؤرخ في مال 102-13ذؼ رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى  -

 ، المتضمف إنشاء جامعة تيارت،2001سبتمبر سنة  18المؤرخ في  01-271
لمتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ ، ا2019 ديسمبر سنة 16 نظػػػػػ را  لممحضر المؤرخ في -

 جامعة إبف خمدوف تيارت.
 يـقـــــرر

 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعة إبف خمدوف تيارت. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون:
 سي مرابط دمحم العربي، -03 صحراوؼ جماؿ، -02 بي مصطفى، بمعر  -01
 بف جازية مجدد، -06 سميماني شريفة، -05 بف عيسى توفيق، -04
 زنينة دمحم، -08 حاج زوبير دمحم، -07

 األعضاء اإلضافيون:
 مخموفي عابد. -02 بريقل ىاشمي، -01

 إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار. ( سنوات03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المـادة 
يكمف السيػد مديػر جامعة إبف خمدوف تيارت، بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة : 4المـادة 

 التعميػـ العالي والبحث العممي.
 1323دٌسًبر  03حرر بانجسائر فً                                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي ع/                                                                                                        
 األمين العام                                                                                                                    

 األستاذ:عبادلية دمحم  الطاىر                                                                                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــ

 ــــــــ،،،،،،ـــــــ
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من إنشاء المجان المحمية لتنفيذ اتفاقية يتض ،2019أكتوبر  14مــؤرخ في  03 رر وزاري مشترك رقمـــــمق
 برنامج حول ترقية الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي ويحدد مياميا وتشكيمتيا وسيرىا

 

 إن األمين العام لوزارة التعميم العالي والبحث العممي،
 واألمين العام لوزارة الشباب والرياضة،

، يتعمق بتنظيـ 2013يوليو سنة  23الموافق  1434عاـ  رمضاف 14المؤرخ في  05-13بمقتضى القانوف رقـ  -
 .األنشطة البدنية والرياضية وتطويرىا

 ،2019مارس سنة   31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة

، 2013يناير سنة  30 الموافق 1434وؿ عاـ ربيع األ 18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صبلحيات وز 

 2016الموافق أوؿ مارس سنة  1437جمادػ األولى عاـ  21المؤرخ في  84-16بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير الشباب والرياضة

، بيف وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعميـ العالي 2014فيفرؼ سنة  19ة بتاريخ وبمقتضى اتفاقية برنامج المبرم -
 والبحث العممي حوؿ ترقية الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي.

، الذؼ يحدد تشكيمة المجنة الوطنية 2018مارس  11المؤرخ في  87وبمقتضى المقرر الوزارؼ المشترؾ رقـ  -
، بيف وزارة الشباب والرياضة ووزارة 2014فيفرؼ سنة  19اقية برنامج المبرمة بتاريخ المشتركة لمتابعة تنفيذ اتف

 التعميـ العالي والبحث العممي حوؿ ترقية الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي.
 

 يـقـــــرر
 

 ييدؼ ىذا المقرر إلى إنشاء المجاف المحمية، وتحديد مياميا وتشكيمتيا وسيرىا. المادة األولى:
التفاقية  6تنشأ المجاف المحمية عمى مستوػ كل والية، وتدعى مالمجاف المحميةم، تطبيقا ألحكاـ المادة  :2المادة 

 البرنامج المذكورة أعبله.
تكمف المجاف المحمية، باعتبارىا جياز تنسيق ما بيف مؤسسات القطاعيف التعميـ العالي والشباب  :3المادة 

بيف القطاعيف لترقية الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي عمى مستوػ  والرياضة، بإعداد برنامج عمل
كل والية، والذؼ ال يتعارض وجوبا مع المحاور الكبرػ لبرنامج عمل المجنة الوطنية المشتركة لمتابعة 

 تنفيذ اتفاقية برنامج حوؿ الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي.
( أعضاء مف كل قطاع، بحسب عدد المؤسسات 09( إلى تسعة )05خمسة )تتشكل المجاف المحمية، مف  :4المادة 

 الجامعية لكل والية، وفق الممحق المرفق بيذا المقرر.
 يتـ تعييف أعضاء ىذه المجاف المحمية المشتركة مف بيف المسؤوليف اآلتييف: :5المادة 

 :بعنوان وزارة التعميم العالي والبحث العممي 
 اكز الجامعية، رؤساء،مدراء الجامعات أو المر  -
 مدراء المدارس الوطنية والعميا، -
 مدراء الخدمات الجامعية، -
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 مدراء معاىد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، إف وجدت، -
 نواب مدراء النشاطات الثقافية والرياضية لمجامعات، -
 رؤساء أقساـ المراقبة والتنسيق لمديريات الخدمات الجامعية، -
 النشاطات لممراكز الجامعية، المدارس الوطنية والعميا.رؤساء مصالح  -

 

 :بعنوان وزارة الشباب والرياضة 
 مدراء الشباب والرياضة، رؤساء، -
 مدراء دواويف المركبات المتعددة الرياضات، -
 مدراء دواويف مؤسسات الشباب، -
 مدراء مؤسسات التكويف العالي تحت الوصاية، إف وجدت، -
 نية والرياضة لمديريات الشباب والرياضة،رؤساء مصالح التربية البد -
 رؤساء مكاتب تطوير التربية البدنية والرياضة بمديريات الشباب والرياضة، -
رؤساء مكاتب الميزانية ومتابعة إعانات ومساعدات الجمعيات الرياضية والشبانية ومراقبتيا  -

 بمديريات الشباب والرياضة،
 ية،رؤساء الرابطات الوالئية لمرياضة الجامع -
 رؤساء الرابطات الوالئية الرياضة لمجميع. -

 

 .يعتمد أعضاء المجاف المحمية نظاما داخميا يسّير أشغاؿ ىذه المجاف :6المادة 
 .يترأس ممثمي القطاعيف المجاف المحمية بالتناوب لمدة سنة واحدة :7المادة 
تماعات المجاف، وتتكفل بأمانة المجاف تضمف المؤسسات التي تترأس المجاف المحمية، السير الحسف الج :8المادة 

 لنفس الفترة.
ُيرِسل رؤساء المجاف المحمية محاضر اجتماعات الجمسات، بعد المصادقة عمييا، إلى المجنة الوطنية  :9المادة 

 المشتركة التي تضمف متابعة أشغاؿ المجاف المحمية.
تنفيذ برنامج عمميا وترسمو إلى المجنة الوطنية  تعد المجاف المحمية تقريرا سداسيا عف نشاطيا ومدػ :10المادة 

 جانفي لمسداسي الثاني. 31جويمية لمسداسي األوؿ و 31المشتركة، قبل 
يكمف مدراء الجامعات أو المراكز الجامعية ومدراء الشباب والرياضة، كل فيما يخصو، بتطبيق ما : 11المادة 

 ينص عميو ىذا المقرر.
في النشرة الرسمية لكل مف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي ووزارة الشباب  ينشر ىذا المقرر :12المادة 

 والرياضة.
 

 1323أكخوبر 20 حرر بانجسائر فً

 
 ع/وزارة الشباب والرياضة                                                                    ع/وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 األمين العام                                                                                     ن العاماألمي      
 نسيم  سبيع                                                                           ديقي أدمحم دمحم صالح الدينص

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يهحك يمرر إَشاء انهجاٌ انًحهٍت نخرلٍت انًًارست انرٌاضٍت فً انوسظ انجايعً
 

 انخشكٍهت عٍ لطاع انشباب وانرٌاضت انخشكٍهت عٍ لطاع انخعهٍى انعانً انعدد  انوالٌاث انرلى

 33 انجسائر  32

 رئيض، هذيز الشجبة والزيبضخ والززفيه،  - ض،رئي ،2هذيز جبهعخ الجشائز  -

 عضى، هذيز ديىاى الوزكت الوزعذد الزيبضبد،  - عضى، هذيز الوذرطخ الىطٌيخ لألشغبل العوىهيخ،  -

 عضى، هذيز ديىاى هؤطظبد الشجبة،  - عضى، هذيز الوذرطخ الىطٌيخ الوزعذدح الزمٌيبد، -

 هذيز الخذهبد الجبهعيخ الجشائز شزق،  -
هذيز الوذرطخ العليب لعلىم الزيبضخ   - ،عضى

 وركٌىلىجيبرهب  لذالي إثزاهين،

 عضى،

 هذيز الخذهبد الجبهعيخ الجشائز وطظ،  -
 علىم  هذيز الوعهذ الىطٌي للزكىيي العبلي في - عضى،

 وركٌىلىجيخ الزيبضخ ثعيي الجٌيبى،

 عضى،

 هذيز الخذهبد الجبهعيخ الجشائز غزة،  -
 لىطٌي للزكىيي العبلي إلطبراد هذيز الوعهذ ا - عضى،

 الشجبة ثزمصزيي،

 عضى،

 هذيز هعهذ علىم ورمٌيبد الٌشبطبد الجذًيخ  -

 والزيبضيخ لذالي ثزاهين،

 رئيض هصلحخ الززثيخ الجذًيخ  والزيبضخ - عضى،

 لوذيزيخ الشجبة و الزيبضخ و الززفيه ، 

 عضى،

 ًبئت هذيز الٌشبطبد الثمبفيخ والزيبضيخ  -

 ،1خ الجشائزلجبهع 

 عضى،
 رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ الجبهعيخ،  -

 عضى،

 ًبئت هذيز الٌشبطبد الثمبفيخ والزيبضيخ  -

 لجبهعخ هىاري ثىهذيي، 

 عضى،
 رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ للجويع،       -

 عضى،

     

 33 وهراٌ     31

 رئيض،                    هذيز الشجبة والزيبضخ،   - رئيض،  ،7هذيز جبهعخ وهزاى   -

 عضى، هذيز ديىاى الوزكت الوزعذد الزيبضبد،        - عضى،        هذيز الوذرطخ العليب في االلزصبد،  -

الكهزوثبئيخ هذيز الوذرطخ العليب في الهٌذطخ  -

 والطبلىيخ،

 عضى، هذيز ديىاى هؤطظبد الشجبة،                    - عضى،

إلطبراد هذيز الوعهذ الىطٌي للزكىيي العبلي   - عضى، جبهعيخ ثئز الجيز،هذيز الخذهبد ال -

 الشجبة و الزيبضخ ثىهزاى،            

 عضى،     

رئيض هصلحخ الززثيخ الجذًيخ والزيبضخ لوذيزيخ  - عضى،                        هذيز الخذهبد الجبهعيخ الظبًيب، -

   الشجبة والزيبضخ،                  

 عضى،

 عضى، والزيبضخ،                                     رئيض هكزت رطىيز الززثيخ الجذًيخ  - عضى، هذيز الخذهبد الجبهعيخ ثلمبيذ،  -

 هذيز هعهذ علىم ورمٌيبد الٌشبطبد الجذًيخ  -

 والزيبضيخ وهزاى،  -

رئيض هكزت الويشاًيخ وهزبثعخ إعبًبد وهظبعذاد  - عضى،

 يبضيخ و الشجبًيخ وهزالجزهب،   الجوعيبد الز

 عضى،

 ًبئت هذيز الٌشبطبد الثمبفيخ والزيبضيخ  -

 ،4لجبهعخ وهزاى 

 عضى، رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ الجبهعيخ،       - عضى،

                        ًبئت هذيز الٌشبطبد الثمبفيخ والزيبضيخ -

 لجبهعخ العلىم والزكٌىلىجيب،

 عضى، لزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ للجويع،       رئيض ا  - عضى،

       

 33 لسُطٍُت  30

 رئيض، هذيز الشجبة و الزيبضخ،                          - رئيض، ،                   7هذيز جبهعخ لظٌطيٌخ   -

 عضى، عذد الزيبضبد،        هذيز ديىاى الوزكت الوز  - عضى،          هذيز الوذرطخ العليب لألطبرذح،                -

 عضى، هذيز ديىاى هؤطظبد الشجبة،                      - عضى، هذيز الخذهبد الجبهعيخ الخزوة،             -

هذيز الوعهذ الىطٌي للزكىيي العبلي إلطبراد   - عضى، هذيز الخذهبد الجبهعيخ لظٌطيٌخ وطظ،     -

        الشجبة والزيبضخ ثمظٌطيٌخ،          
 عضى،

 رئيض هصلحخ الززثيخ الجذًيخ  والزيبضخ - عضى، هذيز الخذهبد الجبهعيخ عيي الجبي،           -

 لوذيزيخ الشجبة والزيبضخ،                     
 عضى،

 هذيز هعهذ علىم ورمٌيبد الٌشبطبد الجذًيخ  -

 والزيبضيخ لظٌطيٌخ،                        -

رطىيز الززثيخ الجذًيخ والزيبضخ  رئيض هكزت   - عضى،

 لوذيزيخ الشجبة و الزيبضخ،       
 عضى،        

 ًبئت هذيز الٌشبطبد الثمبفيخ والزيبضيخ  -

 ،4لجبهعخ لظٌطيٌخ 

رئيض هكزت الويشاًيخ  و هزبثعخ إعبًبد وهظبعذاد  - عضى،

 الجوعيبد الزيبضيخ و الشجبًيخ وهزالجزهب،
 عضى،

 بد الثمبفيخ والزيبضيخًبئت هذيز الٌشبط  -

 ،3لجبهعخ لظٌطيٌخ 

 عضى، رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ الجبهعيخ،      - عضى،

 ًبئت هذيز الٌشبطبد الثمبفيخ والزيبضيخ  -

 لجبهعخ األهيز عجذ المبدر،                  

 عضى، رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ للجويع،          - عضى،

   -   -   
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 31 ُت باح 30

 رئيض، هذيز الشجبة والزيبضخ،  - رئيض،                         ،7هذيز جبهعخ ثبرٌخ  -

 عضى، هذيز ديىاى الوزكت الوزعذد الزيبضبد،  - عضى،               ،هذيز الوزكش الجبهعي ثزيكخ  -

هذيز هعهذ علىم ورمٌيبد الٌشبطبد   -

            الجذًيخ والزيبضيخ ثبرٌخ،                

 عضى، هذيز ديىاى هؤطظبد الشجبة،  - عضى

ًبئت هذيز الٌشبطبد الثمبفيخ والزيبضيخ  -

 ،4لجبهعخ ثبرٌخ 

 رئيض هصلحخ الززثيخ الجذًيخ  والزيبضخ  - عضى،

 لوذيزيخ الشجبة  والزيبضخ، 

 عضى،    

هزبثعخ إعبًبد وهظبعذاد  رئيض هكزت الويشاًيخ  و عضى، هذيز الخذهبد الجبهعيخ ثبرٌخ وطظ،        -

 وهزالجزهب،  الجوعيبد الزيبضيخ والشجبًيخ
 عضى،

 عضى، رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ الجبهعيخ،  - عضى، هذيز الخذهبد الجبهعيخ ثبرٌخ ثىعمبل،       -

 ى،عض رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ للجويع،  - عضى، هذيز الخذهبد الجبهعيخ ثبرٌخ فظذيض،      -
   

    

 31 انبهٍدة 30

 رئيض، هذيز الشجبة و الزيبضخ،  - رئيض، ،                    7هذيز الجبهعخ الجليذح   -

 عضى، هذيز ديىاى الوزكت الوزعذد الزيبضبد،  - عضى،                      ،4هذيز الجبهعخ الجليذح   -

 عضى هذيز ديىاى هؤطظبد الشجبة، - ،عضى هذيز الوذرطخ العليب للزي،                    -

 رئيض هصلحخ الززثيخ الجذًيخ والزيبضيخ - عضى، هذيز الخذهبد الجبهعيخ الجليذح،              -

 لوذيزيخ الشجبة والزيبضخ،

 عضى،

وهظبعذاد  رئيض هكزت الويشاًيخ  وهزبثعخ إعبًبد - عضى، هذيز الخذهبد الجبهعيخ الجليذح العفزوى،   -

 الزيبضيخ ولشجبًيخ وهزالجزهب،الجوعيبد 
 عضى،

ًبئت هذيز الٌشبطبد الثمبفيخ والزيبضيخ   -

 ،7لجبهعخ الجليذح 

 عضى، رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ الجبهعيخ، - عضى،

ًبئت هذيز الٌشبطبد الثمبفيخ والزيبضيخ  -

                              ،4لجبهعخ الجليذح 

 عضى، ئيخ للزيبضخ للجويع،رئيض الزاثطخ الىال - عضى،

   
-  -  -  -  

 31 حهًساٌ  30

 رئيض، هذيز الشجبة و الزيبضخ،  - رئيض، هذيز الجبهعخ،                                 -

 عضى، هذيز ديىاى الوزكت الوزعذد الزيبضبد،  - عضى،    هذيز الوزكش الجبهعي هغٌيخ،                -

 عضى، هذيز ديىاى هؤطظبد الشجبة،  - عضى، رح األعوبل،       هذيز الوذرطخ العليب لإلدا -

 رئيض هصلحخ الززثيخ الجذًيخ ولزيبضيخ  - عضى، هذيز الوذرطخ العليب في علىم الزطجيميخ،    -

 لوذيزيخ الشجبة والزيبضخ، -

 عضى،

وطبعذاد  إعبًبد رئيض هكزت الويشاًيخ  وهزبثعخ  - عضى، هذيز الخذهبد الجبهعيخ رلوظبى،             -

 وهزالجزهب،  الجوعيبد الزيبضيخ و الشجبًيخ

 عضى،

 عضى، رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ الجبهعيخ، - عضى، هذيز الخذهبد رلوظبى هٌصىرح،             -

 ًبئت هذيز الٌشبطبد الثمبفيخ والزيبضيخ  -

 لجبهعخ رلوظبى،

 عضى، رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ للجويع، - عضى،

   
-   -  -  

 31 سطٍف  31

 رئيض، هذيز الشجبة و الزيبضخ،  - رئيض، ،                     4هذيز جبهعخ ططيف   -

 عضى، هذيز ديىاى الوزكت الوزعذد الزيبضبد،  - عضى،                       ،7هذيز جبهعخ ططيف   -

 عضى، ذيز ديىاى هؤطظبد الشجبة،ه  - عضى،    هذيز الوذرطخ العليب لألطبرذح،                -

 رئيض هصلحخ الززثيخ الجذًيخ  والزيبضيخ - عضى، هذيز الخذهبد الجبهعيخ ططيف،             -

 لوذيزيخ الشجبة والزيبضخ، 

 عضى،

وهظبعذاد  رئيض هكزت الويشاًيخ وهزبثعخ إعبًبد - عضى، هذيز الخذهبد ططيف الهضبة،              -

                                            خ والشجبًيخ و هزالجزهب،الجوعيبد الزيبضي
 عضى،

 ًبئت هذيز الٌشبطبد الثمبفيخ والزيبضيخ -

                             ،7لجبهعخ ططيف

 عضى، رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ الجبهعيخ، - عضى،

 ًبئت هذيز الٌشبطبد الثمبفيخ والزيبضيخ  -

 ،                            4ططيف لجبهعخ 

 عضى، رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ للجويع، - عضى،

   
-  -  -  -  

 31 عُابت  32

 رئيض، هذيز الشجبة و الزيبضخ،  - رئيض، هذيز الجبهعخ،                                 -

 عضى، زكت الوزعذد الزيبضبد،هذيز ديىاى الو  - عضى، هذيز الوذرطخ العليب علىم الزظييز،           -

 عضى، هذيز ديىاى هؤطظبد الشجبة، - عضى، هذيز الوذرطخ العليب للوٌبجن والوعبدى،     -

 رئيض هصلحخ الززثيخ الجذًيخ والزيبضيخ  - عضى هذيز الوذرطخ العليب الزكٌىلىجيبد الصٌبعيخ   -

 لوذيزيخ الشجبة والزيبضخ،

 عضى،

رئيض هكزت الويشاًيخ وهزبثعخ إعبًبد وهظبعذاد  - عضى، يذي عوبر،هذيز الخذهبد الجبهعيخ ط -

 وهزالجزهب، الجوعيبد الزيبضيخ والشجبًيخ
 عضى،

 عضى، رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ الجبهعيخ، - عضى، هذيز الخذهبد الجبهعيخ عٌبثخ وطظ،        -

 ًبئت هذيز الٌشبطبد الثمبفيخ والزيبضيخ -

                               للجبهعخ،         

 عضى، رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ للجويع،  - عضى،

   
-   -   
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 31 يسخغاَى 33

 رئيض، هذيز الشجبة و الزيبضخ،                          - رئيض، هذيز الجبهعخ،                                 -

 عضى، هذيز ديىاى الوزكت الوزعذد الزيبضبد،         - ضى،ع هذيز الوذرطخ العليب في علىم الفالحخ،     -

 عضى، هذيز ديىاى هؤطظبد الشجبة،                   - عضى، هذيز الوذرطخ العليب لألطبرذح، -

 رئيض هصلحخ الززثيخ الجذًيخ والزيبضيخ  - عضى، هذيز الخذهبد الجبهعيخ، -

 لوذيزيخ الشجبة والزيبضخ،                     

 عضى،

هذيز هعهذ علىم ورمٌيبد الٌشبطبد  -

 الجذًيخ والزيبضيخ هظزغبًن،                      

رئيض هكزت الويشاًيخ وهزبثعخ إعبًبد هظبعذاد  - عضى،

 الجوعيبد الزيبضيخ والشجبًيخ وهزالجزهب،      

 عضى،

 ًبئت هذيز الٌشبطبد الثمبفيخوالزيبضيخ -

                  للجبهعخ،                  

 عضى، رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ الجبهعيخ،       - عضى،

 عضى، رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ للجويع،         - عضى، رئيض لظن الوزالجخ والزٌظيك               -
   -   -   

 31 انًسٍهت  23

 رئيض، هذيز الشجبة والزيبضخ،   - رئيض، ،هذيز الجبهعخ  -

 عضى، هذيز ديىاى الوزكت الوزعذد الزيبضبد،         - عضى، يز الوذرطخ العليب لألطبرذح ثىطعبدح،    هذ -

 عضى، هذيز ديىاى هؤطظبد الشجبة،                     - عضى، هذيز الخذهبد الجبهعيخ هظيلخ،              -

 ززثيخ الجذًيخ  و الزيبضيخ رئيض هصلحخ ال - عضى، هذيز الخذهبد الجبهعيخ هظيلخ المطت،    -

 لوذيزيخ الشجبة والزيبضخ،                      -

 عضى،

هذيز هعهذ علىم ورمٌيبد الٌشبطبد  -

 الجذًيخ والزيبضيخ الوظيلخ

رئيض هكزت الويشاًيخ  و هزبثعخ إعبًبد وهظبعذاد  - عضى،

 الجوعيبد الزيبضيخ والشجبًيخ وهزالجزهب،

 عضى،

د الثمبفيخ ًبئت هذيز الٌشبطب -

 للجبهعخ، والزيبضيخ

 عضى، رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ الجبهعيخ،      - عضى،

 عضى، رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ للجويع،       - عضى، رئيض لظن الوزالجخ والزٌظيك                 -
   -   -   

 31 ورلهت  22

 رئيض، هذيز الشجبة و الزيبضخ،                          - يض،رئ هذيز الجبهعخ،                                 -

 عضى، هذيز ديىاى الوزكت الوزعذد الزيبضبد،     - عضى، هذيز الوذرطخ العليب لألطبرذح ،               -

 ى،عض هذيز ديىاى هؤطظبد الشجبة،                     - عضى، هذيز الخذهبد الجبهعيخ،                    -

هذيز هعهذ علىم ورمٌيبد الٌشبطبد  -

 الجذًيخ والزيبضيخ ورللخ،

هذيز الوعهذ الىطٌي للزكىيي العبلي  - عضى،

 الشجبة ثىرللخ، إلطبراد 

 عضى،

 ًبئت هذيز الٌشبطبد الثمبفيخ الزيبضيخ -

 للجبهعخ،

 رئيض هصلحخ الززثيخ الجذًيخ والزيبضيخ  - عضى،

 لوذيزيخ الشجبة والزيبضخ، -

 عضى،

رئيض هصلحخ الٌشبطبد الثمبفيخ  -

 والزيبضيخ للوذرطخ العليب لألطبرذح،

 عضى، رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ الجبهعيخ، - عضى،

 عضى، رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ للجويع، - عضى، رئيض لظن الوزالجخ والزٌظيك   -
   -   -   

21 

أدرار، حٍارث، 

سعٍدة، لانًت، 

انًدٌت، يعسكر، 

هت، انوادي، خُش

انطارف، وبرج 

 بوعرٌرٌج

30 

 رئيض، هذيز الشجبة و الزيبضخ،                          - رئيض، هذيز الجبهعخ،                                 -

 عضى، هذيز ديىاى الوزكت الوزعذد الزيبضبد،          - عضى، األهيي العبم للجبهعخ،                          -

 عضى، هذيز ديىاى هؤطظبد الشجبة،                      - عضى، يز الخذهبد الجبهعيخ،                    هذ  -

 عضى، رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ الجبهعيخ،       - عضى، ًبئت هذيز الٌشبطبد الثمبفيخ والزيبضيخ،    -

 عضى، الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ للجويع،        رئيض  - عضى، رئيض لظن الوزالجخ والزٌظيك                -

   -   
-   

20 

انشهف، حبست، 

األغواط،جٍجم  

أو انبوالً، 

انبوٌرة،انجهفت، 

بويرداش، 

عٍٍ اندفهى 

 وسوق أهراش

30 

 رئيض، هذيز الشجبة و الزيبضخ،                          - رئيض، هذيز الجبهعخ،                                 -

 عضى، هذيز ديىاى الوزكت الوزعذد الزيبضبد،      - عضى، هذيز الخذهبد الجبهعيخ،                     -

الجذًيخ هذيز هعهذ علىم ورمٌيبد الٌشبطبد  -

 والزيبضيخ أو رئيض لظن الزيبضخ،          
 عضى،

 عضى، هذيز ديىاى هؤطظبد الشجبة،     -

 عضى، رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ الجبهعيخ، - عضى، يبضيخ،ًبئت هذيز الٌشبطبد الثمبفيخ والز -

 عضى، رئيض لظن الوزالجخ والزٌظيك،  -
 عضى،     ،رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ للجويع -

   -   -   
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20 

حًُراسج، 

انبٍض، انٍسي، 

حُدوف، يٍهت، 

حٍسًسٍهج، 

غرداٌت، غهٍساٌ 

انُعايت، وعٍٍ 

 حًوشُج  

30 

 رئيض، هذيز الشجبة والزيبضخ،                       - رئيض، لجبهعي،                     هذيز الوزكش ا  -

 عضى، هذيز ديىاى الوزكت الوزعذد الزيبضبد،     - عضى األهيي العبم للوزكش الجبهعي،               -

 عضى،   هذيز ديىاى هؤطظبد الشجبة،                   - عضى، هذيز الخذهبد الجبهعيخ، -

رئيض هصلحخ الٌشبطبد الثمبفيخ  -

 للوزكش الجبهعي، والزيبضيخ

 عضى، رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ الجبهعيخ،       - عضى،

 عضى، رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ للجويع،         - عضى، رئيض لظن الوزالجخ والزٌظيك -

   -  -  -  -  

20 
بجاٌت 

 وبسكرة
30 

 رئيض، هذيز الشجبة و الزيبضخ،                          - رئيض،                            هذيز الجبهعخ،      -

 عضى، هذيز ديىاى الوزكت الوزعذد الزيبضبد،         - عضى، ،                  7هذيز الخذهبد الجبهعيخ   -

 عضى، ظبد الشجبة،                        هذيز ديىاى هؤط - عضى، ،                  4هذيز الخذهبد الجبهعيخ  -

الجذًيخ  هذيز هعهذ علىم ورمٌيبد الٌشبطبد -

 والزيبضيخ أو رئيض لظن الزيبضخ،         

 عضى، رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ الجبهعيخ، - عضى،

 عضى، للجويع،       رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ  - عضى، ًبئت هذيز الٌشبطبد الثمبفيخ والزيبضيخ،    -
   -   -   

20 
بشار 

 وسكٍكدة
30 

 رئيض، هذيز الشجبة و الزيبضخ،                          - رئيض، هذيز الجبهعخ،                                 -

 عضى، هذيز ديىاى الوزكت الوزعذد الزيبضبد، - عضى، هذيز الوذرطخ العليب لألطبرذح، -

 عضى، هذيز ديىاى هؤطظبد الشجبة، - عضى، عيخ،هذيز الخذهبد الجبه -

 عضى، رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ الجبهعيخ، - عضى، ًبئت هذيز الٌشبطبد الثمبفيخ والزيبضيخ، -

 عضى، رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ للجويع، - عضى، رئيض لظن الوزالجخ والزٌظيك، -
   -   -   

 30 حٍسي وزو   21

 رئيض، هذيز الشجبة و الزيبضخ،                        - رئيض،                              هذيز الجبهعخ،    -

 عضى، هذيز ديىاى الوزكت الوزعذد الزيبضبد، - عضى، هذيز الخذهبد الجبهعيخ حظٌبوح، -

 عضى، هذيز ديىاى هؤطظبد الشجبة، - عضى، هذيز الخذهبد الجبهعيخ ربهذح، -

 عضى، رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ الجبهعيخ، - عضى، جبهعيخ ريشي وسو وطظ،هذيز الخذهبد ال -

 عضى، رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ للجويع،         - عضى، ًبئت هذيز الٌشبطبد الثمبفيخ والزيبضيخ،    -
   -   -   

22 
سٍدي 

 بهعباش 
30 

 رئيض، يز الشجبة و الزيبضخ،                         هذ - رئيض،  هذيز الجبهعخ،                                 -

 عضى، هذيز ديىاى الوزكت الوزعذد الزيبضبد،         - عضى، هذيز الوذرطخ العليب لإلعالم اآللي،        -

 عضى، هذيز ديىاى هؤطظبد الشجبة، - عضى، هذيز الخذهبد الجبهعيخ طيذي ثلعجبص، -

 عضى، رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ الجبهعيخ، - عضى، وطظ،هذيز الخذهبد طيذي ثلعجبص  -

 ًبئت هذيز الٌشبطبد الثمبفيخ والزيبضيخ -

 للجبهعخ،                                   

 عضى رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ للجويع،        - عضى،

   -   -   

 30 حٍبازة   23

 رئيض، هذيز الشجبة والزيبضخ،                          - رئيض،     هذيز الوزكش الجبهعي،                  -

 عضى، هذيز ديىاى الوزكت الوزعذد الزيبضبد،          - عضى، هذيز هذرطخ الذراطبد العليب الزجبريخ،       -

 عضى،         هذيز ديىاى هؤطظبد الشجبة،              - عضى، هذيز الوذرطخ العليب للوٌبجوٌذ              -

 عضى، رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ الجبهعيخ،       - عضى، هذيز الخذهبد الجبهعيخ،                     -

 رئيض هصلحخ الٌشبطبد الثمبفيخ والزيبضيخ -

 للوزكش الجبهعي، 
 عضى، رئيض الزاثطخ الىالئيخ للزيبضخ للجويع،         - عضى،

   -   -   
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 ــــــــــــــــــــ،،،ـــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــ،،،ــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن وضع  كل اليياكل التابعة سابقًا ، 2019أكتوبر  15 مؤرخ في 484رقم مقرر 
 1لجزائرتحت تصرف جامعة ا لممدرسة العميا لمتجارة بتافورة، والية الجزائر

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019مػػػارس سػػػنة  31الُموافػػػق  1440رجػػػب عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  111-19بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 209-84 ممرسػـو رقػـ، المعدؿ ل2009أكتوبر سنة  22المؤرخ في  342-09 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 وسيرىا، الُمعدؿ. والُمتعمق بتنظيـ جامعة الجزائر 1984غشت  18الُمؤرخ في 
، 2010يوليػػو سػػنة  14الموافػػق   1431شػػعباف عػػاـ  02مػػؤّرخ فػػي  183-10وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 يتضمف تغيير تسمية جامعة الجزائر. 
 2013ينػاير سػنة  30الُموافػق  1434ع األوؿ عػاـ ربيػ 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2013نػوفمبر سػنة   09اُلموافػق  1435محػـر عػاـ  05المػؤّرخ فػي  371-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -

  .والمتضمف نقل مقر المدرسة العميا لمتجارة
 ّررـــــــيق

 

توضع كل اليياكل التابعة سابقا لممدرسة العميا لمتجارة بتافورة والية الجزائر الُمبّينة في ُممحق ىذا  ولى:المادة األ 
 .1المقرر،  تحت تصرؼ جامعة الجزائر

 .1تقع مصاريف ونفقات التسيير والتجييز المتعّمقة بيذه اليياكل عمى عاتق جامعة الجزائر :2المادة 
 ف:ُتمغى أحكاـ كل م :3المادة 
والمتضمف وضع جزء مف اليياكل التابعة سابقا  2015جواف سنة  07المؤرخ في  263المقرر رقـ  -

 لممدرسة العميا لمتجارة بتافورة والية الجزائر، تحت تصرؼ المعيد العالي العربي لمترجمة، بصفة مؤقتة.
ابعة سابقا  والمتضمف وضع جزء مف اليياكل الت 2015جواف سنة  24مؤّرخ في  307المقرر رقـ  -

 .1لممدرسة العميا لمتجارة بتافورة، والية الجزائر، تحت تصرؼ جامعة الجزائر
ُيكّمف كل مف مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير ومدير التنمية واالستشراؼ، باإلدارة المركزية لوزارة  :4المادة 

المدرسة العميا لمتجارة، كٌل فيما يخصو، ، ومدير 1التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير جامعة الجزائر
 بتنفيذ ىذا المقرر الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2019 أكتوبر 15 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المتضمن وضع  كل اليياكل التابعة سابقاً  2019أكتوبر  15مؤرخ في ال 484رقم  ممحق بالمقرر رقم
 1تحت تصرف جامعة الجزائر لممدرسة العميا لمتجارة بتافورة، والية الجزائر

 
عمى  1قا لممدرسة العميا لمتجارة بتافورة الموضوعة تحت تصرؼ جامعة الجزائرتحوؼ اليياكل التابعة ساب

بنايتيف، البناية الرئيسية )الطابقاف التحت أرضي واألرضي( والبناية الُممحقة وعمى طابقيف متكونيف مف 
 اليياكل البيداغوجية واإلدارية التالية:

 

 البناية الرئيسية: (1 اليياكل البيداغوجية
 الطابق التحت أرضي: - ول:الطابق األ  -

 جناح لدورات المياه. - .²ـ21,5و ²ـ7,5مكاتب تتراوح مساحة ُكٍل منيا بيف  10 -
 قاعة األنترنت. - ²ـ45بيو مساحتو  -
 الطابق األرضي: - .²ـ18مخبر لمبحث مساحتو  -
 البيو الرئيسي. - .²ـ 86 بيو المدخل مساحتو -
 مدرجات. 03 - .²ـ39قاعة االجتماعات مساحتيا  -
 مكاتب. 04 - .²ـ52,5لؤلساتذة مساحتيا  قاعة -
 البناية الممحقة: (2 .²ـ20+ مكتب أمانة مساحتو  ²ـ42مكتب مساحتو  -
 الطابق األرضي: - 

 البيو الرئيسي. - اليياكل اإلدارية
 مدرجيف. 02 - الطابق الثاني: -

 قاعة لمصبلة. - .²ـ12و²ـ19مكتبيف مساحتيما  -
 الطابق األول: - . ²ـ4,5محل تقني مساحتو  -
 مدرج. 01 - .²ـ43اعة االعبلـ اآللي بمساحة ق -
 قاعات. 04 - ²ـ55بيو مساحتو  -
 مكتبة. 01 - .²ـ43قاعة لممحاضرات مساحتيا  -
قاعات لمدراسة مساحة كل منيا تتراوح بيف  03 -

 .²ـ70و²ـ40
 قاعة مطالعة. 01 -

 الطابق الثاني: - 
 مخبريف 02 - 
 قاعة دراسة. 01 - 
 مكاتب. 05 - 
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 المناقصة الوطنية المحدودة  تضمن إلغـاء ي، 2019أكتوبر  22ُمؤّرخ في  495رقم مقرر 
  2015/ قسم اليندسة المعمارية/ إيسطو/06رقم      

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
مق بتنظيـ جامعػة وىػراف لمعمػـو والتكنولوجيػا المتعو  1984أوت  18 المؤرخ في 212-84المرسـو رقـ   بمقتضى -

 .وسيرىا، المعّدؿ والمتمـ
، 2010أكتػوبر سػػنة  07 الموافػػق 1431شػػواؿ عػاـ  28المػػؤرخ فػي  236-10بمقتضػى المرسػـو الرئاسػػي رقػـ و  -

 .منو 114ـ، المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية؛ السيما المادة ؿ والمتمّ المعدّ 
سػػػػنة  سػػػػبتمبر 16الموافػػػػق  1436عػػػػاـ  ذو الحجػػػػة 2المػػػػؤرخ فػػػػي  247-15ـ بمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػو  -

 .منو 216السيما المادة  وتفويضات المرفق العاـ، ، المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية2015
، 2019 مػارس سػنة 31 الموافػق 1440عػاـ  رجػب 24المػؤرخ فػي  111-19 رقػـ بمقتضػى المرسػـو الرئاسػيو  -

 مة، المعّدؿ.الحكو المتضمف تعييف أعضاء 
 2013سنة  جانفي 30 الموافق 1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ و  -

 .والبحث العممي الذؼ يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي
عمقػػة المت 2015/ قسػػـ اليندسػػة المعماريػػة/ إيسػػطو/06المناقصػػة الوطنيػػة المحػػدودة رقػػـ اإلعػػبلف عػػف  عمػػى وبنػػاء   -

مقعػد لفائػدة  2000م Cباقتناء، تركيب و تشغيل المعدات التربوية لصػالح قسػـ اليندسػة المعماريػة الجنػاح الجديػد م
 La Nationوم 2014ديسػػمبر  18بتػاريخ  متي مالجميوريػػةلصػػادر بجريػدجامعػة العمػـو والتكنولوجيػػا بػوىراف، ا

Arabe 2014ديسمبر  24م بتاريخ. 
مديرة جامعة وىراف لمعمـو  ةعف السّيد الوارد 2019 سبتمبر 08المؤرخ في  254/2019 عمى اإلرساؿ رقـ وبناء   -

/ قسػػػػـ اليندسػػػػة المعماريػػػػة/ 06المناقصػػػػة الوطنيػػػػة المحػػػػدودة رقػػػػـ  المتعّمػػػػق بطمػػػػب تػػػػرخيص إلغػػػػاء والتكنولوجيػػػػا
 .2015إيسطو/

 ّررـــــــيق
 

 28المؤرخ في  236-10 الرئاسي رقـمف المرسوـ  (07) الفقرة السابعة 114تطبيق ا ألحكاـ المادة  لمادة األولى:ا
ُتمغى المناقصة أعبله،  والمذكور، لمعّدؿ والمتّمـا، 2010أكتوبر سنة 7  الموافق 1431شّواؿ عاـ 

المتعمقة باقتناء وتركيب وتشغيل  2015/ قسـ اليندسة المعمارية/ إيسطو/06الوطنية المحدودة رقـ 
مقعد لفائدة جامعة العمـو  2000م   Cليندسة المعمارية الجناح الجديد مالمعدات التربوية لصالح قسـ ا

م La NationArabeوم 2014ديسمبر  18بتاريخ  متي مالجميوريةبجريد ةلصادر والتكنولوجيا بوىراف، ا
  .2014ديسمبر  24بتاريخ 

 .ربتطبيق أحكاـ ىذا المقرّ مديرة جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا كّمف ت :2 المادة
 .ر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العاليينشر ىذا المقرّ  :3 المادة

 
 2019 أكتوبر 22 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب
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 المناقصة الوطنية المحدودة إلغـاء  تضمني ،2019أكتوبر  22ُمؤّرخ في  496رقم مقرر 
  2015/إيسطو/ EPS/ 04رقم 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعمػق بتنظػيـ جامعػة وىػراف لمعمػـو والتكنولوجيػا و  1984أوت  18 المػؤرخ فػي 212-84المرسوـ رقـ  بمقتضى -

 .وسيرىا، المعّدؿ والمتمـ
، 2010أكتػوبر سػػنة  07 الموافػػق 1431شػػواؿ عػاـ  28لمػػؤرخ فػي ا 236-10بمقتضػى المرسػـو الرئاسػػي رقػـ و  -

 .منو 114ـ، المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية؛ السيما المادة ؿ والمتمّ المعدّ 
، 2015سنة  سبتمبر 16الموافق  1436عاـ  ذو الحجة 2المؤرخ في  247-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ و  -

  .منو 216السيما المادة  ضات المرفق العاـ،وتفوي المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية
، 2019 مػارس سػنة 31 الموافػق 1440عػاـ  رجػب 24المػؤرخ فػي  111-19 رقػـ بمقتضػى المرسػـو الرئاسػيو  -

 .الحكومة، المعّدؿالمتضمف تعييف أعضاء 
 2013 سنة جانفي 30 الموافق 1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ و  -

 .والبحث العممي الذؼ يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي
المتعمقػػة باقتنػػاء، تركيػػب  2015/إيسػػطو/ EPS/ 04المناقصػػة الوطنيػػة المحػػدودة رقػػـ اإلعػػبلف عػػف  عمػػى وبنػػاء   -

يػػا مقعػػد لفائػػدة جامعػػة العمػػـو والتكنولوج 2000وتشػػغيل المعػػدات التربويػػة لصػػالح معيػػد التربيػػة البدنيػػة والرياضػػة 
 .2015فيفرؼ  14ومالجميوريةم بتاريخ  2015فيفرؼ  12بتاريخ  متي مالمصيرلصادر بجريدبوىراف، ا

مديرة جامعة وىراف لمعمـو  ةعف السّيد الوارد 2019 سبتمبر 08المؤرخ في  254/2019 عمى اإلرساؿ رقـ وبناء   -
 .2015/إيسطو/ EPS/ 04رقـ المناقصة الوطنية المحدودة  المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء والتكنولوجيا

 

 ّررـــــــيق
 

 28المؤرخ في  236-10 الرئاسي رقـمف المرسوـ  (07) الفقرة السابعة 114تطبيق ا ألحكاـ المادة  لمادة األولى:ا
ُتمغى المناقصة أعبله،  والمذكور، لمعّدؿ والمتّمـا، 2010أكتوبر سنة  7 الموافق 1431شّواؿ عاـ 

وتشغيل المعدات التربوية  المتعمقة باقتناء و تركيب 2015/إيسطو/ EPS/ 04الوطنية المحدودة رقـ 
 ةلصادر مقعد لفائدة جامعة العموـ والتكنولوجيا بوىراف، ا 2000لصالح معيد التربية البدنية والرياضة 

 .2015فيفرؼ  14ومالجميوريةم بتاريخ   2015فيفرؼ  12بتاريخ  متي مالمصيربجريد
 .ربتطبيق أحكاـ ىذا المقرّ يرة جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا مدكّمف ت :2 المادة
 .ر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العاليينشر ىذا المقرّ  :3 المادة

 2019 أكتوبر 22 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
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 المناقصة الوطنية المحدودة  تضمن إلغـاء ي ،2019أكتوبر  22ُمؤّرخ في  497رقم مقرر 
  2015/ إيسطو/TP/ 11رقم      

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 المتعمػق بتنظػيـ جامعػة وىػراف لمعمػـو والتكنولوجيػاو  1984أوت  18 المػؤرخ فػي 212-84المرسـو رقـ  بمقتضى -

 .وسيرىا، المعّدؿ والمتمـ
، 2010أكتػوبر سػػنة  07 الموافػػق 1431شػػواؿ عػاـ  28المػػؤرخ فػي  236-10بمقتضػى المرسػـو الرئاسػػي رقػـ و  -

 .منو 114المادة ـ، المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية؛ السيما ؿ و المتمّ المعدّ 
، 2015سنة  سبتمبر 16لموافق ا 1436عاـ  ذو الحجة 2المؤرخ في  247-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

  .منو 216السيما المادة  وتفويضات المرفق العاـ، المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية
، 2019 مػارس سػنة 31 الموافػق 1440عػاـ  رجػب 24المػؤرخ فػي  111-19 رقػـ بمقتضػى المرسػـو الرئاسػيو  -

 الحكومة، المعّدؿ.المتضمف تعييف أعضاء 
 2013سنة  جانفي 30 الموافق 1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13قـ بمقتضى المرسـو التنفيذؼ ر و  -

  .والبحث العممي الذؼ يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي
المتعمقػػػة باقتنػػػاء، تركيػػػب  2015/ إيسػػػطو/TP/ 11المناقصػػػة الوطنيػػػة المحػػػدودة رقػػػـ اإلعػػػبلف عػػػف  عمػػػى وبنػػػاء   -

تي لصػػادر بجريػػدالتطبيقيػػة لفائػػدة جامعػػة العمػػـو والتكنولوجيػػا بػػوىراف، ا وتشػػغيل المعػػدات العمميػػة لتػػدعيـ األعمػػاؿ
 .2015مايو  03م بتاريخ  Algérie Presseوم ممالتحرير

مديرة جامعة وىراف لمعمـو  ةعف السّيد الوارد 2019 سبتمبر 08المؤرخ في  254/2019 عمى اإلرساؿ رقـ وبناء   -
 .2015/ إيسطو/TP/ 11المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء والتكنولوجيا

 

 ّررـــــــيق
 

 28المؤرخ في  236-10 الرئاسي رقـمف المرسوـ  (07) الفقرة السابعة 114 تطبيق ا ألحكاـ المادة  لمادة األولى:ا
قصة ُتمغى المناأعبله،  والمذكور، لمعّدؿ والمتّمـا، 2010أكتوبر سنة  7الموافق 1431شّواؿ عاـ 

المتعمقة باقتناء وتركيب وتشغيل المعدات العممية  2015/ إيسطو/TP/11الوطنية المحدودة رقـ 
 متي مالتحريربجريد ةلصادر والتكنولوجيا بوىراف، ا لتدعيـ األعماؿ التطبيقية لفائدة جامعة العموـ

 .2015مايو  03م بتاريخ  Algérie Presseوم
 .ربتطبيق أحكاـ ىذا المقرّ لمعموـ والتكنولوجيا مديرة جامعة وىراف كّمف ت :2 المادة
 .ر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العاليينشر ىذا المقرّ  :3 المادة

 2019 أكتوبر 22 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن وضع ىياكل مدرسة الدراسات العميا التجارية سابقًا، ،2019أكتوبر  22ُمؤّرخ في  498رقم ر مقر 
ببن عكنون، تحت تصرف اإلدارة المركزية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي، واألكاديمية الجزائرية لمعموم 

ي والتقني لتطوير المغة العربية، ومركز والتكنولوجيات، ومركز تطوير الطاقات المتجددة، ومركز البحث العمم
 البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2015مارس سنة  10الموافق  1436جمادػ األولى عاـ  19المؤّرخ في  85-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ائرية لمعموـ والتكنولوجيات الذؼ يحّدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا. المتضمف إنشاء األكاديمية الجز 
، 2019مارس سنة  31الُموافق  1440رجب عاـ  24المؤّرخ في  111-19وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
، والمتضمف 1988 مارس سنة 22الموافق  1408شعباف عاـ  4المؤّرخ في  60-88وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 .إنشاء مركز تنمية الطاقات المتجددة، المعّدؿ والمتمـ
ديسػػػمبر  14الموافػػػق  1421جمػػػادػ الثانيػػػة عػػػاـ  7المػػػؤّرخ فػػػي  477-91التنفيػػػذؼ رقػػػـ  وبمقتضػػػى المرسػػػوـ -

 .ـ، والمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، المعّدؿ والمتم1991 سنة
، 1992 مايو سنة 23الموافق  1412ذؼ القعدة عاـ  20المؤّرخ في  214-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .والمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائية، المعّدؿ والمتمـ
، 1992يوليػػػو سػػػنة  6لموافػػػق ا 1413 محػػػـر عػػػاـ 5المػػػؤّرخ فػػػي  280-92وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

  .والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني لئللحاـ والمراقبة، المعّدؿ والمتمـ
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  78-13قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمُ  -

 .المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي وسيرىا، المعّدؿ
، 2013يناير سنة  30ق الُمواف 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ ُيحّدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا
 

 ّررـــــــيق
 

توضع ىياكل مدرسة الدراسات العميا التجارية سابقا ، ببف عكنوف، تحت تصرؼ اإلدارة المركزية  المادة األولى:
اديمية الجزائرية لمعموـ والتكنولوجيات، ومركز تطوير لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، واألك

الطاقات المتجددة، ومركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، ومركز البحث العممي والتقني 
 المرفقة بيذا المقرر.   05و 04و 03و 02و 01في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، طبقا لممبلحق 

دارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي واألكاديمية الجزائرية لمعموـ والتكنولوجيات تتكّفل اإل :2المادة 
ومركز تطوير الطاقات المتجددة ومركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية ومركز البحث العممي 

 ر اليياكل المخصصة لكل منيا. والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائية، باألعباء المتعّمقة بتسيي
 يتكفل مركز تطوير الطاقات المتجّددة بتسيير جميع األجزاء الُمشتركة.
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 ُتمغى أحكاـ كل مف: :3المـادة 
  المتضمف تحويل اليياكل التابعة سابقا  لمدرسة الدراسات  2015ديسمبر  02المؤّرخ في  674المقرر رقـ

، والديواف الوطني لمخدمات الجامعية، اإلدارة 3لفائدة جامعة الجزائر العميا التجارية بحيدرة والية الجزائر،
 العممي واألكاديمية الجزائرية لمعموـ والتكنولوجيات، الُمعدؿ. المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث

  المتضمف وضع جزء مف ىياكل مدرسة الدراسات العميا  2018نوفمبر  27المؤّرخ في  365المقرر رقـ
ارية سابقا  ببف عكنوف، تحت تصرؼ وحدة البحث في التحاليل والتطوير التكنولوجي في البيئة لدػ التج

 مركز البحث العممي في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.
  المتضمف وضع جزء مف ىياكل مدرسة الدراسات العميا  2018نوفمبر  27المؤّرخ في  366المقرر رقـ

 ، تحت تصرؼ مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية.التجارية سابقا  ببف عكنوف 
  المتضمف وضع جزء مف ىياكل مدرسة الدراسات العميا  2018نوفمبر  27المؤّرخ في  367المقرر رقـ

 التجارية سابقا  ببف عكنوف، تحت تصرؼ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا.
  المتضمف وضع  ىياكل مدرسة الدراسات العميا التجارية  2019مارس  13في المؤّرخ  100المقرر رقـ

سابقا ، ببف عكنوف، تحت تصرؼ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، واألكاديمية 
 الجزائرية لمعموـ والتكنولوجيات، ومركز تطوير الطاقات المتجّددة، ومركز البحث العممي والتقني لتطوير
المغة العربية، ومركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، ومركز البحث العممي والتقني في التحاليل 

 الفيزيائية الكيميائية.
ُيكّمف كل مف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، ومدير الميزانية والوسائل وُمراقبة  :4المادة 

ورئيس  اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي،التسيير، ومدير التنمية واالستشراؼ، ب
األكاديمية الجزائرية لمعمـو والتكنولوجيات، ومدير مركز تطوير الطاقات المتجّددة، ومدير مركز البحث 

ية، العممي والتقني لتطوير المغة العربية، ومدير مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائ
 كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا المقرر الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019أكتوبر  22 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ببن عكنون، الدراسات العميا التجارية سابقًا وضع ىياكل مدرسة  ةضمنالمت 2019أكتوبر  22ُمؤّرخ في  498رقم  الُمقرر حقُمال
والتكنولوجيات، ومركز تطوير الطاقات  تحت تصرف اإلدارة المركزية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي، واألكاديمية الجزائرية لمعموم

 المتجددة، ومركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، ومركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائية
  01الُممحق رقم 

بمدرسة الدراسات العميا اليياكل الموضوعة تحت تصرؼ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، تقع 
 التجارية سابقَا ببف عكنوف، وىي عبارة عف:

 ( الجناحB( يتكون من طابقين :)R+1بمساحة إجمالية تقدر )  2م 640بـ. 
 الطابق األرضي 

 07  لكل منيا.   2ـ 35,25قاعات بمساحة  تقدر بػ 
  2ـ 14,44بيو المدخل بمساحة تقدر بػ    . 
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 01  2ـ 17,39بػ دورة لممياه بمساحة تقدر    . 
  2ـ 52,87رواؽ بمساحة تقدر بػ. 
 01  2ـ 5محل تقني بمساحة تقدر بػ. 
 01  2ـ 17,86مكتب بمساحة تقدر بػ. 
 الطابق األول 

 07  لكل منيا. 2ـ 35,25قاعات بمساحة  تقدر بػ 
 01  2ـ 17,39دورة لممياه بمساحة تقدر بػ    . 
 01  2ـ 52,87رواؽ بمساحة تقدر بػ. 
 01 2ـ 5ني بمساحة تقدر بػ محل تق. 
 02  لكل منيما. 2ـ 17,86مكتبيف بمساحة تقدر بػ 

 
 ( الجناحH( يتكون من طابقين :)R+1 بمساحة إجمالية تقدر بحوالي )2م 331. 

 الطابق األرضي 
 01  2ـ 104,38قاعة بمساحة  تقدر بػ. 
 01  2ـ 18,36بيو المدخل بمساحة تقدر بػ     . 
 01 2ـ 12,13در بػ دورة لممياه بمساحة تق    . 
 01  2ـ 12,56مطبخ بمساحة تقدر بػ. 
 الطابق األول 

 01  2ـ 36بيو المدخل بمساحة تقدر      
 03 لكل منيما.  2ـ 49,30ػمكاتب بمساحة تقدر ب 

 
 ( الجناحI( يتكون من طابقين :)R+1 بمساحة إجمالية تقدر بحوالي )2م 640. 

 الطابق األرضي 
 13  لكل منيا. 2ـ 15,75غرفة بمساحة  تقدر بػ 
 02 .دورات لممياه 
 01  2ـ 45رواؽ مساحتو حوالي. 
 الطابق األول 

  14  لكل منيا. 2ـ 15,75غرفة  بمساحة  تقدر بػ 
 02 .دورات لممياه 
 01  2ـ 45رواؽ مساحتو حوالي. 

 
 ( الجناحF( يتكون من :)R+2 بمساحة إجمالية تقدر بحوالي)2م 960. 

 05 .مكاتب مع األمانات 
 36 ب.مكت 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 20الُممحق رقم 
لعميا التجارية سابقَا اليياكل الموضوعة تحت تصرؼ األكاديمية الجزائرية لمعمـو والتكنولوجيات، تقع بمدرسة الدراسات ا

 ببف عكنوف، وىي عبارة عف:
 ( الجناحA( يتكون من طابقين :)R+1 بمساحة إجمالية تقدر بحوالي )2م 640. 

 03 .مكاتب مع األمانات 
 07 .مكاتب 
 02 .)قاعتيف )لبلجتماعات، لؤلساتذة 
 01 .قاعة لؤلرشيف والمخزف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 30الُممحق رقم 

(، تقع بمدرسة الدراسات العميا التجارية سابقَا CDERاليياكل الموضوعة تحت تصرؼ مركز تطوير الطاقات المتجددة)
 ببف عكنوف، وىي عبارة عف:

 ( الجناحDي :)( تكون من طابقينR+1 بمساحة إجمالية تقدر بـ)2م 960. 
 الطابق األرضي 

 13  لكل منيا.  2ـ 15,75غرفة بمساحة  تقدر 
 03 .دورات لممياه 
 01  2ـ 45رواؽ مساحتو حوالي. 
 الطابق األول 

 14  لكل منيا. 2ـ 15,75غرفة  بمساحة  تقدر 
 03 .دورات لممياه 
 01  2ـ 45رواؽ مساحتو حوالي. 
 الثاني الطابق 

 14  لكل منيا. 2ـ 15,75غرفة  بمساحة  تقدر 
 03 .دورات لممياه 
 01  2ـ 45رواؽ مساحتو حوالي. 

 

 ( الطابق األول لمجناحC مساحتو اإلجمالية تقدر بحوالي :)2م 320. 
 07  لكل منيا. 2ـ 18,33قاعات  بمساحة  تقدر 
 01  2ـ 35,25مكتب   بمساحة   تقدر. 
 01 2ـ 17,62 مكتب   بمساحة   تقدر. 
 01  2ـ 16,92دورة لممياه بمساحة تقدر. 
 01  2ـ 58,99رواؽ بمساحة  تقدر. 
  2ـ 57محل تقني مساحتو. 

  2م 1370738جناح المطعم والنادي: مساحتو اإلجمالية تقدر بحوالي. 
  2م 191731مقعد: مساحتو اإلجمالية تقدر بحوالي  140مدرج بسعة. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 04الُممحق رقم 
( تقع بمدرسة الدراسات CRSTDLAاليياكل الموضوعة تحت تصرؼ مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية)

 (:Eببف عكنوف، وىي متكونة مف جناح المكتبة والجناح )العميا التجارية سابقَا 
 

  ( جناح المكتبة: يتكون من طابقينR+1 بمساحة إجمالية تقدر بحوالي)2م640. 
 الطابق األرضي 

 02    .قاعتيف كبيرتيف 
 الطابق األول 

 01  2ـ162,40قاعة مساحتيا تقدر بػ. 
 01  2ـ 53,76قاعة مساحتيا تقدر بػ. 
 01 2ـ 14,50در بػ مكتب مساحتو تق. 
 02  لكل منيما. 2ـ 18مكتبيف بمساحة تقدر بػ 
 01  2ـ 24مكتب مساحتو تقدر بػ. 
 01  2ـ 31,50مكتب مساحتو تقدر بػ. 
 01  2ـ 11,36دورة لممياه بمساحة تقدر بػ. 
 01  2ـ 24,76بيو المدخل الرئيسي مساحتو تقدر بػ.   
 01  2ـ 39رواؽ مساحتو تقدر بػ. 

 

 ( الجناحEيتك :)( ون منR+2 مساحتو اإلجمالية تقدر بحوالي ،)2م 960. 
 الطابق األرضي 

 13  لكل منيا. 2ـ 15,75غرفة بمساحة  تقدر 
 03 .دورات لممياه 
  01 2ـ 45رواؽ مساحتو حوالي. 
 الطابق األول 

 14  لكل منيا. 2ـ 15,75غرفة  بمساحة  تقدر 
 03 .دورات لممياه 
 01  2ـ 45رواؽ مساحتو حوالي. 
 لثانيالطابق ا 

 14  لكل منيا. 2ـ 15,75غرفة  بمساحة تقدر 
 03 .دورات لممياه 
 01  2ـ 45رواؽ مساحتو حوالي. 

  2م 700مقعد: مساحتو اإلجمالية تقدر بحوالي  400مدرج بسعة. 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 05الُممحق رقم 
، تقع بمدرسة (CRAPC)اليياكل الموضوعة تحت تصرؼ مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائي 

 الدراسات العميا التجارية سابقَا ببف عكنوف، وىي:
 ( الطابق األرضي لمجناحC مساحتو اإلجمالية تقدر :) 2م 320بحوالي. 
 06  لكل منيا. 2ـ 35,25قاعات بمساحة تقدر بػ 
 01  2ـ 18,33مكتب بمساحة تقدر بػ. 
 01  2ـ 17,62بيو المدخل بمساحة تقدر بػ. 
 01  2ـ 16,92دورة لممياه بمساحة تقدر بػ. 
 01  2ـ 53,04رواؽ بمساحة تقدر بػ. 
 01  2ـ 4,25مخزف بمساحة تقدر بػ. 
  2ـ 57محل تقني مساحتو. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات 2019أكتوبر  23مؤرخ في  1043مقرر رقم 

 لاللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لجامعة الوادي
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -
  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية

، 2008جػػانفي سػػنة  19الموافػػق  1429محػػـر عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  08-04وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
ؤلسػػبلؾ المشػػتركة فػػي المؤسسػػات واإلدارات العموميػػة، المتضػػمف القػػانوف األساسػػي الخػػاص بػػالموظفيف المنتمػػيف ل

 .المعدؿ والمتمـ
أفريػػل سػػنة  25الموافػػق  1433جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  03المػػؤرخ فػػي  194-12وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

، المحػػدد لكيفيػػات تنظػػيـ المسػػابقات و االمتحانػػات  والفحػػوص المينيػػة فػػي المؤسسػػػات واإلدارات العموميػػة 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح مسػابقة عمػى أسػاس االختبػارات لبللتحػاؽ 2019جواف  10المؤرخ في  06وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لئلدارة

 ّررـــــــيق
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  المادة األولى:

والمذكور أعبله، يمدد آجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لبللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة رتبة 
 .2019أكتوبر 13(، ابتداء مف تاريخ 1ممحق رئيسي لئلدارة، لمدة شير واحد )

 والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي  :2المادة 
 2019أكتوبر  23زائر في حـرر بالج

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات 2019أكتوبر  23مؤرخ في  1044مقرر رقم 
 ممحق اإلدارة لجامعة الوادي لاللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جػػانفي سػػنة  19الموافػػق  1429 محػػـر عػػاـ 11المػػؤرخ فػػي  08-04وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

دارات العموميػػة، المتضػػمف القػػانوف األساسػػي الخػػاص بػػالموظفيف المنتمػػيف لؤلسػػبلؾ المشػػتركة فػػي المؤسسػػات واإل
 .المعدؿ والمتمـ

أفريػػل سػػنة  25الموافػػق  1433جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  03المػػؤرخ فػػي  194-12وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
فيػػات تنظػػيـ المسػػابقات واالمتحانػػات والفحػػوص المينيػػة فػػي المؤسسػػػات  واإلدارات العموميػػة ، المحػػدد لكي2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح مسػابقة عمػى أسػاس االختبػارات لبللتحػاؽ 2019جواف  10المؤرخ في  07وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17مبل بأحكاـ المادة ع المادة األولى:
والمذكور أعبله، يمدد آجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لبللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة رتبة 

 .2019أكتوبر 13(، ابتداء مف تاريخ 1ممحق اإلدارة، لمدة شير واحد )
 المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي.ينشر ىذا  :2المادة 

 2019أكتوبر  23حـرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مسابقة عمى أساس االختبارات  دد أجل إجراءيم 2019 أكتوبر 23مؤرخ في  1045 مقرر رقم 

  جامعة الوادي  ل عون مكتب ، رتبةعوان اإلداريينبسمك األ لاللتحاق
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19في  المؤرخ 03-06رقـ بمقتضى األمر  -

 .اـ لموظيفة العموميةاألساسي العالقانوف 
 ،2008جػػانفي سػػنة  19الموافػػق  1429محػػـر عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  08-04وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

دارات العموميػػة، فػػي المؤسسػػات واإل المتضػػمف القػػانوف األساسػػي الخػػاص بػػالموظفيف المنتمػػيف لؤلسػػبلؾ المشػػتركة
 .المعدؿ والمتمـ

أفريػػل سػػنة  25الموافػػق  1433جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  03المػػؤرخ فػػي  194-12وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
فػػي المؤسسػػػات  واإلدارات العموميػػة  والفحػػوص المينيػػة  االمتحانػػاتالمحػػدد لكيفيػػات تنظػػيـ المسػػابقات و  ،2012

جرائياو   .ا 
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 بللتحػاؽمسػابقة عمػى أسػاس االختبػارات ل ، المتضمف فتح2019جواف  10 المؤرخ في 09وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .عوف مكتب رتبةاألعواف اإلدارييف،  بسمؾ

 ّررـــــــيق
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  المادة األولى:

، األعواف اإلدارييف بسمؾ مسابقة عمى أساس االختبارات لبللتحاؽ يمدد آجاؿ إجراء والمذكور أعبله،
 .2019أكتوبر 13 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد )وف مكتب، ع رتبة

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019أكتوبر  23حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضمن وضع جزء من ىياكل جامعة بومرداس، تحت تصرف  2019أكتوبر  27ُمؤّرخ في  501رقم  قررمُ  
 »الحاضنة«الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية لتوطين المصمحة المشتركة المسماة 

 

 ممي،إن وزير التعميم العالي والبحث الع
 ،2019 سػػنة  مػػارس 31الموافػػق  1440عػػاـ رجػػب  24خ فػػي المػػؤرّ  111-19المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  بمقتضػػى -

 .، المعدؿالمتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 1998سػػػنة  مػػػايو 03الموافػػػق  1419عػػػاـ  محػػػـر 06خ فػػػي المػػػؤرّ  137-98وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 .ف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيميا وسيرىاوالمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثمي
، 1998يونيػػػو سػػػنة  2الموافػػػق  1419صػػػفر عػػػاـ  7المػػػؤّرخ فػػػي  189-98وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة يومرداس، المعّدؿ والمتّمـ
 ،2012 سػػنة يوليػػو 21افػػق المو  1433عػػاـ  رمضػػاف 2خ فػػي المػػؤرّ  293-12رقػػـ  التنفيػػذؼ المرسػػوـ وبمقتضػػى -

 .المحّدد لمياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا وسيرىا
 ،2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤرّ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .د صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدّ 
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13لمرسوـ التنفيذؼ رقـ وبُمقتضى ا -

 .المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي وسيرىا، المعّدؿ
، 2013ير سنة ينا 30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ ُيحّدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا.
 ّررـــــــيق

يوضع جزء مف ىياكل جامعة بومرداس، والمتمثمة في بناية البيو التكنولوجي المقّدرة مساحتيا  المادة األولى:
 تصرؼ الوكالة الوطنية لتثميف نتائج( متر مربع، تحت 221اإلجمالية بػ مائتاف وواحد وعشروف )

 .»الحاضنة  «البحث والتنمية التكنولوجية، لتوطيف المصمحة المشتركة المسّماة  
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 كل.االيي هبكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذالوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،  تكفلت:2المادة 
الوسائل وُمراقبة التسيير و مدير الميزانية اـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي و المدير الع ُيكّمف كل مف :3المادة 

باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي ومدير جامعة بومرداس  ومدير التنمية واالستشراؼ
ر الذؼ نفيذ ىذا المقرّ بت ،كل فيما يخصو ومدير الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019أكتوبر  27 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاقيمد 2019نوفمبر  03مؤرخ في  1085رقم  مقرر 

 لممركز الجامعي بتامنغست بسمك ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006 يوليو سنة 15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2010ماؼ سنة  5الموافق  1431جمادػ األولى عاـ  20المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لؤلسبلؾ الخاصة بالتعميـ العالي
أفريػػل سػػنة  25 الموافػػق 1433جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  03المػػؤرخ فػػي  194-12 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -

،المحػػػدد لكيفيػػػات تنظػػػيـ المسػػػابقات واالمتحانػػػات والفحػػػوص المينيػػػة فػػػي المؤسسػػػػات  واإلدارات العموميػػػة 2012
جرائياو   .ا 

ات لبللتحاؽ ، المتضمف فتح  مسابقة عمى أساس االختبار 2019جواف  13المؤرخ في  798وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .بسمؾ ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية

 

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  المادة األولى:
سمؾ ميندسي المخابر والمذكور أعبله، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لبللتحاؽ ب

أكتوبر  21 (، ابتداء مف تاريخ1الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية، لمدة شير واحد )
2019. 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 
 2019نوفمبر  03حـرر بالجزائر في 

 العممي وزير التعميم العالي والبحثع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك محافظي 2019نوفمبر  03مؤرخ في  1086رقم مقرر 
 لممركز الجامعي بتامنغست المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006 يوليو سنة 15لموافق ا 1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
مػػػاؼ سػػػنة  5الموافػػػق  1431جمػػػادػ األولػػػى عػػػاـ  20المػػػؤرخ فػػػي  133-10وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 .لؤلسبلؾ الخاصة بالتعميـ العالي ، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف2010
أفريػػل سػػنة  25الموافػػق  1433جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  03المػػؤرخ فػػي  194-12ى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ وبمقتضػػ -

، لمحػػػدد لكيفيػػػات تنظػػػيـ المسػػػابقات واالمتحانػػػات والفحػػػوص المينيػػػة فػػػي المؤسسػػػػات  واإلدارات العموميػػػة 2012
جرائياو   .ا 

متحػػػاف المينػػػي لبللتحػػػاؽ بسػػػمؾ ، المتضػػػمف فػػػتح اال2019جػػػواف  13المػػػؤرخ فػػػي  799بمقتضػػػى المقػػػرر رقػػػـ و  -
 محافظي المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوػ الثاني.

 

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  المادة األولى:
ميني لبللتحاؽ بسمؾ محافظي المكتبات الجامعية، رتبة أعبله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف ال والمذكور

أكتوبر  21(، ابتداء مف تاريخ 1ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوػ الثاني، لمدة شير واحد )
2019. 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 
 2019نوفمبر  03حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2019نوفمبر  03مؤرخ في  1087رقم  مقرر 

 الجامعي بتامنغست لممركز بسمك المحاسبين اإلداريين، رتبة محاسب إداري رئيسي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006 يوليو سنة 15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جػػانفي سػػنة  19وافػػق الم 1429محػػـر عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  08-04وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

دارات العموميػة، فػي المؤسسػات واإل المتضػمف القػانوف األساسػي الخػاص بػالموظفيف المنتمػيف لؤلسػبلؾ المشػتركة
 .المعدؿ والمتمـ
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أفريػػل سػػنة  25 الموافػػق 1433جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  03المػػؤرخ فػػي  194-12وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
المسػػػابقات واالمتحانػػػات والفحػػػوص المينيػػػة فػػػي المؤسسػػػػات  واإلدارات العموميػػػة  ،المحػػػدد لكيفيػػػات تنظػػػيـ2012

جرائياو   .ا 
، المتضػػػمف فػػػتح االمتحػػػاف المينػػػي لبللتحػػػاؽ بسػػػمؾ 2019جػػػواف  13المػػػؤرخ فػػػي  800وبمقتضػػػى المقػػػرر رقػػػـ  -

 المحاسبيف اإلدارييف، رتبة محاسب إدارؼ رئيسي.
 ّررـــــــيق

 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17المادة  عمبل بأحكاـ المادة األولى:
والمذكور أعبله، يمدد أجل إجراء االمتحاف الميني لبللتحاؽ بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف، رتبة محاسب 

 .2019أكتوبر  21(، ابتداء مف تاريخ 1إدارؼ رئيسي، لمدة شير واحد )
 النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. ينشر ىذا المقرر في: 2المادة 

 2019نوفمبر  03حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اء مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية إلىيمدد أجل إجر  2019نوفمبر  03مؤرخ في  1088رقم مقرر  

في الصحة  رتبة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية، المنتمية إلى سمك الممارسين الطبيين العامين
 لممدرسة العميا لمعموم التطبيقية بالجزائر العمومية، شعبة الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية

 

 والبحث العممي، إن وزير التعميم العالي
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .يةالقانوف األساسي العاـ لموظيفة العموم
، 2009نوفمبر سنة  24الموافق  1430ذؼ الحجة عاـ  7المؤرخ في  393-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -

 .في الصحة العمومية الطبييف العاميف بالموظفيف المنتميف ألسبلؾ الممارسيفألساسي الخاص المتضمف القانوف ا
أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12و بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  - -

ػات واإلدارات العموميػػة ، المحػػدد لكيفيػػات تنظػػيـ المسػػابقات و االمتحانػػات  والفحػػوص المينيػػة فػػي المؤسسػػ2012
جرائياو   .ا 

، المتضػمف فػتح مسػابقة عمػى أسػاس االختبػارات لمترقيػة 2019جػواف  25المػؤرخ  فػي  02وبمقتضى المقرر رقػـ  -
 إلى رتبة طبيب عاـ رئيسي لمصحة العمومية.

 ّررـــــــيق 
 

، 2012أفريل سنة  25في  المؤرخ 12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعبله، يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية إلى رتبة طبيب عاـ رئيسي 
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في الصحة العمومية، المنتمية إلى سمؾ الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمومية، شعبة 
 .2019نوفمبر  03، ابتداء مف تاريخ (1الممارسيف الطبييف في الصحة العمومية، لمدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019نوفمبر  03حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية إلى 2019نوفمبر  03مؤرخ في  1089رقم مقرر 

رتبة جراح أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية، المنتمية إلى سمك جراحي األسنان العامين في الصحة 
 ممدرسة العميا لمعموم التطبيقية بالجزائرل العمومية، شعبة الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2009نػػوفمبر سػػنة  24الموافػػق  1430ذؼ الحجػػة عػػاـ  7المػػؤرخ فػػي  393-09المرسػػـو التنفيػػذؼ وبمقتضػػى  -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف ألسبلؾ الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمومية
أفريػػل سػػنة  25 الموافػػق 1433جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  03المػػؤرخ فػػي  194-12وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

ت  واإلدارات العموميػػة فيػػات تنظػػيـ المسػػابقات واالمتحانػػات والفحػػوص المينيػػة فػػي المؤسسػػػا، المحػػدد لكي2012
جرائيا  .وا 

، المتضػمف فػتح مسػابقة عمػى أسػاس االختبػارات لمترقيػة 2019جػواف  25المػؤرخ  فػي  03وبمقتضى المقرر رقػـ  -
 إلى رتبة جراح أسناف عاـ رئيسي في الصحة العمومية.

 

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  األولى: المادة
والمذكور أعبله، يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية إلى رتبة جراح أسناف عاـ 

العمومية شعبة  رئيسي في الصحة العمومية، المنتمية إلى سمؾ جراحي األسناف العاميف في الصحة
 .2019نوفمبر  03(، ابتداء مف تاريخ 1الممارسيف الطبييف في الصحة العمومية، لمدة شير واحد )

 

 العالي و البحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ : 2المادة 
 2019نوفمبر  03حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 ير الموارد البشريةمد

 بوزيد فريد
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق 2019نوفمبر  03مؤرخ في  1090رقم رر مق
 لممدرسة العميا لمعموم التطبيقية بالجزائر بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427نية عاـ جمادػ الثا 19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جػػانفي سػػنة  19الموافػػق  1429محػػـر عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  08-04وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

دارات العموميػػة، إلالمتضػػمف القػػانوف األساسػػي الخػػاص بػػالموظفيف المنتمػػيف لؤلسػػبلؾ المشػػتركة فػػي المؤسسػػات وا
 .المعدؿ والمتمـ

أفريػػل سػػنة  25الموافػػق  1433جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  03المػػؤرخ فػػي  194-12وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
ت واإلدارات العموميػػػة ، المحػػػدد لكيفيػػػات تنظػػػيـ المسػػػابقات واالمتحانػػػات والفحػػػوص المينيػػػة فػػػي المؤسسػػػػا2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح مسػابقة عمػى أسػاس االختبػارات لبللتحػاؽ 2019جواف  25المؤرخ في  06وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لئلدارة

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  المادة األولى:
راء مسابقة عمى أساس االختبارات لبللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة رتبة والمذكور أعبله، يمدد آجاؿ إج

 .2019نوفمبر  03(، ابتداء مف تاريخ 1ممحق رئيسي لئلدارة، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 

 2019نوفمبر  03حـرر بالجزائر في 
 التعميم العالي والبحث العمميوزير ع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات 2019نوفمبر  03مؤرخ في  1091رقم مقرر 

 معموم التطبيقية بالجزائرلممدرسة العميا ل بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة لاللتحاق
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -
 .األساسي العاـ لموظيفة العمومية القانوف 

، 2008جػػانفي سػػنة  19الموافػػق  1429محػػـر عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  08-04وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
المتضػػمف القػػانوف األساسػػي الخػػاص بػػالموظفيف المنتمػػيف لؤلسػػبلؾ المشػػتركة فػػي المؤسسػػات واإلدارات العموميػػة، 

 .المعدؿ والمتمـ
أفريػػل سػػنة  25 الموافػػق 1433جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  03المػػؤرخ فػػي  194-12وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

ت واإلدارات العموميػػة تنظػػيـ المسػػابقات و االمتحانػػات والفحػػوص المينيػػة فػػي المؤسسػػػا ، المحػػدد لكيفيػػات2012
جرائيا  .وا 
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، المتضمف فتح مسػابقة عمػى أسػاس االختبػارات لبللتحػاؽ 2019جواف  25المؤرخ في  07وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة

 ّررـــــــيق
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17حكاـ المادة عمبل بأ المادة األولى:

والمذكور أعبله، يمدد آجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لبللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة رتبة 
 .2019نوفمبر  03(، ابتداء مف تاريخ 1ممحق اإلدارة، لمدة شير واحد )

 البحث العممي.ر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و ينشر ىذا المقر  :2المادة 
 2019نوفمبر  03حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إجراء مسابقة عمى أساس االختباراتيمدد أجل  2019نوفمبر  03مؤرخ في  1092رقم مقرر 
 لممدرسة العميا لمعموم التطبيقية بالجزائر بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة رئيسي لاللتحاق

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ضمف المت 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جػػانفي سػػنة  19الموافػػق  1429محػػـر عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  08-04وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

دارات العموميػػة، المتضػػمف القػػانوف األساسػػي الخػػاص بػػالموظفيف المنتمػػيف لؤلسػػبلؾ المشػػتركة فػػي المؤسسػػات واإل
 .المعدؿ والمتمـ

أفريػػل سػػنة  25الموافػػق  1433جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  03المػػؤرخ فػػي  194-12لمرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ وبمقتضػػى ا -
، المحػػػدد لكيفيػػػات تنظػػػيـ المسػػػابقات واالمتحانػػػات والفحػػػوص المينيػػػة فػػػي المؤسسػػػػات واإلدارات العموميػػػة 2012

جرائياو   .ا 
عمػى أسػاس االختبػارات لبللتحػاؽ ، المتضمف فتح مسػابقة 2019جواف  25المؤرخ في  08وبمقتضى المقرر رقـ  -

 .اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسيبسمؾ األعواف 
 ّررـــــــيق

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  المادة األولى:
ؾ األعواف اإلدارييف، والمذكور أعبله، يمدد آجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لبللتحاؽ بسم

 .2019نوفمبر  03(، ابتداء مف تاريخ 1رتبة عوف إدارة رئيسي، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 

 2019نوفمبر  03حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 البشرية مدير الموارد
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ختباراتيمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس اال 2019نوفمبر  03مؤرخ في  1093رقم مقرر 
 لممدرسة العميا لمعموم التطبيقية بالجزائر بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة لاللتحاق

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .فة العموميةاألساسي العاـ لموظي القانوف 
، 2008جػػانفي سػػنة  19الموافػػق  1429محػػـر عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  08-04وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

المتضػػمف القػػانوف األساسػػي الخػػاص بػػالموظفيف المنتمػػيف لؤلسػػبلؾ المشػػتركة فػػي المؤسسػػات واإلدارات العموميػػة، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريػػل سػػنة  25 الموافػػق 1433جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  03رخ فػػي المػػؤ  194-12وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
، المحػػدد لكيفيػػات تنظػػيـ المسػػابقات واإلمتحانػػات والفحػػوص المينيػػة  فػػي المؤسسػػػات  واإلدارات العموميػػة 2012

جرائياو   .ا 
، المتضمف فتح مسػابقة عمػى أسػاس االختبػارات لبللتحػاؽ 2019جواف  25المؤرخ في  09وبمقتضى المقرر رقـ  -

 .بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة
 ّررـــــــيق

 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعبله، يمدد آجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لبللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف، 

 .2019نوفمبر  03(، ابتداء مف تاريخ 1ة، لمدة شير واحد )رتبة عوف إدار 
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2019نوفمبر  03حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2019نوفمبر  03مؤرخ في  1094رقم  مقرر

 لممدرسة العميا لمعموم التطبيقية بالجزائر بسمك المتصرفين، رتبة متصرف مستشار
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضػمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -
 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية

، 2008جػػانفي سػػنة  19الموافػػق  1429محػػـر عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  08-04وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
دارات العموميػػة، ي المؤسسػػات واإلالمتضػػمف القػػانوف األساسػػي الخػػاص بػػالموظفيف المنتمػػيف لؤلسػػبلؾ المشػػتركة فػػ

 .المعدؿ والمتمـ
أفريػػل سػػنة  25الموافػػق  1433جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  03المػػؤرخ فػػي  194-12وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

، المحػػدد لكيفيػػات تنظػػيـ المسػػابقات واإلمتحانػػات و الفحػػوص المينيػػة فػػي المؤسسػػػات واإلدارات العموميػػة 2012
جرائيا  .وا 
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، المتضػػػػمف فػػػػتح االمتحػػػػاف المينػػػػي لبللتحػػػػاؽ بسػػػػمؾ 2019جػػػػواف  25المػػػػؤرخ فػػػػي  10المقػػػػرر رقػػػػـ وبمقتضػػػػى  -
 المتصرفيف، رتبة متصرؼ مستشار.

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  المادة األولى:
متحاف الميني لبللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ والمذكور أعبله، يمدد آجاؿ إجراء اال

 .2019نوفمبر  03(، ابتداء مف تاريخ 1مستشار، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 

 2019نوفمبر  03حـرر بالجزائر في 
 يوزير التعميم العالي والبحث العممع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2019نوفمبر  03مؤرخ في  1095رقم  مقرر

 لممدرسة العميا لمعموم التطبيقية بالجزائر بسمك المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي
 

 لعالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ا
المتضػمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمػومػية
، 2008جػػانفي سػػنة  19الموافػػق  1429محػػـر عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  08-04وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

دارات العموميػػة، قػػانوف األساسػػي الخػػاص بػػالموظفيف المنتمػػيف لؤلسػػبلؾ المشػػتركة فػػي المؤسسػػات واإلالمتضػػمف ال
 .المعدؿ والمتمـ

أفريػػل سػػنة  25 الموافػػق 1433جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  03المػػؤرخ فػػي  194-12وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
مينيػػػة فػػػي المؤسسػػػػات واإلدارات العموميػػػة ، المحػػػدد لكيفيػػػات تنظػػػيـ المسػػػابقات واإلمتحانػػػات والفحػػػوص ال2012

جرائياو   .ا 
، المتضمف فتح االمتحاف الميني لبللتحاؽ بسمؾ 2019جواف  25المؤرخ في  11وبمقتضى المقرر رقـ  -

 المتصرفيف، رتبة متصرؼ رئيسي.
 ّررـــــــيق

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعبله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لبللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ رئيسي، 

 .2019نوفمبر  03(، ابتداء مف تاريخ 1لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2019نوفمبر  03في حـرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2019نوفمبر  03مؤرخ في  1096رقم مقرر 
 درسة العميا لمعموم التطبيقية بالجزائرلمم بسمك الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف   2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جػػانفي سػػنة  19الموافػػق  1429محػػـر عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  08-04وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

دارات العموميػػة، المتضػػمف القػػانوف األساسػػي الخػػاص بػػالموظفيف المنتمػػيف لؤلسػػبلؾ المشػػتركة فػػي المؤسسػػات واإل
 .المعدؿ والمتمـ

أفريػػل سػػنة  25 الموافػػق 1433جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  03المػػؤرخ فػػي  194-12وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
المحػػدد لكيفيػػات تنظػػيـ المسػػابقات واإلمتحانػػات و الفحػػوص المينيػػة  فػػي المؤسسػػػات واإلدارات العموميػػة  ،2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لبللتحاؽ بسمؾ الكتػاب، 2019جواف  25المؤرخ في  12وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .رتبة كاتب مديرية رئيسي

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17 بأحكاـ المادة عمبل المادة األولى:
والمذكور أعبله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لبللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي، 

 .2019نوفمبر  03(، ابتداء مف تاريخ 1لمدة شير واحد )
 شرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في الن :2المادة 

 2019نوفمبر  03حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متحان الميني لاللتحاقيمدد أجل إجراء اال 2019نوفمبر  03مؤرخ في  1097رقم مقرر 

 لممدرسة العميا لمعموم التطبيقية بالجزائر بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .لموظيفة العموميةالقانوف األساسي العاـ 
، 2008جػػانفي سػػنة  19الموافػػق  1429محػػـر عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  08-04وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

دارات العموميػػة، المتضػػمف القػػانوف األساسػػي الخػػاص بػػالموظفيف المنتمػػيف لؤلسػػبلؾ المشػػتركة فػػي المؤسسػػات واإل
 .المعدؿ والمتمـ
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أفريػػل سػػنة  25 الموافػػق 1433جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  03المػػؤرخ فػػي  194-12وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
، المحػػدد لكيفيػػات تنظػػيـ المسػػابقات واإلمتحانػػات والفحػػوص المينيػػة  فػػي المؤسسػػػات واإلدارات العموميػػة 2012
جرائيا  .وا 

حقػي ، المتضمف فتح االمتحػاف المينػي لبللتحػاؽ بسػمؾ مم2019جواف  25المؤرخ في  13وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة

 ّررـــــــيق
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  المادة األولى:

والمذكور أعبله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لبللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة، 
 .2019نوفمبر  03ابتداء مف تاريخ  (،1لمدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019نوفمبر  03حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2019نوفمبر  05مؤرخ في  1108مقرر رقم 
 لجامعة البويرة بسمك المتصرفين، رتبة متصرف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
متضػمف ال 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمػومػية
، 2008جػػانفي سػػنة  19الموافػػق  1429محػػـر عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  08-04وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

دارات العموميػػة، المتضػػمف القػػانوف األساسػػي الخػػاص بػػالموظفيف المنتمػػيف لؤلسػػبلؾ المشػػتركة فػػي المؤسسػػات واإل
 .المعدؿ والمتمـ

أفريػػل سػػنة  25الموافػػق  1433جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  03المػػؤرخ فػػي  194-12تضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ وبمق -
فػػي المؤسسػػػات واإلدارات العموميػػة  ، المحػػدد لكيفيػػات تنظػػيـ المسػػابقات و االمتحانػػات  والفحػػوص المينيػػة2012

جرائياو   .ا 
االمتحػػػاف المينػػػي لبللتحػػػاؽ بسػػػمؾ  ، المتضػػػمف فػػػتح2019جػػػواف  24المػػػؤرخ فػػػي  391وبمقتضػػػى المقػػػرر رقػػػـ  -

 المتصرفيف، رتبة متصرؼ.
 ّررـــــــيق

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعبله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لبللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ، لمدة 

 .2019نوفمبر  05(، ابتداء مف تاريخ 1ر واحد )شي
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2019نوفمبر  05حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2019نوفمبر  05مؤرخ في  1109مقرر رقم 
 لجامعة البويرة بسمك المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .ألساسي العاـ لموظيفة العمػومػيةالقانوف ا
، 2008جػػانفي سػػنة  19الموافػػق  1429محػػـر عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  08-04وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

دارات العموميػػة، المتضػػمف القػػانوف األساسػػي الخػػاص بػػالموظفيف المنتمػػيف لؤلسػػبلؾ المشػػتركة فػػي المؤسسػػات واإل
 .عدؿ والمتمـالم

أفريػػل سػػنة  25الموافػػق  1433جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  03المػػؤرخ فػػي  194-12وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
، المحػػدد لكيفيػػات تنظػػيـ المسػػابقات و االمتحانػػات والفحػػوص المينيػػة فػػي المؤسسػػػات واإلدارات العموميػػة 2012

جرائياو   .ا 
، المتضػػػمف فػػػتح االمتحػػػاف المينػػػي لبللتحػػػاؽ بسػػػمؾ 2019جػػػواف  24المػػػؤرخ فػػػي  392وبمقتضػػػى المقػػػرر رقػػػـ  -

 المتصرفيف، رتبة متصرؼ رئيسي.
 ّررـــــــيق

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  المادة األولى:
ف، رتبة متصرؼ رئيسي، والمذكور أعبله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لبللتحاؽ بسمؾ المتصرفي

 .2019نوفمبر  05(، ابتداء مف تاريخ 1لمدة شير واحد )
 البحث العممي.الرسمية لوزارة التعميـ العالي و ينشر ىذا المقرر في النشرة  :2المادة 

 2019نوفمبر  05حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2019نوفمبر  05مؤرخ في  1110مقرر رقم 

 لجامعة البويرة بسمك الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427دػ الثانية عاـ جما 19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جػػانفي سػػنة  19الموافػػق  1429محػػـر عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  08-04وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

دارات العموميػػة، سسػػات واإلالمتضػػمف القػػانوف األساسػػي الخػػاص بػػالموظفيف المنتمػػيف لؤلسػػبلؾ المشػػتركة فػػي المؤ 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريػػل سػػنة  25الموافػػق  1433جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  03المػػؤرخ فػػي  194-12وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
، المحػػدد لكيفيػػات تنظػػيـ المسػػابقات واالمتحانػػات والفحػػوص المينيػػة فػػي المؤسسػػػات  واإلدارات العموميػػة 2012
جرائيا  .وا 
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، المتضػػػمف فػػػتح االمتحػػػاف المينػػػي لبللتحػػػاؽ بسػػػمؾ 2019جػػػواف  24المػػػؤرخ فػػػي  394رقػػػـ  وبمقتضػػػى المقػػػرر -
 .الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  المادة األولى:
اف الميني لبللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي، والمذكور أعبله، يمدد آجاؿ إجراء االمتح

 .2019نوفمبر  05(، ابتداء مف تاريخ 1لمدة شير واحد )
 العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ  :2المادة 

 2019نوفمبر  05حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لاللتحاقالميني  االمتحانيمدد أجل إجراء  2019نوفمبر  24مؤرخ في  1183 مقرر رقم

 بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة لجامعة بسكرة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06ضى األمر رقـ بمقت -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جػػانفي سػػنة  19الموافػػق  1429محػػـر عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  08-04وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

دارات العموميػػة، يف المنتمػػيف لؤلسػػبلؾ المشػػتركة فػػي المؤسسػػات واإلالمتضػػمف القػػانوف األساسػػي الخػػاص بػػالموظف
 .المعدؿ والمتمـ

أفريػػل سػػنة  25الموافػػق  1433جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  03المػػؤرخ فػػي  194-12وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
ت العموميػػػة والفحػػػوص المينيػػػة فػػػي المؤسسػػػػات واإلدارا االمتحانػػػات، المحػػػدد لكيفيػػػات تنظػػػيـ المسػػػابقات و 2012

جرائياو   .ا 
بسػػػمؾ  لبللتحػػػاؽالمينػػػي  االمتحػػػاف، المتضػػػمف فػػػتح 2019جويميػػػة  22المػػػؤرخ فػػػي  012وبمقتضػػػى المقػػػرر رقػػػـ  -

 حقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة.مم
 ّررـــــــيق

 

 ،2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  المادة األولى:
بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة،  لبللتحاؽالميني  االمتحافوالمذكور أعبله، يمدد آجاؿ إجراء 

 .                               2019نوفمبر  24مف تاريخ  ابتداء(، 1لمدة شير واحد )
 مي.العالي والبحث العمينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ  :2المادة 

 2019نوفمبر  24حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـ
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 لاللتحاقالميني  االمتحانيمدد أجل إجراء  2019نوفمبر  24مؤرخ في  1184مقرر رقم  
 لجامعة بسكرة ن، رتبة عون إدارة رئيسيبسمك األعوان اإلداريي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جػػانفي سػػنة  19الموافػػق  1429محػػـر عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  08-04وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

دارات العموميػػة، المتضػػمف القػػانوف األساسػػي الخػػاص بػػالموظفيف المنتمػػيف لؤلسػػبلؾ المشػػتركة فػػي المؤسسػػات واإل
 .المعدؿ والمتمـ

أفريػػل سػػنة  25الموافػػق  1433جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  03المػػؤرخ فػػي  194-12وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
المحػػدد لكيفيػػات تنظػػيـ المسػػابقات واإلمتحانػػات والفحػػوص المينيػػة  فػػي المؤسسػػػات واإلدارات العموميػػة ، 2012
جرائيا  .وا 

بسػػػمؾ  لبللتحػػػاؽالمينػػػي  االمتحػػػاف، المتضػػػمف فػػػتح 2019جويميػػػة  22المػػػؤرخ فػػػي  013وبمقتضػػػى المقػػػرر رقػػػـ  -
 األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي. 

 ّررـــــــيق
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  ألولى:المادة ا

بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة  لبللتحاؽالميني  االمتحافوالمذكور أعبله، يمدد آجاؿ إجراء 
 .2019نوفمبر  24مف تاريخ  ابتداء(، 1رئيسي، لمدة شير واحد )

 البحث العممي.الرسمية لوزارة التعميـ العالي و ر ىذا المقرر في النشرة ينش :2المادة 
 2019نوفمبر  24حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق  يمدد أجل إجراء 2019ديسمبر  16مؤرخ في  1273مقرر رقم  

 وسط-لمديرية الخدمات الجامعية باتنة المستوى الثاني بسمك المنشطين الجامعيين، رتبة منشط جامعي من

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2010ماؼ سنة  5الموافق  1431جمادػ األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لؤلسبلؾ الخاصة بالتعميـ العالي المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف
أفريػػل سػػنة  25الموافػػق  1433جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  03المػػؤرخ فػػي  194-12التنفيػػذؼ رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو  -

المينيػػػة فػػػي المؤسسػػػػات واإلدارات العموميػػػة  ، المحػػػدد لكيفيػػػات تنظػػػيـ المسػػػابقات واالمتحانػػػات والفحػػػوص2012
جرائيا  .وا 
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االختبػارات  لبللتحػاؽ  ، المتضمف فتح مسابقة عمػى أسػاس2019أوت  04المؤرخ في  10 وبمقتضى المقرر رقـ -
 بسمؾ المنشطيف الجامعييف، رتبة منشط جامعي مف المستوػ الثاني. 

 

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  المادة األولى:
لتحاؽ بسمؾ المنشطيف الجامعييف، أعبله، يمدد آجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لبل والمذكور

 .2019ديسمبر  09(، ابتداء مف تاريخ 1رتبة منشط جامعي مف المستوػ الثاني، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2019ديسمبر  16حـرر بالجزائر في 
 حث العمميوزير التعميم العالي والبع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسمك  يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق 2019ديسمبر  16مؤرخ في  1274مقرر رقم  

 وسط-لمديرية الخدمات الجامعية باتنة النفسانيين العياديين لمصحة العمومية، رتبة نفساني عيادي لمصحة العمومية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  ،2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2009يوليػػو سػػنة  22الموافػػق  1430رجػب عػػاـ  29المػػؤرخ فػػي   09-240مرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـوبمقتضػى ال -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لؤلسبلؾ النفسانييف لمصحة العمومية
أفريػػل سػػنة  25الموافػػق  1433اـ جمػػادػ الثانيػػة عػػ 03المػػؤرخ فػػي  194-12وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

ات واإلدارات العموميػػػة ، المحػػػدد لكيفيػػػات تنظػػػيـ المسػػػابقات واالمتحانػػػات والفحػػػوص المينيػػػة فػػػي المؤسسػػػػ2012
جرائيا  .وا 

، المتضػمف فػتح مسػابقة عمػى أسػاس االختبػارات لبللتحػاؽ 2019أوت  04المػؤرخ فػي  11وبمقتضى المقرر رقـ  -
    .مصحة العمومية، رتبة نفساني عيادؼ لمصحة العموميةبسمؾ النفسانييف العيادييف ل

    

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  المادة األولى:
يادييف والمذكور أعبله، يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس االختبارات لبللتحاؽ بسمؾ النفسانييف الع

 09(، ابتداء مف تاريخ 1لمصحة العمومية، رتبة نفساني عيادؼ لمصحة العمومية، لمدة شير واحد )
 .                               2019ديسمبر 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019ديسمبر  16حـرر بالجزائر في 

 ير التعميم العالي والبحث العمميوز ع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

http://www.dgfp.gov.dz/texte/apsy.pdf
http://www.dgfp.gov.dz/texte/apsy.pdf
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 بسمك الميندسين يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2019ديسمبر  16مؤرخ في  1275مقرر رقم 
 في اإلعالم اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالم اآللي لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06ـ بمقتضى األمر رق -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جػػانفي سػػنة  19الموافػػق  1429محػػـر عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  08-04وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

دارات العموميػػة، لؤلسػػبلؾ المشػػتركة فػػي المؤسسػػات واإل المتضػػمف القػػانوف األساسػػي الخػػاص بػػالموظفيف المنتمػػيف
 .المعدؿ والمتمـ

أفريػػل سػػنة  25 الموافػػق 1433جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  03المػػؤرخ فػػي  194-12وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
 فػػي المؤسسػػػات  واإلدارات العموميػػة ، المحػػدد لكيفيػػات تنظػػيـ المسػػابقات واالمتحانػػات والفحػػوص المينيػػة2012

جرائياو   .ا 
، المتضػػػػمف فػػػػتح امتحػػػػاف مينػػػػي لبللتحػػػػاؽ بسػػػػمؾ 2019جويميػػػػة  30المػػػػؤرخ فػػػػي  02وبمقتضػػػػى المقػػػػرر رقػػػػـ  -

  .الميندسيف في اإلعبلـ اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعبلـ اآللي
 

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعبله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لبللتحاؽ بسمؾ الميندسيف في اإلعبلـ اآللي، رتبة 

 . 2019ديسمبر  15(، ابتداء مف تاريخ 1ميندس رئيسي في اإلعبلـ اآللي لمدة شير واحد )
 لي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العا :2المادة 

 2019ديسمبر  16حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بسمك يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2019ديسمبر  16مؤرخ في  1276مقرر رقم 

 التراجمة، رتبة مترجم ترجمان رئيسي لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي -ينالمترجم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جػػانفي سػػنة  19الموافػػق  1429محػػـر عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  08-04المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ وبمقتضػػى  -

المتضػػمف القػػانوف األساسػػي الخػػاص بػػالموظفيف المنتمػػيف لؤلسػػبلؾ المشػػتركة فػػي المؤسسػػات واإلدارات العموميػػة، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريػػل سػػنة  25 الموافػػق 1433ة عػػاـ جمػػادػ الثانيػػ 03المػػؤرخ فػػي  194-12بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ و  -
فػػػي المؤسسػػػػات واإلدارات العموميػػػة  ، المحػػػدد لكيفيػػػات تنظػػػيـ المسػػػابقات واالمتحانػػػات والفحػػػوص المينيػػػة2012

جرائياو   .ا 
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 ، المتضمف فتح امتحاف ميني لبللتحاؽ بسمؾ المترجميف2019جويمية  30المؤرخ في  03وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .ترجماف رئيسي التراجمة، رتبة مترجـ-

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17: عمبل بأحكاـ المادة المادة األولى
التراجمة، رتبة مترجـ -والمذكور أعبله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لبللتحاؽ بسمؾ المترجميف

 .2019ديسمبر  15داء مف تاريخ (، ابت1ترجماف رئيسي، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2019ديسمبر  16حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك  2019ديسمبر  16مؤرخ في  1277مقرر رقم  

 النفسانيين العياديين لمصحة العمومية، رتبة نفساني عيادي لمصحة العمومية لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي   
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06مر رقـ بمقتضى األ -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2009يوليػػو سػػنة  22افػػق المو  1430رجػػب عػػاـ  29المػػؤرخ فػػي  240-09مرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ ومقتضػػى ال -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لؤلسبلؾ النفسانييف لصحة العمومية
أفريػػل سػػنة  25 الموافػػق 1433جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  03المػػؤرخ فػػي  194-12وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

فػػي المؤسسػػػات  واإلدارات العموميػػة  المينيػػة ، المحػػدد لكيفيػػات تنظػػيـ المسػػابقات واالمتحانػػات والفحػػوص2012
جرائياو   .ا 

، المتضػػمف فػتح مسػػابقة عمػى أسػػاس الشػيادة لبللتحػػاؽ 2019جويميػة  30المػؤرخ فػػي  04وبمقتضػى المقػرر رقػػـ  -
  .بسمؾ النفسانييف العيادييف لمصحة العمومية، رتبة نفساني عيادؼ لمصحة العمومية

 

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17بأحكاـ المادة  عمبل المادة األولى:
والمذكور أعبله، يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ بسمؾ النفسانييف العيادييف 

 15مف تاريخ  (، ابتداء1لمصحة العمومية، رتبة نفساني عيادؼ لمصحة العمومية، لمدة شير واحد )
 .                               2019ديسمبر 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019ديسمبر  16حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

http://www.dgfp.gov.dz/texte/apsy.pdf
http://www.dgfp.gov.dz/texte/apsy.pdf
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 أساس الشيادة لاللتحاق مسابقة عمى  يمدد أجل إجراء 2019ديسمبر  16مؤرخ في  1278مقرر رقم  
 لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي  بسمك المنشطين الجامعيين، رتبة منشط جامعي من المستوى األول

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

  .وف األساسي العاـ لموظيفة العموميةالقان
، 2010ماؼ سنة  5الموافق  1431جمادػ األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لؤلسبلؾ الخاصة بالتعميـ العالي
أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائياو   .ا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ 2019جويمية  30المؤرخ في  05 وبمقتضى المقرر رقـ -
 نشطيف الجامعييف، رتبة منشط جامعي مف المستوػ األوؿ. بسمؾ الم

 

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  المادة األولى:
أعبله، يمدد آجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ بسمؾ المنشطيف الجامعييف،  والمذكور

 .2019ديسمبر  15 (، ابتداء مف تاريخ1ة منشط جامعي مف المستوػ األوؿ، لمدة شير واحد )رتب
 البحث العممي.الرسمية لوزارة التعميـ العالي و ينشر ىذا المقرر في النشرة  :2المادة 

 2019ديسمبر  16حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 د فريدبوزي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاقيمدد أجل إجراء  2019ديسمبر  16 مؤرخ في 1279 مقرر رقم 

 ممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي لجامعي بسمك المقتصدين الجامعيين، رتبة مقتصد  
 

 حث العممي،إن وزير التعميم العالي والب
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .األساسي العاـ لموظيفة العموميةالقانوف 
 2010ماؼ سنة  5الموافق  1431جمادػ األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .اسي الخاص بالموظفيف المنتميف لؤلسبلؾ الخاصة بالتعميـ العاليالمتضمف القانوف األس
أفريػػل سػػنة  25 الموافػػق 1433جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  03المػػؤرخ فػػي  194-12وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

ي المؤسسػػات  واإلدارات العموميػة و فػ والفحوص المينيػة  واالمتحاناتالمحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات  ،2012
 .جرائياإ
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 مسػػابقة عمػى أسػػاس الشػيادة لبللتحػػاؽ ، المتضػػمف فػتح2019جويميػة  30 المػؤرخ فػػي 06وبمقتضػى المقػرر رقػػـ  -
 بسمؾ المقتصديف الجامعييف، رتبة مقتصد جامعي. 

 

 ّررـــــــيق
 

 ،2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  المادة األولى:
بسمؾ المقتصديف الجامعييف،  مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽأعبله، يمدد آجل إجراء  والمذكور

 .2019ديسمبر  15 مف تاريخ ابتداء(، 1رتبة مقتصد جامعي، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 

 2019ديسمبر  16في  حـرر بالجزائر
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة 2019ديسمبر  16مؤرخ في  1280مقرر رقم 

 لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي ن إدارةوان اإلداريين، رتبة عولاللتحاق بسمك األع
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .األساسي العاـ لموظيفة العمومية القانوف 
، 2008جػػانفي سػػنة  19الموافػػق  1429محػػـر عػػاـ  11ؤرخ فػػي المػػ 08-04وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

دارات العموميػػة، المتضػػمف القػػانوف األساسػػي الخػػاص بػػالموظفيف المنتمػػيف لؤلسػػبلؾ المشػػتركة فػػي المؤسسػػات واإل
 .المعدؿ والمتمـ

ة أفريػػل سػػن 25 الموافػػق 1433جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  03المػػؤرخ فػػي  194-12وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
فػي المؤسسػػات  واإلدارات العموميػة  ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات و االمتحانػات و الفحػوص المينيػة2012

جرائياو   .ا 
، المتضػمف فػتح مسػابقة عمػى أسػاس الشػيادة  لبللتحػاؽ 2019جويميػة  30المؤرخ فػي  07وبمقتضى المقرر رقـ  -

 بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة. 
 ّررـــــــيق

 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعبله، يمدد آجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة 

 .2019ديسمبر  15(، ابتداء مف تاريخ 1عوف إدارة، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2019ديسمبر  16حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بسمك لاللتحاق ةيمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشياد 2019ديسمبر  16مؤرخ في  1281مقرر رقم 
 ممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآلليللة في اإلعالم اآللي ميندس دو  ، رتبةالميندسين في اإلعالم اآللي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

  .األساسي العاـ لموظيفة العمومية القانوف 
، 2008جػػانفي سػػنة  19الموافػػق  1429محػػـر عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  08-04قػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ ر  -

دارات العموميػة، ي المؤسسػات واإلفػ المتضػمف القػانوف األساسػي الخػاص بػالموظفيف المنتمػيف لؤلسػبلؾ المشػتركة
 .المعدؿ والمتمـ

أفريػػل سػػنة  25 الموافػػق 1433جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  03المػػؤرخ فػػي  194-12بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ و  -
فػػي المؤسسػػػات  واإلدارات العموميػػة  والفحػػوص المينيػػة واالمتحانػػاتالمحػػدد لكيفيػػات تنظػػيـ المسػػابقات  ،2012

جرائياو   .ا 
 لبللتحػػاؽ ة، المتضػػمف فػتح مسػػابقة عمػى أسػػاس الشػياد2019جويميػة  30 المػؤرخ فػػي 08وبمقتضػى المقػرر رقػػـ  -

  .دس دولة في اإلعبلـ اآلليمين ، رتبةالميندسيف في اإلعبلـ اآللي بسمؾ
 

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  المادة األولى:
الميندسيف في اإلعبلـ  بسمؾمسابقة عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ أعبله، يمدد آجل إجراء  والمذكور

ديسمبر  15 مف تاريخ ابتداء ،(1لمدة شير واحد ) ،إلعبلـ اآلليميندس دولة في ا ، رتبةاآللي
2019                               . 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي.  :2المادة 
 2019ديسمبر  16حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 ارد البشريةمدير المو 

 بوزيد فريد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بسمك يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2019ديسمبر  16مؤرخ في  1282مقرر رقم  
 لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي  محافع المكتبات الجامعية محافظي المكتبات الجامعية، رتبة

 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،إن 
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
نة مػػػايو سػػػ 5 الموافػػػق 1431جمػػػادػ األولػػػى عػػػاـ  20المػػػؤرخ فػػػي  133-10وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 .بلؾ الخاصة بالتعميـ العالي، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لؤلس2010
أفريػػل سػػنة  25الموافػػق  1433جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  03المػػؤرخ فػػي  194-12وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

سػػػػات واإلدارات العموميػػػة ، المحػػػدد لكيفيػػػات تنظػػػيـ المسػػػابقات واالمتحانػػػات والفحػػػوص المينيػػػة فػػػي المؤس2012
جرائيا  .وا 
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، المتضػػػمف فػػػتح االمتحػػػاف المينػػػي لبللتحػػػاؽ بسػػػمؾ 2019جويميػػػة  30المػػػؤرخ فػػػي  01وبمقتضػػػى المقػػػرر رقػػػـ  -
 محافع المكتبات الجامعية.  محافظي المكتبات الجامعية، رتبة

 

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194 مف المرسـو التنفيذؼ رقـ 17عمبل بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعبله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لبللتحاؽ بسمؾ محافظي المكتبات الجامعية، رتبة 

 . 2019ديسمبر  15(، ابتداء مف تاريخ 1محافظي المكتبات الجامعية، لمدة شير واحد )
 رة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزا :2المادة 

 2019ديسمبر  16حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مسابقاتيتضمن إنشاء لجنة مكّمفة بتقييم  2019ديسمبر  18 المؤرخ  في 616 مقرر رقم 

 ممدارس العمياااللتحاق بالطور الثاني ل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضػػّمف  1999أبريػػل سػػنة  4الموافػػق  1419ذؼ الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ،
 2019 مػػارس سػػنة 31الموافػػق  1440رجػػب عػػاـ  24 فػػي لمػػؤرخا 111-19 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػوـ وبمقتضػػى -

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

 الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، المعدؿ؛
 2016جػواف سػنة  14الموافػق  1437رمضػاف عػاـ  09المػؤرخ فػي  176-16ضى المرسوـ التنفيػذؼ رقػـ وبمقت -

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
 .2019أكتوبر  21 في الوطنية لممداوالت المؤرخ المجنة اجتماع محضر عمى وبناء   -

 

 ّررـــــــيق
 

لى إنشاء لجنة مكّمفة بتقييـ المسػػابقػػات الوطنيػػة لبللتحػػاؽ بالطػػور الثػػاني ييدؼ ىذا المقرر إ المادة األولى:
لممدارس العميػػا عمى ضػػوء البرامج البيداغوجيػػة المعتمدة، وسيػػرورة تحضيػػر المسابقػػات الوطنيػػة، 

 والنتػػائج التي أفرزتيا.
 قرر. مة بيذا التحّدد تشكيمة الّمجنة طبقا لمقائمة المرفق :2 المادة
 حموؿ عممية.و إعداد تقرير شامل ومفصل وتقديـ إقتراحات بالّمجنة  تكّمف :3المادة 
يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء المدارس العميا، كّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا المقّرر  :4المادة 

 والبحث العممي.الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي 
 2019ديسمبر  18 حـرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدكتور: بوزيد الطيب

ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ
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 ة بتقييم مسابقاتالمتضمن إنشاء لجنة مكّمف 2019ديسمبر  18المؤرخ  في  616ممحق بالمقرر رقم 
 االلتحاق بالطور الثاني لممدارس العميا

 

 قائمة أعضاء الّمجنة
 المؤسسة  التخصص الرتبة اإلسم والّمقب

 1جامعة قسنطينة آلية أستاذة تعميـ عالي السيدة منصورؼ نورة
 زائرالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالج الكترونيؾ أستاذ تعميـ عالي السيد بموشراني عادؿ

 جامعة مستغانـ عمـو فبلحية أستاذ تعميـ عالي ضركورؼ لخ
 1جامعة سطيف عمـو اقتصادية أستاذ تعميـ عالي كورتل فريد
 المدرسة الوطنية العميا في االحصاء واالقتصاد التطبيقي إحصائيات-رياضيات أستاذة تعميـ عالي مزود فتيحة
 2امعة الجزائرج عمـو التربية أستاذ تعميـ عالي بحرؼ نبيل

 2جامعة وىراف عمـو التربية أستاذ تعميـ عالي تيميويف لحبيب
 المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو االعبلـ عمـو االتصاؿ أستاذة محاضرة أ فراحتية نواؿ

 المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت مناجمنت أستاذة تعميـ عالي مساعيد حسنة أمينة
 المدرسة الوطنية العميا لبلعبلـ آلي عبلـ آليإ  ستاذ تعميـ عاليأ كوديل مولود

 المدرسة العميا لبلقتصاد بوىراف  مناجمنت أستاذ تعميـ عالي بف شيخ اليوارؼ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء لجنة وزارية، 2019ديسمبر  18 مؤرخ في 617 مـــقـــّرر رقم 
 لتقييم المؤسسات الخاصة لمتكوين العالي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف 1999أفريل  04الموافق  1419ذو الحجة  18المؤرخ في   05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .التوجييي لمتعميـ العالي المعدؿ والمتمـ
 2019 مارس سنة 31الموافق  1440رجب عاـ  24المؤرخ في  111-19وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي، المعدؿ
مؤسسػة الػذؼ يحػّدد شػروط تسػميـ رخصػة إنشػاء  2016أكتػوبر سػنة  30المؤرخ فػي  1641وبمقتضى القرار رقـ  -

 منو. 3 خاصة لمتكويف العالي السيما المادة
 

 ّررـــــــيق
 

الذؼ يحّدد شروط تسميـ رخصة  2016أكتوبر سنة  30المؤرخ في  1641طبقا ألحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:
، ييدؼ ىذا المقرر إلى إنشاء لجنة وزارية لتقييـ المؤسسات إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي

 الخاصة لمتكويف العالي.
تتكّمف الّمجنة المشار إلييا في المادة األولى أعبله بتقييـ شامل لممؤسسات الخاصة لمتكويف العالي  :2المادة 

 المعتمدة ال سيما التحقق مف:
 .تطبيق قواعد وشروط أحكاـ دفتر الشروط -
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 1641ابير البلزمة مف قبل كّل مؤسسة خاصة لمتكويف العالي لّمتطابق مع أحكاـ القرار رقـ أخذ التد -
مؤسسة الخاصة لمتكويف الالذؼ يحّدد شروط تسميـ رخصة إنشاء  2016أكتوبر سنة  30المؤرخ في 

 العالي السيما: 
 ويف العالياإلمتثاؿ لشروط اإللتحاؽ وشروط التقييـ واإلنتقاؿ في المؤسسات الخاصة لمتك. 
 .الظروؼ البيداغوجية لسير التكويف والدراسة 

 تحّدد تشكيمة الّمجنة طبقا لممحق ىذا القرار.  :3المادة 
 ينبغي عمى الّمجنة إعداد تقرير شامل ومفصل لكّل مؤسسة خاصة لمتكويف العالي، يتضمف:: 4المادة 

  ،2016 أكتوبر سنة 30المؤرخ في  1641مدػ تطبيق أحكاـ القرار رقـ  -
 اإلختبلالت الممحوظة والتي قد تعيق سير بعض المؤسسات الخاصة لمتكويف العالي، -
 تقديـ إقتراحات عممية وفعالة بخصوص المشاكل المحتممة التي قد تواجييا بعض المؤسسات الخاصة. -

عالي، كّل فيما يخّصو، يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء المؤسسات الخاصة لمتكويف ال :5المادة 
 بتطبيق ىذا المقّرر الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 2018 ديسمبر 18حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتضمن إنشاء لجنة وزارية 2019ديسمبر  18 المؤرخ  في 617 ممحق بالمقرر رقم
 لتقييم المؤسسات الخاصة لمتكوين العالي

 أعضاء الّمجنة
 األعضاء اليياكل

 رئيسة -المفتشة العامة لمبيداغوجيا المفتشية العامة لمبيداغوجيا
 المفتش العاـ أوممثمو المفتش العاـ
 والمتابعة البيداغوجية والتقييـ أوممثمو مدير التعميـ والمتابعة البيداغوجية والتقييـ مديرية التعميـ

 أوممثمو مدير الموارد البشرية مديرية الموارد البشرية
 مدير الدراسات القانونية واألرشيف أوممثمو مديرية الدراسات القانونية واألرشيف

 دير التنمية واإلستشراؼ أو ممثموم مديرية التنمية واإلستشراؼ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء لجنة وزارية ، 2019ديسمبر  18 مؤرخ في 618 مـــقـــّرر رقم 
 التابعة لدوائر وزارية أخرى  لتقييم مؤسسات التكوين العالي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي؛
، المتضػمف القػػانوف 1999أفريػػل  04الموافػق  1419ذو الحجػة  18المػؤرخ فػػي   05-99ى القػانوف رقػػـ بمقتضػ -

 .التوجييي لمتعميـ العالي المعدؿ والمتمـ
مػػػػػارس سػػػػػنة  31الموافػػػػػق  1440رجػػػػػب عػػػػػاـ  24المػػػػػؤرخ فػػػػػي  111-19وبمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو الرئاسػػػػػي رقػػػػػـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة؛ المعدؿ 2019
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13ضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقت -

 .الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، المعدؿ
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، الػذؼ 2018أكتػوبر سػنة  17الموافػق  1440صفر عاـ  08المؤرخ في  263-18وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكويف العالي التابعة لدوائر وزارية أخرػ وكيفيات ممارستيا.يحّدد شروط 

 ّررـــــــيق
أكتوبر  17الموافق  1440صفر عاـ  08المؤرخ في  263-18طبقا ألحكاـ المرسوـ التنفيذؼ رقـ  المادة األولى:

ؤسسات التكويف العالي التابعة لدوائر ، الذؼ يحّدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لم2018سنة 
وزارية أخرػ وكيفيات ممارستيا، ييدؼ ىذا المقّرر إلى إنشاء لجنة وزارية لتقييـ مؤسسات التكويف 

 العالي التابعة لدوائر وزارية أخرػ.
ي التابعة لدوائر تتكّمف الّمجنة المشار إلييا في المادة األولى أعبله بتقييـ شامل لمؤسسات التكويف العال :2المادة 

 وزارية أخرػ التي تمارس عمييا فعميا الوصاية البيداغوجية، السيما إحتراـ مايمي:
 .شروط الممارسة الفعمية لموصاية البيداغوجية -
 .تطبيق قواعد وشروط تنفيذ أحكاـ دفتر الشروط -
 .لثانيشروط التقييـ والتأىيل بالنسبة لعروض التكويف التي تضمنيا في الطوريف األّوؿ وا -
المؤرخ في  263-18رقـ  التدابير المتخذة مف قبل كّل مؤسسة تكويف عاؿ لمطابقة أحكاـ المرسـو التنفيذؼ -

، الذؼ يحّدد شروط منح الوصاية البيداغوجية 2018أكتوبر سنة  17الموافق  1440صفر عاـ  08
 .لمؤسسات التكويف العالي التابعة لدوائر وزارية أخرػ وكيفيات ممارستيا

 .المتثاؿ لشروط اإللتحاؽ وشروط التقييـ واإلنتقاؿ في مؤسسات التكويف العالي التابعة لدوائر وزارية أخرػ ا -
 تحّدد تشكيمة الّمجنة طبقا لممحق ىذا القرار.  :3المادة 
 ينبغي عمى الّمجنة إعداد تقرير شامل ومفّصل لكّل مؤسسة خاصة لمتكويف العالي، يبّيف فيو: :4المادة 

أكتوبر  17الموافق  1440صفر عاـ  08المؤرخ في  263-18بيق أحكاـ المرسـو التنفيذؼ رقـ مدػ تط -
  .2018سنة 

 .اإلختبلالت الممحوظة والكفيمة بإعاقة سير بعض المؤسسات الخاصة لمتكويف العالي -
 اصة.تقديـ إقتراحات حموؿ عممية وفّعالة حوؿ المشاكل المحتممة التي قد تواجييا بعض المؤسسات الخ -

يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء المؤسسات الخاصة لمتكويف العالي، كّل فيما يخّصو،  :5المادة 
 بتطبيق ىذا المقّرر الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 2018 ديسمبر 18حـرر بالجزائر في 
 ث العمميوزير التعميم العالي والبح

 الدكتور: بوزيد الطيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 التابعة لدوائر وزارية أخرى  إنشاء لجنة وزارية لتقييم مؤسسات التكوين العاليالمتضمن  ،2019ديسمبر  18 مؤرخ فيال 618 رقمممحق 
 أعضاء الّمجنة

 ضاءاألع اليياكل
 رئيسة -المفتشة العامة لمبيداغوجيا المفتشية العامة لمبيداغوجيا

 المفتش العاـ أوممثمو المفتش العاـ
 والمتابعة البيداغوجية والتقييـ أوممثمو مدير التعميـ والمتابعة البيداغوجية والتقييـ مديرية التعميـ

 أوممثمو مدير الموارد البشرية مديرية الموارد البشرية
 مدير الدراسات القانونية واألرشيف أوممثمو ديرية الدراسات القانونية واألرشيفم

 مدير التنمية واإلستشراؼ أو ممثمو مديرية التنمية واإلستشراؼ
ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ــــ

ــ ــــ ــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ،،،،،،ــ ــــ ـــ ــــــــ ـــــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ   ــــ
ــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ،،،،،،ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــ،،،،،،ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــ  ــ
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 تحدد شروط وكيفيات التحاق الممارسين الطبيين 2019نوفمبر  28تعميمة وزارية مشتركة مؤرخ في 
 العامين في الصحة العمومية في المؤسسات واإلدارات العمومية التابعة لقطاع الصحة والواقعة

 الجامعية الطبية الخاصة لنيل شيادة الدراسات ننوب واليضاب العميا بالتكويفي مناطق الج
 

، بخصوص تحسيف الرعاية الصحية لسكاف 2019جويمية  24تنفيذا لقرار مجمس الحكومة المنعقد يوـ 
لعممييف ا فواليات الجنوب واليضاب العميا، تيدؼ ىذه التعميمة إلى تحديد شروط وكيفيات التحاؽ الممارسيف الطبيي

 في الصحة العمومية بالتكويف لنيل شيادة الدراسات الطبية الخاصة.
 

 تحدد التخصصات المعنية بيذا اإلجراء وكذا الواليات وعدد المناصب في الجدوؿ الممحق.
 

 شروط االلتحاق بالتكوين:  -1
 تتمثل ىذه الشروط في:

لصفة في مناطق الجنوب واليضاب ( سنوات بيذه ا5أف يكوف المعني قد مارس لمدة ال تقل عف خمس ) -
 .العميا، المعنية بالتكويف

 ( سنة عند االلتحاؽ بالتكويف.40ال يتجاوز سف المعني أربعيف ) -
 كيفيات االلتحاق بالتكوين: -2

 يتـ االلتحاؽ بالتكويف حسب الكيفيات التالية:
عف طريق مدير  لسكافتقديـ طمب خطي لممعني باألمر إلى مدير المؤسسة المستخدمة )أو مدير الصحة وا -

 لمؤسسة المستخدمة(.
 .يوضع الممارسوف الطبيوف المعنيوف بيذا التكويف في وضعية انتداب -
 تتولى المؤسسة األصمية متابعة المسار الميني لمموظفيف المعنييف بالتكويف. -

 حقوق وواجبات الموظفين الذين يمتحقون بالتكوين: -3
 :الحقوق  3-1

التكويف مف الراتب والنظاـ التعويضي واالمتيازات التحفيزية التي كانوا يتقاضونيا يستفيد الموظفنوف المعنيوف ب
 وتدفع ليـ مف مؤسساتيـ األصمية.

 .الواجبات:3-2
يمتـز الممارسوف الطبيوف المينيوف بالتكويف بالتوقيع عمى عقد وفاء مع مؤسساتيـ األصمية يتضمف التعيد  -

األقل، في إحدػ المؤسسات التابعة لموالية محل المؤسسة األصمية ( سنوات عمى 6بااللتحاؽ لمخدمة لمدة )
 بعد انتياء فترة التكويف، وفي حالة اإلخبلؿ بيذا االلتزاـ يتوجب عمى المعنييف:

في حالة عدـ استكماؿ فترة التكويف ألسباب غير األسباب البيداغوجية أو عدـ القدرة المينية، تعويض -أ
 .جميع نكاليف التكويف

حالة عدـ استكماؿ فترة الوفاء المحددة في العقد، تعويض تكاليف التكويف والمبمغ الموافق لمسنوات  في-ب
 المتبقية مف الفترة التي يجب أو يقضوىا في المؤسسة المتعاقد معيا.

يخضع الممارسوف الطبيوف المعنيوف بالتكويف لنفس الشروط العممية والبيداغوجية المطبقة عمى األطباء  -
 ميف أثناء فترة التكويف.المقي
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ال نسمـ شيادة نياية التكويف لمموظفيف المعنييف. كما ال يمكنيـ ممارسة أؼ نشاط خاص أو مريح، إال بعد  -
 استكماليـ مدة الخدمة المحددة أعبله.

     

 تسرؼ أحكاـ ىذه التعميمة ابتداء مف تاريخ توقيعيا.  
 

 2019نوفمبر  28حرر بالجزائر، في 
صالحة وزارة الصح  والبحث وزارة التعميم العالي                                                     والّسكان وا 
 العممي                  المستشفيات                                                               
 الدكتور: بوزيد الطيب                           ميراوي دمحم                                                 

 الوزير األولع/                                                                                            
 فة العموميةالعام لموظي المدير                                                               وزارة المالية       

 واإلصالح اإلداري                                                                       دمحم لوكال        
 ب.بوشمال                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2019ديسمبر  23وزارية مشتركة مؤرخة في عميمة ت

 

كيفيات التكفل بترقية األساتذة الباحثيف االستشفائييف الجامعييف واألساتذة الباحثيف والباحثيف الدائميف  الموضوع:
 التابعيف لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 

المتعمقة بعقمنة  2006أوت  02مؤرخة في ال 2006/ؾ خ/ـ ع و ع/ 02في إطار تطبيق أحكاـ التعميـ رقـ 
المناصب المالية في قطاع المؤسسات واإلدارات العمومية والتي تمنح األفضمية، في مجاؿ ترقية الموظفيف، لتحويل 
المناصب المالية عوضا عف إحداث مناصب مالية جديدة، وقصد االستجابة لمتطمبات التأطير البيداغوجي التي 

 2022و 2021، 2020ماعي المتزايد والمستمر عمى التعميـ العالي، يرخص خبلؿ سنوات يفرضيا الطمب االجت
بالتحويل التمقائي لممناصب المالية المشغولة مف طرؼ األساتذة الباحثيف االستشفائييف الجامعييف واألساتذة الباحثيف 

ربيع الثاني  27المؤرخ في  129-08المعنييف بالترقية والخاضعيف، عمى التوالي، ألحكاـ المرسوـ التنفيذؼ رقـ 
المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي  2008مايو سنة  3الموافق  1429عاـ 

المتضمف  2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  130-08والمرسوـ التنفيذؼ رقـ 
 الباحث.القانوف األساسي الخاص باألستاذ 

وقصد دعـ قدرات البحث وضماف تسيير فعاؿ لمحياة المينية لمباحثيف الدائميف، يوسع العمل بأحكاـ ىذه التعميمة 
ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  131-08لتشمل الباحثيف الدائميف الخاضعيف ألحكاـ المرسـو التنفيذؼ رقـ 

 ساسي الخاص بالباحث الدائـ.المتضمف القانوف األ 2008مايو سنة  3الموافق  1429
يتـ ىذا التحويل التمقائي بمقر مف األمر بالصرؼ المعني ويؤشر مف طرؼ المراقب المالي ويؤدؼ إلى الحذؼ، 

 بنفس األشكاؿ، لممناصب المشغولة سابقا مف طرؼ المعنييف الذيف استفادوا مف الترقية.
 

 الوزير األول                       ع/     
 وزير الماليـة                            وزير التعميم العالي                            العام لموظيفة العمومية        المدير 
 والبحث العممي                                        واإلصالح اإلداري      

 دمحم لوكال                                بوزيد الطيب الدكتور:                                      ب.بوشمال        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــ
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 *-* 9102 فرديةقرارات  * -*
   

  غوجي ا رئيسا لممجمس البيد عبد الحميد بمفروميعيف السيد  ،2019 أكتوبر 30 مؤرخ فيوزارؼ مشترؾ بقرار
 لممعيد الوطني العالي لمموسيقى.

  في رتبة مدير بحث نايت عمر سمير السيد يتضمف تعييف  ،2019 ديسمبر 18 رخ فيمؤ وزارؼ مشترؾ بقرار
 بمركز البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضية.

  في رتبة مديرة بحث يحي وحمد أمال  ةالسيديتضمف تعييف  ،2019 ديسمبر 18 مؤرخ فيوزارؼ مشترؾ بقرار
 زياء الفمكية والفيزياء األرضية.بمركز البحث في عمـ الفمؾ والفي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في رتبة مديرة بحث بمركز البحث  بوجمعة أمال، تعيف السيدة 2019أكتوبر  03مؤرخ في  1694بقرار رقـ
 ة.العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائي

  في رتبة مدير بحث بمركز البحث  نصر الدين نافع، يعيف السيد 2019أكتوبر  03مؤرخ في  1695بقرار رقـ
 في التكنولوجيات الصناعية.

  في رتبة مدير بحث بمركز البحث  بن زنين بمقاسم، يعيف السيد 2019أكتوبر  03مؤرخ في  1696بقرار رقـ
 والثقافي. العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي

  في رتبة مدير بحث بمركز البحث  حمو عبد الكريم، يعيف السيد 2019أكتوبر  03مؤرخ في  1697بقرار رقـ
 العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي.

  في رتبة مدير بحث بمركز تنمية  كوسة مصطفى، يعيف السيد 2019أكتوبر  03مؤرخ في  1698بقرار رقـ
 تجددة.الطاقات الم

  في رتبة مدير بحث بمركز تنمية  عباس دمحم، يعيف السيد 2019أكتوبر  03مؤرخ في  1699بقرار رقـ
 الطاقات المتجددة.

  في رتبة مدير بحث بمركز  بمغراس عبد الوىاب، يعيف السيد 2019أكتوبر  03مؤرخ في  1700بقرار رقـ
 افي.البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثق

  في رتبة مدير بحث بمركز تنمية  طاىي حكيم، يعيف السيد 2019أكتوبر  03مؤرخ في  1701بقرار رقـ
 التكنولوجيات المتطورة.

  في رتبة مديرة بحث بمركز تنمية  ساولة نادية، تعيف السيدة 2019أكتوبر  03مؤرخ في  1702بقرار رقـ
 التكنولوجيات المتطورة.

  في رتبة مدير بحث بمركز تنمية  ىنطوط عبدالفتاح، يعيف السيد 2019أكتوبر  03مؤرخ في  1703بقرار رقـ
 التكنولوجيات المتطورة.

  في رتبة مدير بحث بمركز تنمية  سميمان عبد الحميم، يعيف السيد 2019أكتوبر  03مؤرخ في  1704بقرار رقـ
 التكنولوجيات المتطورة.
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  في رتبة مدير بحث بمركز البحث شبوط رضوان يف السيد ، يع2019أكتوبر  03مؤرخ في  1705بقرار رقـ
 العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.

  في رتبة مدير بحث بمركز البحث  حميس يوسف، يعيف السيد 2019أكتوبر  03مؤرخ في  1706بقرار رقـ
 العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة.

  في رتبة مدير بحث بمركز البحث  طنجاوي جمال، يعيف السيد 2019ر أكتوب 03مؤرخ في  1707بقرار رقـ
 في اإلعبلـ العممي والتقني.

  في رتبة مدير بحث بمركز تنمية  بن يمول كمال، يعيف السيد 2019أكتوبر  03مؤرخ في   1708بقرار رقـ
 الطاقات المتجددة.

  في رتبة مديرة بحث بمركز تنمية  ىرةصاحب جو ، تعيف السيدة 2019أكتوبر  03مؤرخ في  1709بقرار رقـ
 الطاقات المتجددة.

  في رتبة مدير بحث بمركز تنمية  بمميمي حسين، يعيف السيد 2019أكتوبر  03مؤرخ في  1710بقرار رقـ
 الطاقات المتجددة.

  في رتبة مدير بحث بمركز تنمية كعباش عبد الحميد، يعيف السيد 2019أكتوبر  03مؤرخ في  1711بقرار رقـ 
 الطاقات المتجددة.

  في رتبة مدير بحث بمركز تنمية  برباوي براىيم، يعيف السيد 2019أكتوبر  03مؤرخ في  1712بقرار رقـ
 الطاقات المتجددة.

  في رتبة مدير بحث بمركز تنمية  حتي مصطفى، يعيف السيد 2019أكتوبر  03مؤرخ في  1713بقرار رقـ
 الطاقات المتجددة.

  في رتبة مدير بحث بمركز تنمية  إمسعاد خالد، يعيف السيد 2019أكتوبر  03في  مؤرخ 1714بقرار رقـ
 الطاقات المتجددة.

  بصفتو مدير مخبر تحت  بن موسات عبد الرحيم، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1735بقرار رقـ
 مالطاقات والموادم المنشأ لدػ المركز الجامعي لتامنغست. عنواف

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  جغمولي يوسف، يعيف السيد 2019أكتوبر  08ؤرخ في م 1736بقرار رقـ
 مسوسيولوجية جودة الخدمة العموميةم المنشأ لدػ جامعة المسيمة.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  رحاب مختار، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1737بقرار رقـ
 جتماعيةم، المنشأ لدػ جامعة  المسيمة.مالدراسات األنثروبولوجية والمشكبلت اال

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  بن يمينة السعيد، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1738بقرار رقـ
 متخطيط الموارد البشرية تحسيف األداءم، المنشأ لدػ جامعة المسيمة.

  بصفتيا مديرة مخبر تحت  عائشةحساني ، تنيى مياـ السيدة 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1739بقرار رقـ
 عنواف م المركبات الفعالة حيويا وتثميف األجساـ الحيةم، المنشأ لدػ المدرسة العميا لؤلساتذة بالقبة.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  مجادي جمال الدين، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1740بقرار رقـ
 رسة العميا لؤلساتذة بالقبة.جسـ وبنية المادةم، المنشأ لدػ المد -مف
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  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  بوخشم دمحم، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1741بقرار رقـ
 مالمركبات الفعالة حيويا وتثميف األجساـ الحيةم، المنشأ لدػ المدرسة العميا لؤلساتذة بالقبة.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  قران عبد الحفيعم، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1742بقرار رقـ
 مالمعادالت التفاضمية الجزئية غير الخطية وتاريخ الرياضياتم، المنشأ لدػ المدرسة العميا لؤلساتذة بالقبة.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  بنعمية عبد المجيد، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1743بقرار رقـ
 .1إلسبلمية في شماؿ إفريقيام، المنشأ لدػ جامعة وىرافممخطوطات الحضارة ا

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  مجاىدي الطاىر، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1744بقرار رقـ
 مالميارات الحياتيةم، المنشأ لدػ جامعة المسيمة.

  تيا مديرة مخبر تحت عنواف بصف بوزيان جميمة، تعيف السيدة 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1745بقرار رقـ
 .1مبيولوجية الجوفيةم، المنشأ لدػ جامعة وىراف

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  رأس الماء عيسى، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1746بقرار رقـ
 .1مفيرس األفبلـ الثورية في السينما الجزائرية وأرشفتيام، المنشأ لدػ جامعة وىراف

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف مأعماؿ  فاراح نذير، يعيف السيد 2019أكتوبر  08ؤرخ في م 1747بقرار رقـ
 إليكترونية لموثائقم، المنشأ لدػ جامعة عنابة.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  مقراني الياشمي، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1748بقرار رقـ
 .2دػ جامعة الجزائرمعمـ اجتماع المنظمات والمناجمنتم، المنشأ ل

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  حمايدي براىيم، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1749بقرار رقـ
 ماليندسة الكيرومكانيكيةم، المنشأ لدػ جامعة عنابة.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  محفوظ مصارح، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1750بقرار رقـ
 الحيوية وعمـ التسمـ البيئيم، المنشأ لدػ جامعة عنابة. مالكيمياء

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  شريف عبد النور، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1751بقرار رقـ
 مالفيزيولوجيا البيئية الحيوانيةم، المنشأ لدػ جامعة عنابة.

  بصفتو مدير مخبر تحت  بن رتام عبد الوىابد ، تنيى مياـ السي2019أكتوبر  08مؤرخ في  1752بقرار رقـ
 عنواف ماليندسة الكيرومكانيكيةم، المنشأ لدػ جامعة عنابة.

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  كسكاس بوعالم، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1753بقرار رقـ
 .1مميكانيؾ الدقة التطبيقيةم، المنشأ لدػ جامعة سطيف

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  سمطاني نور الدين، يعيف السيد 2019أكتوبر  08في  مؤرخ 1754بقرار رقـ
 بيولوجية حيوانية تطبيقيةم، المنشأ لدػ جامعة عنابة.م
  بصفتو مدير مخبر تحت  ساعد عبد السالم، تنيى مياـ السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1755بقرار رقـ

 .1م، المنشأ لدػ جامعة سطيفعنواف م فيزياء وميكانيؾ المواد المعدنية
  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  سماتة لخضر، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1756بقرار رقـ

 .1مفيزياء وميكانيؾ المواد المعدنيةم، المنشأ لدػ جامعة سطيف
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  تحت  بصفتيا مديرة مخبر بحث معوش نعيمة، تعيف السيدة 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1757بقرار رقـ
 .1عنواف مالكيروكمياء والموادم، المنشأ لدػ جامعة سطيف

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  حداوي نصر الدين، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1758بقرار رقـ
 .1مالكيمياء الفيزيائية لممبممرات العاليةم، المنشأ لدػ جامعة سطيف

  بصفتو مدير مخبر بحث تحت  نسارك بمقاسميى مياـ السيد ، تن2019أكتوبر  08مؤرخ في  1759بقرار رقـ
 .1عنواف مالكيروكمياء والموادم، المنشأ لدػ جامعة سطيف

  بصفتو مدير مخبر بحث تحت عنواف  بن جدو أحمد، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1760بقرار رقـ
 .1مالرياضيات التطبيقيةم، المنشأ لدػ جامعة سطيف

  بصفتو مدير مخبر بحث تحت  مرواني بوبكر، تنيى مياـ السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1761بقرار رقـ
 .1عنواف مالرياضيات التطبيقيةم، المنشأ لدػ جامعة سطيف

  بصفتو مدير مخبر بحث تحت عنواف  شافعي نجيب، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1762بقرار رقـ
 .1المعقدم، المنشأ لدػ جامعة سطيفمالكيروكيمياء في المواد الجزئية و 

  بصفتو مدير مخبر بحث تحت  شافعة صالح، تنيى مياـ السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1763بقرار رقـ
 .1عنواف مالكيروكيمياء في المواد الجزئية والمعقدم، المنشأ لدػ جامعة سطيف

  بصفتو مدير مخبر بحث  مختارحامدي شريف ، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1764بقرار رقـ
 .1تحت عنواف مالصحة والمحيط في اليضاب العميا السطايفيةم، المنشأ لدػ جامعة سطيف

  بصفتو مدير مخبر بحث  طوافري العصنوني، تنيى مياـ السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1765بقرار رقـ
 نة.تحت عنواف متثميف المواد الطبيعيةم، المنشأ لدػ جامعة خميس مميا

  بصفتو مدير مخبر بحث تحت  بن حمو ميمود، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1766بقرار رقـ
 .2عنواف مجيودينامكية األحواض والحصيمة الرسوبيةم، المنشأ لدػ جامعة وىراف

  بصفتيا مديرة مخبر بحث تحت صاري فوزية ، تنيى مياـ السيدة 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1767بقرار رقـ
رصد الممارسات وتقييـ الميارات في الفرنكوفونيةم، المنشأ لدػ  :عنواف مالمغة الفرنسية في المغرب العربي

 .2جامعة وىراف
  بصفتيا مديرة مخبر بحث تحت  مياجمي رحمونة، تعيف السيدة 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1768بقرار رقـ

ت وتقييـ الميارات في الفرنكوفونيةم، المنشأ لدػ رصد الممارسا :عنواف مالمغة الفرنسية في المغرب العربي
 .2جامعة وىراف

  بصفتو مدير مخبر تحت عنواف منظـ  لحسايني دمحم، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1769بقرار رقـ
 وتكنولوجية اإلعبلـ واإلتصاؿم، المنشأ لدػ جامعة تممساف.

  بصفتو مدير مخبر بحث تحت  بشير بويجرة دمحمسيد ، يعيف ال2019أكتوبر  08مؤرخ في  1770بقرار رقـ
 عنواف ماليياكل والمواد المتقدمة في اليندسة المدنية واألشغاؿ العموميةم، المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.

  بصفتو مدير مخبر بحث تحت  وقاص الصديق، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1771بقرار رقـ
 قبة وتطبيقاتم، المنشأ لدػ جامعة سعيدة.مرا -تحميل -عنواف مىندسة
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  بصفتو مدير مخبر بحث تحت أمين عبد المالك ، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1772بقرار رقـ
 عنواف متسيير المعمومات والمعطيات المعقدةم، المنشأ لدػ جامعة سعيدة.

  فتيا مديرة مخبر بحث تحت عنواف بص ةجمول راضي، تعيف السيدة 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1773بقرار رقـ
 الوظيفة والتطورية عمـ البيئةم، المنشأ لدػ جامعة الطارؼ.م
  بصفتيا مديرة مخبر بحث  طاجين عائشة، تنيى مياـ السيدة 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1774بقرار رقـ

 تحت عنواف مالوظيفة والتطورية عمـ البيئةم، المنشأ لدػ جامعة الطارؼ.
 بصفتو مدير مخبر بحث تحت  بن رجم دمحم خميسي، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1775ـ بقرار رق

 عنواف مالمالية، المحاسبة، الجباية والتأميفم، المنشأ لدػ جامعة سوؽ أىراس.
  بصفتو مدير مخبر بحث تحت عنواف  غميوس صالح، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1776بقرار رقـ

 ت المغوية النظرية والتطبيقيةم، المنشأ لدػ جامعة المسيمة.مالدراسا
  بصفتو مدير مخبر بحث تحت  شنان قويدر، تنيى مياـ السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1777بقرار رقـ

 عنواف مالدراسات المغوية النظرية والتطبيقيةم، المنشأ لدػ جامعة المسيمة.
  بصفتو مدير مخبر بحث تحت عنواف  بوخالفة فتحييعيف السيد  ،2019أكتوبر  08مؤرخ في  1778بقرار رقـ

 مالشعرية الجزائريةم، المنشأ لدػ جامعة المسيمة.
  بصفتو مدير مخبر بحث  فرحات حميدة عبد الحق، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1779بقرار رقـ

 .1تحت عنواف ماإلليكتروبصرية والمكوناتم، المنشأ لدػ جامعة سطيف
 بصفتو مدير مخبر بحث تحت  شقعار دمحم، تنيى مياـ السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1780قرار رقـ ب

 .1عنواف م اإلليكتروبصرية والمكونات م، المنشأ لدػ جامعة سطيف
  بصفتيا مديرة مخبر بحث تحت عنواف  حيفري نوال، تعيف السيدة 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1781بقرار رقـ

 بصرية في الممارسات الفنية الجزائريةم، المنشأ لدػ جامعة مستغانـ.مالجماليات ال
  بصفتو مدير مخبر بحث تحت عنواف  نسبة عمي، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1782بقرار رقـ

 ماألنظمة المندمجة المستعممة لمواقط م، المنشأ لدػ المدرسة العميا لؤلساتذة بالقبة.
  بصفتيا مديرة مخبر بحث تحت  عمارة كحمي، تنيى مياـ السيدة 2019أكتوبر  08 مؤرخ في 1783بقرار رقـ

 عنواف مالجماليات البصرية في الممارسات الفنية الجزائريةم، المنشأ لدػ جامعة مستغانـ.
  بصفتو مدير مخبر بحث تحت  خمفاوي يوسف، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1784بقرار رقـ

 والمواد والطاقويةم، المنشأ لدػ جامعة بجاية. عنواف مالميكانيؾ
  بصفتو مدير مخبر بحث تحت  بوطابع العمري ، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1785بقرار رقـ

 عنواف مسيميولوجيا المسرح بيف النظرية والتطبيقم، المنشأ لدػ جامعة المسيمة.
  بصفتو مدير مخبر بحث تحت  مصطفاي مسعود ، يعيف السيد2019أكتوبر  08مؤرخ في  1786بقرار رقـ

 عنواف مالمواد واألنظمة اإلليكترونيةم، المنشأ لدػ جامعة برج بوعريريج.
  بصفتو مدير مخبر بحث  شاللي ناصر الدين، تنيى مياـ السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1787بقرار رقـ

 ة برج بوعريريج.تحت عنواف مالمواد واألنظمة اإلليكترونيةم، المنشأ لدػ جامع
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  بصفتو مدير مخبر بحث تحت عنواف  خضري دمحم، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1788بقرار رقـ
 مالعدالة السيبرانيةم، المنشأ لدػ جامعة برج بوعريريج.

  بصفتيا مديرة مخبر بحث تحت  بوحناش نورة، تعيف السيدة 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1789بقرار رقـ
 .2لدراسات التارخية والفمسفيةم، المنشأ لدػ جامعة قسنطينةعنواف ما

  بصفتو مدير مخبر بحث تحت  مذبوح لخضر، تنيى مياـ السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1790بقرار رقـ
 .2عنواف مالدراسات التارخية والفمسفيةم، المنشأ لدػ جامعة قسنطينة

  بصفتيا مديرة مخبر بحث تحت عنواف  ناجي بشرى سيدة ، تعيف ال2019أكتوبر  08مؤرخ في  1791بقرار رقـ
 مكيربة المؤسسات الصناعيةم، المنشأ لدػ جامعة بومرداس.

  بصفتيا مديرة مخبر بحث تحت عنواف  مجاني بوبة، تعيف السيدة 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1792بقرار رقـ
 .2قسنطينةمالدراسات والبحوث في حضارة المغرب اإلسبلميم، المنشأ لدػ جامعة 

  بصفتو مدير مخبر بحث تحت عنواف  عكنوش نبيل، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1793بقرار رقـ
 .2م تكنولوجيات اإلعبلـ الجديدة والنمو الوطنيم، المنشأ لدػ جامعة قسنطينة 

  بر بحث تحت بصفتيا مديرة مخ قموح ناجية، تنيى مياـ السيدة 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1794بقرار رقـ
 .2عنواف متكنولوجيات اإلعبلـ الجديدة والنمو الوطنيم، المنشأ لدػ جامعة قسنطينة

  بصفتو مدير مخبر بحث تحت  بن عزوز جمال، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1795بقرار رقـ
 عنواف مميكانيؾ المواد الصمبة واألنظمةم، المنشأ لدػ جامعة بومرداس.

  بصفتو مدير مخبر بحث تحت  كحول عبد الحميم، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1796بقرار رقـ
 اإلشعاعات والبنية النانومتريةم، المنشأ لدػ جامعة برج بوعريريج.-عنواف مفيزياء المواد

  بصفتو مدير مخبر بحث تحت  خضراوي عبد القادر، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1797بقرار رقـ
 متثميف المواد الطبيعيةم، المنشأ لدػ جامعة خميس مميانة. عنواف

  بصفتو مدير مخبر بحث تحت  عثمانين غازي ، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1798بقرار رقـ
 عنواف متكنولوجية المحروقاتم، المنشأ لدػ جامعة بومرداس.

  بصفتو مدير مخبر بحث تحت  وي عبد هللاعبد الال ، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1799بقرار رقـ
 .2عنواف مالفمسفة وتاريخ الزمف الحاضرم، المنشأ لدػ جامعة وىراف

  بصفتيا مديرة مخبر بحث تحت  حريق فاطمة زىرة، تعيف السيدة 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1800بقرار رقـ
 .2وىرافعنواف ماألدوات البيداغوجية في المغات األجنبيةم، المنشأ لدػ جامعة 

  بصفتيا مديرة مخبر  شيالي فاطمة الزىرة، تنيى مياـ السيدة 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1801بقرار رقـ
 .2بحث تحت عنواف ماألدوات البيداغوجية في المغات األجنبيةم، المنشأ لدػ جامعة وىراف

  ر بحث تحت عنواف بصفتو مدير مخب مغبر رشيد، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1802بقرار رقـ
 .1مكيمياء المبممراتم، المنشأ لدػ جامعة وىراف

  بصفتو مدير مخبر بحث تحت  بمبشير دمحم، تنيى مياـ السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1803بقرار رقـ
 .1عنواف مكيمياء المبممراتم، المنشأ لدػ جامعة وىراف
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  بصفتيا مديرة مخبر بحث تحت عنواف م  اق عبمةرو ، تعيف السيدة 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1804بقرار رقـ
 .2تحميل التحوالت اإلجتماعية والمؤسساتيةم، المنشأ لدػ جامعة قسنطينة

  بصفتيا مديرة مخبر بحث  سعد سعود فاطمة، تنيى مياـ السيدة 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1805بقرار رقـ
 م، المنشأ لدػ جامعة برج بوعريريج.اإلشعاعات والبنية النانومترية-تحت عنواف مفيزياء المواد

  بصفتيا مديرة مخبر بحث تحت  سايب سميمة، تعيف السيدة 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1806بقرار رقـ
 عنواف م فيزياء المواد وتطبيقاتيام، المنشأ لدػ جامعة المسيمة.

  مدير مخبر بحث تحت بصفتو  بوناموس عز الدين، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1807بقرار رقـ
 عنواف م العمـو الطبيعية والموادم، المنشأ لدػ المركز الجامعي لميمة.

  بصفتيا مديرة مخبر بحث تحت  موس ليمى حياة، تعيف السيدة 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1808بقرار رقـ
 .2عنواف ماآللية واإلنتاج اآلليم، المنشأ لدػ جامعة باتنة

  بصفتو مدير مخبر بحث تحت عنواف  ولد حمو مالك، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1809بقرار رقـ
 م ىندسة المناجـم، المنشأ لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

  بصفتو مدير مخبر بحث تحت عنواف  قرقوى ادريس، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1810بقرار رقـ
 مع ودراسة في األبعاد الفكرية والجماليةم، المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.مالنص المسرحي الجزائرؼ، إعادة ج

  بصفتيا مديرة مخبر بحث  عائشة مغربي بنعمي، تعيف السيدة 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1811بقرار رقـ
 تحت عنواف مالتنمية البيئية لمفضاءم، المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.

  بصفتو مدير مخبر بحث تحت عنواف  ىاليمي حنيفي، يعيف السيد 2019توبر أك 08مؤرخ في  1812بقرار رقـ
 مالبحوث والدراسات اإلستشراقية في حضارة المغرب اإلسبلميم، المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.

  بصفتو مدير مخبر  قندوسي بدر الدين عبد الكريم، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1813بقرار رقـ
 واف مالبيئة والصحةم، المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.بحث تحت عن

  بصفتو مدير مخبر بحث تحت  صحراوي بن شيحة، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1814بقرار رقـ
 عنواف م إدارة اإلبتكار والتسويقم، المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.

  بصفتو مدير مخبر بحث تحت  د النبية كريمول، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1815بقرار رقـ
 عنواف مالجزائر: تاريخ ومجتمع في العصر الحديث والمعاصرم، المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.

  بصفتو مدير مخبر بحث تحت مجاود دمحم ، تنيى مياـ السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1816بقرار رقـ
 يث والمعاصرم، المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.عنواف مالجزائر: تاريخ ومجتمع في العصر الحد

  بصفتو مدير مخبر بحث تحت نور عبد القادر، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1817بقرار رقـ ،
 عنواف مديناميكية المحركات، إىتزازات والصوتياتم، المنشأ لدػ جامعة بومرداس.

  بصفتيا مديرة مخبر بحث تحت عنواف مموح أحالمدة ، تعيف السي2019أكتوبر  08مؤرخ في  1818بقرار رقـ ،
 مالبحث في اإلعبلـ اآلليم، المنشأ لدػ جامعة عنابة.

  بصفتيا مديرة مخبر بحث  حياة فريدة مرواني، تنيى مياـ السيدة 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1819بقرار رقـ
 تحت عنواف مالبحث في اإلعبلـ اآلليم، المنشأ لدػ جامعة عنابة.
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  بصفتو مدير مخبر بحث تحت سماعيمي أرزقي، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1820ار رقـ بقر ،
 عنواف ماليندسة الميكانيكية والتطويرم، المنشأ لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

  عنواف ، بصفتو مدير مخبر بحث تحت سعدون رابح، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1821بقرار رقـ
 ماإلشارة واإلتصاالتم، المنشأ لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

  بصفتو مدير مخبر بحث تحت لرباس شريف، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1822بقرار رقـ ،
 عنواف مأجيزة اإلتصاالت والتحويل التوتر الفوتونيم، المنشأ لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

  بصفتيا مديرة مخبر بحث تحت بمحناش نعيمة، تعيف السيدة 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1823بقرار رقـ ،
 عنواف معموـ وتقنيات البيئةم، المنشأ لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

  ت ، بصفتو مدير مخبر بحث تحبوعبد هللا مبروك، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1824بقرار رقـ
 عنواف مىندسة الزالزؿ ودينامكية اليياكلم، المنشأ لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

  بصفتو مدير مخبر بحث تحت دمحم بن سالمة، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1825بقرار رقـ ،
 عنواف مالتربة والتنمية المستدامةم، المنشأ لدػ جامعة عنابة.

  بصفتيا مديرة مخبر بحث تحت صالحي حنيفة، تعيف السيدة 2019أكتوبر  08في  مؤرخ 1826بقرار رقـ ،
 .1عنواف مسيكولوجية مستعمل الطريقم، المنشأ لدػ جامعة باتنة

  بصفتو مدير مخبر رحال غربي دمحم اليادي  ، تنيى مياـ السيد2019أكتوبر  08مؤرخ في  1827بقرار رقـ
 .1لطريق م، المنشأ لدػ جامعة باتنةبحث تحت عنواف م سيكولوجية مستعمل ا

  بصفتو مدير مخبر بحث تحت بن حفري شكيب، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  1828بقرار رقـ ،
 .2م، المنشأ لدػ جامعة الجزائر1830-1516عنواف م الدراسات واألبحاث في الموروث العثماني بالجزائر 

  بصفتو مدير مساعد لدػ مركز البحث جبار دمحم رضاف السيد ، يعي2019نوفمبر  03مؤرخ في  55بقرار رقـ ،
 في البيئة.

  بصفتيا رئيسة قسـ مالعبلقات الدولية أيت عمي الجيدة، تعيف السيدة 2019نوفمبر  03مؤرخ في  56بقرار رقـ ،
 واإلتصاؿ واإلعبلـم لدػ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو الطبيعة والحياة.

  بصفتو رئيس قسـ مبرمجة مخانشة جمال الدين، يعيف السيد 2019نوفمبر  03خ في مؤر  57بقرار رقـ ،
 مشاريع البحثم لدػ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعمـو الزراعة والتغذية.

  بصفتو مدير وحدة البحث في الثقافة حمو عبد الكريم، يعيف السيد 2019نوفمبر  03مؤرخ في  58بقرار رقـ ،
 واإلتصاؿ والمغات واآلداب والفنوف لدػ مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي.

  بصفتو مدير مساعد لدػ مركز أحمد بن مييوب، تنيى مياـ السيد 2019نوفمبر  03مؤرخ في  59بقرار رقـ ،
 البحث في اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية.

  بصفتو مدير مساعد لدػ مركز البحث في منة خالد، يعيف السيد 2019نوفمبر  03مؤرخ في  60بقرار رقـ ،
 اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية.

  بصفتو أميف عاـ لدػ الوكالة جعبوب السعيد، تنيى مياـ السيد 2019نوفمبر  03مؤرخ في  61بقرار رقـ ،
 الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعمـو الزراعة والتغذية.
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  بصفتو أميف عاـ لدػ الوكالة توامي الشريف، يعيف السيد 2019نوفمبر  03مؤرخ في  62بقرار رقـ ،
 الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعمـو الزراعة والتغذية.

  بصفتو مدير مخبر بحث اسماعيل عبد الرحمان، يعيف السيد 2019نوفمبر  21مؤرخ في  63بقرار رقـ ،
 .1التحميلم، المنشأ لدػ جامعة وىرافبعنواف م اليندسة و 

  بصفتو مدير مخبر بحث بويعقوب عبد القادر، تنيى مياـ السيد 2019نوفمبر  21مؤرخ في  64بقرار رقـ ،
 .1اليندسة والتحميلم، المنشأ لدػ جامعة وىرافبعنواف م

  ر بحث بعنواف م المغة، بصفتيا مديرة مخبمرين خيرة، تعيف السيدة 2019نوفمبر  21مؤرخ في  65بقرار رقـ-
 .2الحضارات واآلدابم، المنشأ لدػ جامعة وىراف-الخطاب

  بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف مجاد فاطمة، تنيى مياـ السيدة 2019نوفمبر  21مؤرخ في  66بقرار رقـ ،
 .2الحضارات واآلدابم، المنشأ لدػ جامعة وىراف-الخطاب-مالمغة

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف ماألنظمة بن دمحم خير، يعيف السيد 2019نوفمبر  21مؤرخ في  67بقرار رقـ ،
 .1الذكيةم، المنشأ لدػ جامعة سطيف

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف لعمامرة عثمان، تنيى مياـ السيد 2019نوفمبر  21مؤرخ في  68بقرار رقـ ،
 .1ماألنظمة الذكية م، المنشأ لدػ جامعة سطيف

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف بن توىامي امبارك، يعيف السيد 2019نوفمبر  21ي مؤرخ ف 69بقرار رقـ ،
 .1مالكيمياء، اليندسة الجزيئية والموادم، المنشأ لدػ جامعة سطيف

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف عزيزي عمر، تنيى مياـ السيد 2019نوفمبر  21مؤرخ في  70بقرار رقـ ،
 .1الموادم، المنشأ لدػ جامعة سطيفمالكيمياء، اليندسة الجزيئية و 

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف يحياوي بالل، يعيف السيد 2019نوفمبر  21مؤرخ في  71بقرار رقـ ،
 .1مالبيولوجية الدقيقة التطبيقيةم، المنشأ لدػ جامعة سطيف

  بعنواف مكيمياء ، بصفتو مدير مخبر بحث سعدي عادل، يعيف السيد 2019نوفمبر  21مؤرخ في  72بقرار رقـ
 الغاز الطبيعيم، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف حميداتو مصطفى، يعيف السيد 2019نوفمبر  21مؤرخ في  73بقرار رقـ ،
 مإسيامات عمماء الجزائر في إثراء العمـو اإلسبلميةم، المنشأ لدػ جامعة الوادؼ.

 بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف ماألخطار قالة ميدي، يعيف السيد 2019نوفمبر  21مؤرخ في  74ـ بقرار رق ،
 .2الطبيعية وتييئة اإلقميـم، المنشأ لدػ جامعة باتنة

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف عميوش جمال، يعيف السيد 2019نوفمبر  21مؤرخ في  75بقرار رقـ ،
 ئية الميفيةم، المنشأ لدػ جامعة بومرداس.ممعالجة وتشكيل المركبات الكيميا

  بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف معمـ شراد يسمينة، تعيف السيدة 2019نوفمبر  21مؤرخ في  76بقرار رقـ ،
 .1المغة خطاب وتعميمةم، المنشأ لدػ جامعة قسنطينة

  دير مخبر بحث بعنواف ، بصفتو مشراد صالح الدين، يعيف السيد 2019نوفمبر  21مؤرخ في  77بقرار رقـ
 .1مالتييئة اإلقميميةم، المنشأ لدػ جامعة قسنطينة
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  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف بوساحة حسان، يعيف السيد 2019نوفمبر  21مؤرخ في  78بقرار رقـ ،
 .1مالمغات والترجمةم، المنشأ لدػ جامعة قسنطينة

  بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف انة نعيمةبن كن، تعيف السيدة 2019نوفمبر  21مؤرخ في  79بقرار رقـ ،
 .1مالتصنيف الحيوؼ وعمـ بيئة المحصمياتم، المنشأ لدػ جامعة قسنطينة

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف أحمد سي عمي، يعيف السيد 2019نوفمبر  21مؤرخ في  80بقرار رقـ ،
 مالقانوف واألمف اإلنسانيم، المنشأ لدػ جامعة الشمف.

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف خريف عبد الوىاب، يعيف السيد 2019نوفمبر  21مؤرخ في  81بقرار رقـ ،
 .2مالحكومة والتنمية المستدامةم، المنشأ لدػ جامعة البميدة 

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف كرنيش بغداد، تنيى مياـ السيد 2019نوفمبر  21مؤرخ في  82بقرار رقـ ،
 .2مة م، المنشأ لدػ جامعة البميدة مالحكومة والتنمية المستدا

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف مالجغرافيا يونسي دمحم، يعيف السيد 2019نوفمبر  21مؤرخ في  83بقرار رقـ ،
 اإلقتصادية والتبادؿ الدوليم، المنشأ لدػ المركز الجامعي لتيبازة.

  بصفتو مدير مخبر بحث مال الدينسحنون ج، تنيى مياـ السيد 2019نوفمبر  21مؤرخ في  84بقرار رقـ ،
 بعنواف م الجغرافيا اإلقتصادية والتبادؿ الدوليم، المنشأ لدػ المركز الجامعي لتيبازة.

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف بن قطاف أحمد، يعيف السيد 2019نوفمبر  21مؤرخ في  85بقرار رقـ ،
 عة برج بوعريريج.مالدراسات والبحوث في التنمية الريفيةم، المنشأ لدػ جام

  بصفتو مدير مخبر بحث بن منصور موسى، تنيى مياـ السيد 2019نوفمبر  21مؤرخ في  86بقرار رقـ ،
 بعنواف مالدراسات والبحوث في التنمية الريفيةم، المنشأ لدػ جامعة برج بوعريريج.

  مدير مخبر بحث  ، بصفتوميورباشة عبد الحميم، يعيف السيد 2019نوفمبر  21مؤرخ في  87بقرار رقـ
 .2بعنواف م المجتمع الجزائرؼ المعاصرم، المنشأ لدػ جامعة سطيف

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف سعود الطاىر، تنيى مياـ السيد 2019نوفمبر  21مؤرخ في  88بقرار رقـ ،
 .2مالمجتمع الجزائرؼ المعاصرم، المنشأ لدػ جامعة سطيف

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف قدي عبد المجيديعيف السيد  ،2019نوفمبر  21مؤرخ في  89بقرار رقـ ،
 .3مالعولمة والسياسات اإلقتصاديةم، المنشأ لدػ جامعة الجزائر

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف مإدارة الداوي الشيخ، يعيف السيد 2019نوفمبر  21مؤرخ في  90بقرار رقـ ،
 .3الجزائر التغيير في الؤسسة الجزائريةم، المنشأ لدػ جامعة

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف م أبحاث بوعمقة أحمد، يعيف السيد 2019نوفمبر  21مؤرخ في  91بقرار رقـ ،
 .1في التغذية الكمينكية وتحوالتيام، المنشأ لدػ جامعة وىراف

  عنواف ، بصفتيا مديرة مخبر بحث ببوشناق مميكة، تنيى مياـ السيدة 2019نوفمبر  21مؤرخ في  92بقرار رقـ
 .1م أبحاث في التغذية الكمينكية وتحوالتيا م، المنشأ لدػ جامعة وىراف

  بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف ممكانيؾ دحو الزىرة، تعيف السيدة 2019نوفمبر  21مؤرخ في  93بقرار رقـ ،
 المنشآتم، المنشأ لدػ جامعة بشار.
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  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف مالمواد ميمود بدار، يعيف السيد 2019نوفمبر  21مؤرخ في  94بقرار رقـ ،
 وميكانيؾ المنشآتم، المنشأ لدػ جامعة المسيمة.

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف لعالوي عمر، يعيف السيد 2019نوفمبر  21مؤرخ في  95بقرار رقـ ،
ستراتيجية اإلندماج في اإلقتصاد العالميم، المنشأ  لدػ المدرسة العميا ماإلصبلحات اإلقتصادية، التنمية وا 

 لمتجارة.
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف ثابت دمحم ناصر، تنيى مياـ السيد 2019نوفمبر  21مؤرخ في  96بقرار رقـ ،

 مأنظمة اإلعبلـ المحاسبيةم، المنشأ لدػ المدرسة العميا لمتجارة.
  ر مخبر بحث بعنواف مأنظمة ، بصفتو مديبن يمس بالل، يعيف السيد 2019نوفمبر  21مؤرخ في  97بقرار رقـ

 اإلعبلـ المحاسبيةم، المنشأ لدػ المدرسة العميا لمتجارة.
  بصفتو مدير المحطة بن عيسى دمحم الحسين، تنيى مياـ السيد 2019ديسمبر  18مؤرخ في  99بقرار رقـ ،

 لقاحمة.التجريبية لوسط الفيزياء الحيوؼ لوادؼ ريغ لدػ مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق ا
  بصفتو مدير المحطة التجريبية لوسط بوالغبرة نوار، يعيف السيد 2019ديسمبر  18مؤرخ في  100بقرار رقـ ،

 الفيزياء الحيوؼ لوادؼ ريغ لدػ مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة.
  بر بحث بعنواف ، بصفتو مدير مخمريخي بشير، يعيف السيد 2019ديسمبر  19مؤرخ في  101بقرار رقـ

 .1مالرياضيات األساسية والعدديةم، المنشأ لدػ جامعة سطيف
  بصفتو مدير بن شريف مدني عبد المطيف، تنيى مياـ السيد 2019ديسمبر  19مؤرخ في  102بقرار رقـ ،

 .1مخبر بحث بعنواف مالرياضيات األساسية والعدديةم، المنشأ لدػ جامعة سطيف
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف بن قمة بمقاسم، يعيف السيد 2019يسمبر د 19مؤرخ في  103بقرار رقـ ،

 مالكيمياء غير العضوية والمحيطم، المنشأ لدػ جامعة تممساف.
  بصفتيا مديرة مخبر بحث مختاري مميكة، تنيى مياـ السيدة 2019ديسمبر  19مؤرخ في  104بقرار رقـ ،

 شأ لدػ جامعة تممساف.بعنواف مالكيمياء غير العضوية والمحيطم، المن
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف مرداس رشيد، يعيف السيد 2019ديسمبر  19مؤرخ في  105بقرار رقـ ،

 مالكيمياء التطبيقيةم، المنشأ لدػ جامعة قالمة.
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف سطحة حميد، يعيف السيد 2019ديسمبر  19مؤرخ في  106بقرار رقـ ،

 بوليميرات والمركبات النانومتريةم، المنشأ لدػ جامعة قالمة.مالسيميكات، ال
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف المكي دراجي، يعيف السيد 2019ديسمبر  19مؤرخ في  107بقرار رقـ ،

 مالسياسات العامة وتحسيف الخدمة العموميةم، المنشأ لدػ جامعة الوادؼ.
  بصفتو مدير مخبر بحث شبل بدر الدينمياـ السيد  ، تنيى2019ديسمبر  19مؤرخ في  108بقرار رقـ ،

 بعنواف مالسياسات العامة وتحسيف الخدمة العمومية م، المنشأ لدػ جامعة الوادؼ.
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف شباكة دمحم ناصر، يعيف السيد 2019ديسمبر  19مؤرخ في  109بقرار رقـ ،

 لدػ المدرسة الوطنية العميا لمفبلحة.تحكـ المياه في الميداف الفبلحيم، المنشأ م
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  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف لعريبي مرزاق، يعيف السيد 2019ديسمبر  19مؤرخ في  110بقرار رقـ ،
 معموـ وىندسة الموادم، المنشأ لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف بمعربي الحبيب، يعيف السيد 2019ديسمبر  19مؤرخ في  111بقرار رقـ ،
 مالتركيب والحفز الكيميائيم، المنشأ لدػ جامعة تيارت.

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف شمواح ناصر، يعيف السيد 2019ديسمبر  19مؤرخ في  112بقرار رقـ ،
 مىندسة البناء والمعمارم، المنشأ لدػ جامعة بجاية.

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف كربوش دمحميعيف السيد ، 2019ديسمبر  19مؤرخ في  113بقرار رقـ ،
بداعم، المنشأ لدػ جامعة معسكر.  مالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحث وا 

  بصفتو مدير مخبر بحث شنيني عبد الرحمان، تنيى مياـ السيد 2019ديسمبر  19مؤرخ في  114بقرار رقـ ،
بداع   م، المنشأ لدػ جامعة معسكر.بعنواف مالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحث وا 

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف مىندسة بميل عمي، يعيف السيد 2019ديسمبر  19مؤرخ في  115بقرار رقـ ،
 الطرائق وكيمياء المحاليلم، المنشأ لدػ جامعة معسكر.

  اف ، بصفتو مدير مخبر بحث بعنو حجاري دمحم، يعيف السيد 2019ديسمبر  19مؤرخ في  116بقرار رقـ
 ماألدوات القانونية لمسياسة العقاريةم، المنشأ لدػ جامعة معسكر.

  بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف يحياوي نصيرة، تعيف السيدة 2019ديسمبر  19مؤرخ في  117بقرار رقـ ،
 ممستقبل اإلقتصاد الجزائرؼ خارج المحروقاتم، المنشأ لدػ جامعة بومرداس.

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف شعباني مجيد، تنيى مياـ السيد 2019بر ديسم 19مؤرخ في  118بقرار رقـ ،
 ممستقبل اإلقتصاد الجزائرؼ خارج المحروقاتم، المنشأ لدػ جامعة بومرداس.

  بصفتو مدير مخبر بحث بممقنعي عيسى، تنيى مياـ السيد 2019ديسمبر  19مؤرخ في  119بقرار رقـ ،
 نشأ لدػ جامعة سكيكدة.بعنواف م اإللكترونيؾ لسكيكدةم، الم

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف درويش نذير، تنيى مياـ السيد 2019ديسمبر  19مؤرخ في  120بقرار رقـ ،
 ماإللكترونيؾ لسكيكدةم، المنشأ لدػ جامعة سكيكدة.

  بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف شوتري أمال، تعيف السيدة 2019ديسمبر  19مؤرخ في  121بقرار رقـ ،
، المنشأ لدػ مراسات اقتصادية حوؿ المناطق الصناعية في ظل الدور الجديد لمجامعة  حالة برج بوعريريجمد

 جامعة برج بوعريريج.
  بصفتو مدير مخبر بحث بندي عبد هللا عز الدين، يعيف السيد 2019ديسمبر  19مؤرخ في  122بقرار رقـ ،

 وىراف لمعموـ والتكنولوجيا. بعنواف متطوير السحب الكيربائيم، المنشأ لدػ جامعة
  بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف بمياشمي مريم، تعيف السيدة 2019ديسمبر  19مؤرخ في  123بقرار رقـ ،

 مالكيمياء وعمـو البيئةم، المنشأ لدػ جامعة بشار.
  بر ، بصفتيا مديرة مخلوبايمي بن موسى نمشة، تعيف السيدة 2019ديسمبر  19مؤرخ في  124بقرار رقـ

 بحث بعنواف مالبيولوجيا الحيوانية البيئيةم، المنشأ لدػ المدرسة العميا لؤلساتذة بالقبة.
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  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف موساوي توفيق، يعيف السيد 2019ديسمبر  19مؤرخ في  125بقرار رقـ ،
 منظرية النقطة الصامدة وتطبيقاتيام، المنشأ لدػ المدرسة العميا لؤلساتذة بالقبة.

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف كريم فاتح، يعيف السيد 2019ديسمبر  19مؤرخ في  126بقرار رقـ ،
 .1مإلكترونيؾ اإلستطاعة والتحكـ الصناعيم، المنشأ لدػ جامعة سطيف

  بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف رقاقبة زينب، تعيف السيدة 2019ديسمبر  19مؤرخ في  127بقرار رقـ ،
 رافي اآللي والتنمية المستدامةم، المنشأ لدػ جامعة تيارت.ماإلعبلـ الجغ

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف بوعزة عمار، يعيف السيد 2019ديسمبر  19مؤرخ في  128بقرار رقـ ،
 ماليندسة الفيزيائيةم، المنشأ لدػ جامعة تيارت.

  بصفتو مدير مخبر بحث  ،سنوسي عبد القادر، يعيف السيد 2019ديسمبر  19مؤرخ في  129بقرار رقـ
 بعنواف ماإلعبلـ اآللي ورياضياتم، المنشأ لدػ جامعة تيارت.

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف صالح دمحم، يعيف السيد 2019ديسمبر  19مؤرخ في  130بقرار رقـ ،
 .2مالمؤسسات والتجارةم، المنشأ لدػ جامعة وىراف

  بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف دالي سميمةسيدة ، تعيف ال2019ديسمبر  19مؤرخ في  131بقرار رقـ ،
 مالمعالجة اآللية لمغة العربيةم، المنشأ لدػ جامعة تممساف.

  بصفتو مدير مخبر بحث غيثري سيدي دمحم، تنيى مياـ السيد 2019ديسمبر  19مؤرخ في  132بقرار رقـ ،
 .بعنواف مالمعالجة اآللية لمغة العربيةم، المنشأ لدػ جامعة تممساف

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف عور بن عومر، يعيف السيد 2019ديسمبر  19مؤرخ في  133بقرار رقـ ،
 مالبيوميكانيؾ التطبيقية والبيوموادم، المنشأ لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف.

  بحث بعنواف  ، بصفتو مدير مخبرعمري رشيد، يعيف السيد 2019ديسمبر  19مؤرخ في  134بقرار رقـ
 متشريعات القانوف اإلقتصادؼم، المنشأ لدػ جامعة معسكر.

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف بوجاىم جميل، يعيف السيد 2019ديسمبر  19مؤرخ في  135بقرار رقـ ،
 مالتحكـ المتقدـم، المنشأ لدػ جامعة قالمة.

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف  ،يوسفي رشيد، يعيف السيد 2019ديسمبر  19مؤرخ في  136بقرار رقـ
 مالسياسة الصناعية وتنمية المبادالت الخارجيةم، المنشأ لدػ جامعة مستغانـ.

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف قدور عمر، يعيف السيد 2019ديسمبر  19مؤرخ في  137بقرار رقـ ،
 مالبيتروكيمياء الشاممةم، المنشأ لدػ جامعة بومرداس.

  بصفتو مدير مخبر بحث حمادة بوجمعة، تنيى مياـ السيد 2019ديسمبر  19في مؤرخ  138بقرار رقـ ،
 بعنواف مالبيتروكيمياء الشاممةم، المنشأ لدػ جامعة بومرداس.

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف بوزيت نصر الدين، يعيف السيد 2019ديسمبر  19مؤرخ في  139بقرار رقـ ،
 .1سطيفمالوسائل العمميةم، المنشأ لدػ جامعة 

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف شمام فيصل، يعيف السيد 2019ديسمبر  19مؤرخ في  140بقرار رقـ ،
 مالفيزياء التطبيقية والنظريةم، المنشأ لدػ جامعة تبسة.
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  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف حاج ممياني دمحم، يعيف السيد 2019ديسمبر  19مؤرخ في  141بقرار رقـ ،
 ية وفيزياء الموادم، المنشأ لدػ جامعة الشمف.مالفيزياء النظر 

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف بن عجمية أحمد، يعيف السيد 2019ديسمبر  19مؤرخ في  142بقرار رقـ ،
 متعميمية المغات وتحميل الخطابم، المنشأ لدػ جامعة الشمف.

  بصفتو رئيس قسـ متقويـ عزيزمسيس عبد ال، تنيى مياـ السيد 2019ديسمبر  25مؤرخ في  144بقرار رقـ ،
 مشاريع البحث م، المنشأ لدػ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو الطبيعة والحياة.

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف كساب عمور، يعيف السيد 2019ديسمبر  30مؤرخ في  148بقرار رقـ ،
 كنولوجيا.ماألنظمة الدينامكيةم، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والت

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف كسي أرزقي، تنيى مياـ السيد 2019ديسمبر  30مؤرخ في  149بقرار رقـ ،
 ماألنظمة الدينامكيةم، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.

  حث بعنواف ، بصفتو مدير مخبر بلعرابي سميمان، يعيف السيد 2019ديسمبر  30مؤرخ في  150بقرار رقـ
 ماإلعبلـ اآللي الذكي والرياضيات والتطبيقم، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.

  بصفتو مدير مخبر بحث عيساني عمار، تنيى مياـ السيد 2019ديسمبر  30مؤرخ في  151بقرار رقـ ،
 ة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.بعنواف ماإلعبلـ اآللي الذكي والرياضيات والتطبيقم، المنشأ لدػ جامع

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف بن سبع بوعالم، يعيف السيد 2019ديسمبر  30مؤرخ في  152بقرار رقـ ،
معموـ الحساب، الترميز، عموـ التوافقيات والحساب الشكميم، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو 

 والتكنولوجيا.
  بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف سعدية نادية، تعيف السيدة 2019ديسمبر  30مؤرخ في  153بقرار رقـ ،

 مالروبوتيؾ، التوازؼ واألنظمة المدمجةم، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
  األنظمة ، بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف ممنعة دمحم، يعيف السيد 2019ديسمبر  30مؤرخ في  154بقرار رقـ

 الكيربائية والصناعيةم، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف بودور دمحم، تنيى مياـ السيد 2019ديسمبر  30مؤرخ في  155بقرار رقـ ،

 ماألنظمة الكيربائية والصناعيةم، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف طمحة عبد العزيز، يعيف السيد 2019ديسمبر  30مؤرخ في  156رقـ بقرار ،

 مأجيزة القياسم، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا.
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف قارة دمحم ىشام، يعيف السيد 2019ديسمبر  30مؤرخ في  157بقرار رقـ ،

 لبحرية البيولوجيةم، المنشأ لدػ جامعة عنابة.مالموارد ا
  بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف عالق صافية، تعيف السيدة 2019ديسمبر  30مؤرخ في  158بقرار رقـ ،

 مالمغناطيسية ومطيافية المادة الصمبةم، المنشأ لدػ جامعة عنابة.
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف بودور رشيد، يعيف السيد 2019ديسمبر  30مؤرخ في  159بقرار رقـ ،

 ماألنظمة المشحونةم، المنشأ لدػ جامعة عنابة.
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  بصفتو مدير مخبر بحث كمال عميوش قربوع، يعيف السيد 2019ديسمبر  30مؤرخ في  160بقرار رقـ ،
 بعنواف مالقانوف العمراف والمحيطم، المنشأ لدػ جامعة عنابة.

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف معمري نبيليعيف السيد ، 2019ديسمبر  30مؤرخ في  161بقرار رقـ ،
 ماليندسة الحيوية وىندسة الطرائقم، المنشأ لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف كربالي بغداد، يعيف السيد 2019ديسمبر  30مؤرخ في  162بقرار رقـ ،
 .2دػ جامعة وىرافماإلقتصاد وتسيير المؤسساتم، المنشأ ل

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنوافبويقوب أحمد، تنيى مياـ السيد 2019ديسمبر  30مؤرخ في  163بقرار رقـ ، 
 .2ماإلقتصاد وتسيير المؤسساتم، المنشأ لدػ جامعة وىراف

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف صبايحية دمحم، يعيف السيد 2019ديسمبر  30مؤرخ في  164بقرار رقـ ،
 لبيولوجية الجزئية وعمـو الجينـو واإلعبلـ اآلليم، المنشأ لدػ جامعة الشمف.ما
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف خزار عبد المالك، يعيف السيد 2019ديسمبر  30مؤرخ في  165بقرار رقـ ،

 .1مااللكتروتقني لقسنطينةم، المنشأ لدػ جامعة قسنطينة
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف سييمي الطاىريعيف السيد ، 2019ديسمبر  30مؤرخ في  166بقرار رقـ ،

 .1معموـ وتكنولوجيا المحيطم، المنشأ لدػ جامعة قسنطينة
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف جبمي نور الدين، يعيف السيد 2019ديسمبر  30مؤرخ في  167بقرار رقـ ،

 نـ.مالعقاقير والعبلج بالنباتات الطبيةم، المنشأ لدػ جامعة مستغا
  بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف حميدة نادية، تعيف السيدة 2019ديسمبر  30مؤرخ في  168بقرار رقـ ،

 محقوؽ اإلنساف والحريات العامةم، المنشأ لدػ جامعة مستغانـ.
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنوافعباسة طاىر، تنيى مياـ السيد 2019ديسمبر  30مؤرخ في  169بقرار رقـ ، 

 نساف والحريات العامةم، المنشأ لدػ جامعة مستغانـ.محقوؽ اإل
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف بوعيطة كمال، يعيف السيد 2019ديسمبر  30مؤرخ في  170بقرار رقـ ،

 .1مالمدونة العصبية واألوراـ الدبقية في الدماغم، المنشأ لدػ جامعة البميدة
  بصفتو مدير مخبر بحث قاسم شاوش نور الدينسيد ، يعيف ال2019ديسمبر  30مؤرخ في  171بقرار رقـ ،

 .1بعنواف مالميكولوجيا، البيوتكنولوجيا والنشاط الميكروبيم، المنشأ لدػ جامعة قسنطينة
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنوافثابتي الحبيب، يعيف السيد 2019ديسمبر  30مؤرخ في  172بقرار رقـ ، 

 اتم، المنشأ لدػ جامعة معسكر.متحميل واستشراؼ وتطوير الوظائف والكفاء
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنوافمصطفاوي بمقاسم، يعيف السيد 2019ديسمبر  30مؤرخ في  173بقرار رقـ ، 

 موسائل اإلعبلـ، اإلستخدامات واإلتصاؿم، المنشأ لدػ جامعة المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو اإلعبلـ.
ــــ - ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــ،،،،،،ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ـ

ـــــ - ـــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ،،،،،،ـــ ـــ ــــ ـــــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ــــ  ـ

ــــ - ــــ ـــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ،،،،،،ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ  ــ

ـــ - ــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــ،،،،،،ـ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــــ  ــ

ــــ - ــــ ــ،،،،،ــ ــ ــــ  ـ
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 *-* 9102 مقررات فردية *-*
 

  بصفة عميد كمية العموـ اإلجتماعية  عبد النور أرزقي، يعيف السيد 2019أكتوبر  02مؤرخ في  451بمقرر رقـ
 واإلنسانية، بالنيابة، بجامعة البويرة. 

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة  بمبشير حسان، يعيف السيد 2019أكتوبر  02مؤرخ في  452بمقرر رقـ
 الوطنية العميا لئلعبلـ اآللي.

  بصفتو مدير المدرسة الوطنية  بويوسف عبد هللا، تنيى مياـ السيد 2019أكتوبر  07في مؤرخ  453بمقرر رقـ
 العميا لمبيطرة.

  بصفة مديرة، بالنيابة، لممدرسة الوطنية  عيسي مريم، تعيف السيدة 2019أكتوبر  07مؤرخ في  454بمقرر رقـ
 العميا لمبيطرة.

  بصفتيا مديرة لممدرسة الوطنية العميا  عيسي مريمة ، يمنح لمسيد2019أكتوبر  07مؤرخ في  455بمقرر رقـ
لمبيطرة، بالنيابة، وفي حدود صبلحيتيا تفويضا باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمر 

 بالصرؼ.
   بصفة عميد كمية اآلداب والمغات،  ممياني دمحم، يعيف السيد 2019أكتوبر  07مؤرخ في  456بمقرر رقـ

 بجامعة تممساف.بالنيابة، 
  بصفتو عميد كمية العموـ،  بمقاسم بن قمة، تنيى مياـ السيد 2019أكتوبر  07مؤرخ في  457بمقرر رقـ

 بجامعة تممساف.
  بالنيابة، بجامعة  عرار زىير، يعيف السيد 2019أكتوبر  07مؤرخ في  458بمقرر رقـ ، بصفة عميد كمية العمـو

 تممساف.
  بصفتو عميد كمية  بن عمي بن سيمة تاني، تنيى مياـ السيد 2019توبر أك 07مؤرخ في  459بمقرر رقـ

 الحقوؽ والعموـ السياسية، بجامعة تممساف.
  بصفة عميد كمية الحقوؽ  بن طيفور نصر الدين، يعيف السيد 2019أكتوبر  07مؤرخ في  460بمقرر رقـ

 والعمـو السياسية، بالنيابة، بجامعة تممساف.
  بصفة أميف عاـ، بالنيابة، لجامعة  السعيد جودي، يعيف السيد 2019أكتوبر  07ي مؤرخ ف 461بمقرر رقـ

 بسكرة.
  بصفة رئيس لجنة الصفقات  خنسوس عبد النور، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  474بمقرر رقـ

 بئر الجير. -لمديرية الخدمات الجامعية وىراف
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة  بودالعة عمارسيد ، يعيف ال2019أكتوبر  08مؤرخ في  475بمقرر رقـ

 سوؽ أىراس.
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية  دمحمأعيساني ، يعيف السيد 2019أكتوبر  08مؤرخ في  476بمقرر رقـ

 الخدمات الجامعية بتسمسيمت.
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  فتيا نائب مدير بص شرشالي شيراز الخنساء، تنيى مياـ السيدة 2019أكتوبر  10مؤرخ في  477بمقرر رقـ
 الوقاية مف األخطار بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

  2019سبتمبر  11المؤرخ في  405، تمغى أحكاـ المقرر رقـ 2019أكتوبر  15مؤرخ في  479بمقرر رقـ 
لمبحث  بصفة نائب مدير البرامج الدولية لمبحث، بالنيابة، بالمديرية العامة لونيس نجيبوالمتضمف تعييف السيد 

 العممي والتطوير التكنولوجي.
  بصفة نائب مدير البرامج الدولية لمبحث،  مرابط حمزة، يعيف السيد 2019أكتوبر  15مؤرخ في  480بمقرر رقـ

 بالنيابة، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.
  فتو نائب مدير البرامج الدولية بص مرابط حمزة، يمنح لمسيد 2019أكتوبر  15مؤرخ في  481بمقرر رقـ

لمبحث، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، بالنيابة، وفي حدود صبلحياتو تفويضا باإلمضاء 
 باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي عمى كل الوثائق والمقررات باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.

  بصفة نائب مدير مكمف بالعبلقات  نصيرة مختار، يعيف السيد 2019ر أكتوب 15مؤرخ في  482بمقرر رقـ
الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية، بالنيابة، بجامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية 

 بقسنطينة.
  مفتش، بالنيابة، بصفة  لمشونشي مبروك بن ميمود، يعيف السيد 2019أكتوبر  15مؤرخ في  483بمقرر رقـ

 بالمفتشية العامة لمبيداغوجيا.
  بصفة رئيس لجنة الصفقات  مزاري عبد القادر، يعيف السيد 2019أكتوبر  20مؤرخ في  487بمقرر رقـ

 لممدرسة العميا لمفبلحة بمستغانـ.
  ة بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامع حميدي يوسف، يعيف السيد 2019أكتوبر  20مؤرخ في  488بمقرر رقـ

 األغواط.
  بصفة رئيس لجنة الصفقات  زيتوني عبد الغني، يعيف السيد 2019أكتوبر  20مؤرخ في  489بمقرر رقـ

 لممدرسة الوطنية العميا لؤلشغاؿ العمومية.
  بصفتو مدير المدرسة التحضيرية  حشماوي دمحم، تنيى مياـ السيد 2019أكتوبر  22مؤرخ في  492بمقرر رقـ

 والتجارية وعمـو التسيير، بالجزائر. في العمـو اإلقتصادية
  بصفة مدير لممدرسة العميا لمتسيير  حشماوي دمحم، يعيف السيد 2019أكتوبر  22مؤرخ في  493بمقرر رقـ

 واإلقتصاد الرقمي بالقميعة، بالنيابة، بوالية تيبازة.
  مدرسة العميا لمتسيير بصفتو مدير لم حشماوي دمحم، يمنح لمسيد 2019أكتوبر  22مؤرخ في  494بمقرر رقـ

واإلقتصاد الرقمي بالقميعة، بوالية تيبازة، بالنيابة، وفي حدود صبلحياتو تفويضا باإلمضاء باسـ وزير التعميـ 
 العالي والبحث العممي كآمر بالصرؼ.

  بصفة مدير عاـ، بالنيابة، لموكالة  بن حفري شكيب، يعيف السيد 2019أكتوبر  27مؤرخ في  502بمقرر رقـ
 موضوعاتية لمبحث في العمـو اإلجتماعية واإلنسانية. ال
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  بصفتو مدير عاـ لموكالة  بن حفري شكيب، يمنح لمسيد 2019أكتوبر  27مؤرخ في  503بمقرر رقـ
الموضوعاتية لمبحث في العموـ اإلجتماعية واإلنسانية، بالنيابة، وفي حدود صبلحياتو تفويضا باإلمضاء باسـ 

 البحث العممي كآمر بالصرؼ.وزير التعميـ العالي و 
  بصفتو نائب مدير مكمف بالعبلقات  برتمة نبيل، تنيى مياـ السيد 2019أكتوبر  27مؤرخ في  504بمقرر رقـ

 .2الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية، بجامعة باتنة
  ة مدير مكمف بالعبلقات الخارجية بصف سعيدي لمير، يعيف السيد 2019أكتوبر  27مؤرخ في  505بمقرر رقـ

 .2والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية، بالنيابة، بجامعة باتنة
  بصفة عميد كمية العموـ اإلقتصادية  كيموش بالل، يعيف السيد 2019أكتوبر  27مؤرخ في  506بمقرر رقـ

 والتجارية وعمـو التسيير، بالنيابة، بجامعة سكيكدة.
  بصفتو عميد كمية عموـ الطبيعة  غرزولي رشيد، تنيى مياـ السيد 2019أكتوبر  27مؤرخ في  507بمقرر رقـ

 .1والحياة، بجامعة سطيف
  بصفة عميد كمية عموـ الطبيعة  خنوف الصديق، يعيف السيد 2019أكتوبر  27مؤرخ في  508بمقرر رقـ

 .1والحياة، بالنيابة، بجامعة سطيف
  بصفتو مدير معيد  نور الدين بوعواجة، تنيى مياـ السيد 2019كتوبر أ 27مؤرخ في  509بمقرر رقـ

 .1البصريات وميكانيؾ الدقة، بجامعة سطيف
  بصفة مدير معيد البصريات وميكانيؾ  بمخير نبيل، يعيف السيد 2019أكتوبر  27مؤرخ في  510بمقرر رقـ

 .1الدقة، بالنيابة، بجامعة سطيف
  بصفتو نائب مدير مكمف  نور الدين مساحل، تنيى مياـ السيد 2019 أكتوبر 27مؤرخ في  511بمقرر رقـ

 .1بالعبلقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية بجامعة سطيف
  بصفة نائب مدير مكمف بالعبلقات  كراش لحسن، يعيف السيد 2019أكتوبر  27مؤرخ في  512بمقرر رقـ

 .1اإلتصاؿ والتظاىرات العممية، بالنيابة، بجامعة سطيفالخارجية والتعاوف والتنشيط و 
  بصفتو مكمفا بنيابة مديرية المركز  ماحي عبد الحميد، يمنح لمسيد 2019نوفمبر  04مؤرخ في  519بمقرر رقـ

الجامعي بالبيض، بالنيابة، وفي حدود صبلحياتو تفويضا باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي 
 لصرؼ.كآمر با

  بصفة عميد كمية اآلداب والمغات،  لبصير نور الدين، يعيف السيد 2019نوفمبر  04مؤرخ في  520بمقرر رقـ
 بالنيابة، بجامعة بومرداس.

  بصفتو عميد كمية عموـ الميندس،  سعيدي دمحم، تنيى مياـ السيد 2019نوفمبر  04مؤرخ في  521بمقرر رقـ
 بالنيابة، بجامعة بومرداس.

  بصفة عميد كمية التكنولوجيا، بالنيابة،  سعيدي دمحم، يعيف السيد 2019نوفمبر  04مؤرخ في  522قـ بمقرر ر
 بجامعة بومرداس.
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  بصفتو عميد كمية  بن الصغير عبد العظيم، تنيى مياـ السيد 2019نوفمبر  04مؤرخ في  523بمقرر رقـ
 الحقوؽ، بالنيابة، بجامعة بومرداس.

  بصفة عميد كمية الحقوؽ  بن الصغير عبد العظيم، يعيف السيد 2019نوفمبر  04مؤرخ في  524بمقرر رقـ
 والعمـو السياسية، بالنيابة، بجامعة بومرداس.

  بصفة نائب مدير مكمف بالتنمية  بن عيشي الحاج، يعيف السيد 2019نوفمبر  04مؤرخ في  525بمقرر رقـ
 واإلستشراؼ والتوجيو، بالنيابة، بجامعة بسكرة.

  بصفة نائب مدير مكمف بالتنمية  غرزولي لزىر، يعيف السيد 2019نوفمبر  04مؤرخ في  526قـ بمقرر ر
 واإلستشراؼ والتوجيو، بالنيابة، بجامعة تبسة.

  بصفتو نائب مدير مكمف بالتكويف  رويمي أحمد، تنيى مياـ السيد 2019نوفمبر  04مؤرخ في  527بمقرر رقـ
لتكويف المتواصل والشيادات والتكويف العالي في التدرج، بالنيابة، بجامعة العالي في الطوريف األوؿ والثاني وا

 تبسة.
  بصفة نائب مدير مكمف  حفع هللا عبد القادر، يعيف السيد 2019نوفمبر  04مؤرخ في  528بمقرر رقـ

درج، بالنيابة، بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات والتكويف العالي في الت
 بجامعة تبسة.

  بصفة نائب مدير مكمف بالتكويف العالي  جدي شوقي، يعيف السيد 2019نوفمبر  04مؤرخ في  529بمقرر رقـ
 في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي والتكويف العالي فيما بعد التدرج، بالنيابة، بجامعة تبسة.

  بصفة عميد كمية العموـ التطبيقية،  مسمم يوسف، يعيف السيد 2019 نوفمبر 04مؤرخ في  530بمقرر رقـ
 بالنيابة، بجامعة تيارت.

  بصفة منسقة وطنية إلصبلح التعميـ فيساح عزيزة، تعيف السيدة 2019نوفمبر  05مؤرخ في  531بمقرر رقـ ،
 في الطب. 

  ة منسقة جيوية لموسط إلصبلح ، بصففيساح عزيزة، تعيف السيدة 2019نوفمبر  05مؤرخ في  532بمقرر رقـ
 التعميـ في الطب. 

  بصفة منسق جيوؼ لمشرؽ إلصبلح بوصوف ندير، يعيف السيد 2019نوفمبر  05مؤرخ في  533بمقرر رقـ ،
 التعميـ في الطب.

  بصفة منسق جيوؼ لمغرب إلصبلح مقني كاوول، يعيف السيد 2019نوفمبر  05مؤرخ في  534بمقرر رقـ ،
 .بالتعميـ في الط

  بصفتو عميد كمية اآلداب  سالم سعدون ، تنيى مياـ السيد 2019نوفمبر  07مؤرخ في  535بمقرر رقـ
 والمغات، بجامعة البويرة.

  بصفتو مدير المدرسة العميا  بوسحابة محمود، تنيى مياـ السيد 2019نوفمبر  07مؤرخ في  536بمقرر رقـ
 لؤلساتدة بقسنطينة.

  بصفة مدير لممدرسة العميا لؤلساتدة طبجون رابح، يعيف السيد 2019بر نوفم 07مؤرخ في  537بمقرر رقـ ،
 بقسنطينة، بالنيابة.
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  بصفتو مدير لممدرسة العميا لؤلساتذة  طبجون رابح، يمنح لمسيد 2019نوفمبر  07مؤرخ في  538بمقرر رقـ
الي والبحث العممي كآمر بقسنطينة، بالنيابة، وفي حدود صبلحياتو تفويضا باإلمضاء باسـ وزير التعميـ الع

 بالصرؼ.
  بصفتو نائب مدير مكمف  منور بوغداوي ، تنيى مياـ السيد 2019نوفمبر  07مؤرخ في  539بمقرر رقـ

 .1بالعبلقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية، بجامعة البميدة
  بصفتيا نائب مدير مكمف  نعيمة صايب ، تنيى مياـ السيدة2019نوفمبر  07مؤرخ في  540بمقرر رقـ

بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج، 
 .1بجامعة البميدة

  بصفة نائب مدير مكمف بالعبلقات صايب نعيمة، تعيف السيدة 2019نوفمبر  07مؤرخ في  541بمقرر رقـ ،
 .1عاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية، بالنيابة، بجامعة البميدةالخارجية والت

  بصفة نائب مدير مكمف بالتكويف العالي رودان دمحم، يعيف السيد 2019نوفمبر  07مؤرخ في  542بمقرر رقـ ،
ابة، بجامعة في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج، بالني

 .1البميدة
  بصفتو مدير معيد العمـو دمحم نبيل منواري ، تنيى مياـ السيد 2019نوفمبر  07مؤرخ في  543بمقرر رقـ

 .1البيطرية، بجامعة البميدة
  بصفة مديرة لمعيد العموـ البيطرية، كبور جميمة، تعيف السيدة 2019نوفمبر  07مؤرخ في  544بمقرر رقـ ،

 .1البميدةبالنيابة، بجامعة 
  بصفة رئيس لجنة الصفقات ىدير عبد القادر، يعيف السيد 2019نوفمبر  13مؤرخ في  545بمقرر رقـ ،

 لممركز الجامعي بتيبازة.
  بصفتو مدير مركز تنمية  ياسع نور الدين، تنيى مياـ السيد 2019نوفمبر  17مؤرخ في  546بمقرر رقـ

 الطاقات المتجددة.
  بصفتو عميد كمية الحقوؽ  مسعودي رشيد، تنيى مياـ السيد 2019نوفمبر  17مؤرخ في  547بمقرر رقـ

 والعمـو السياسية، بجامعة معسكر.
  بصفة عميد كمية الحقوؽ والعمـو دوباكمة دمحم، يعيف السيد 2019نوفمبر  18مؤرخ في  548بمقرر رقـ ،

 السياسية، بالنيابة، بجامعة معسكر.
  بصفة أميف عاـ لجامعة تممساف،  باغمي زكرياء، تنيى مياـ السيد 2019نوفمبر  18مؤرخ في  549بمقرر رقـ

 بالنيابة.
  بصفة أميف عاـ، بالنيابة، لجامعة بن مقران فؤاد، يعيف السيد 2019نوفمبر  18مؤرخ في  550بمقرر رقـ ،

 تممساف.
  ر مكمف بالتنمية بصفة نائب مدي كامل نجاة، تنيى مياـ السيدة 2019نوفمبر  21مؤرخ في  551بمقرر رقـ

 .1واإلستشراؼ والتوجيو، بجامعة سطيف
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  بصفة مدير مركز تنمية الطاقات ضياف سعيد، يعيف السيد 2019نوفمبر  24مؤرخ في  552بمقرر رقـ ،
 المتجددة، بالنيابة.

  بصفتو مدير مركز تنمية الطاقات  ضياف سعيد، يمنح لمسيد 2019نوفمبر  24مؤرخ في  553بمقرر رقـ
ة، بالنيابة، وفي حدود صبلحياتو تفويضا باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمر المتجدد

 بالصرؼ.
  بصفة نائب مدير مكمف  إواللن مميكة، تنيى مياـ السيدة 2019نوفمبر  24مؤرخ في  554بمقرر رقـ

نيابة، بجامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو بالعبلقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية، بال
 والتكنولوجيا.

  بصفة نائب مدير مكمف بالتكويف إواللن مميكة، تعيف السيدة 2019نوفمبر  24مؤرخ في  555بمقرر رقـ ،
 العالي فيما بعد التدرج والتأىيل الجامعي والبحث العممي، بالنيابة، بجامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا. 

 بصفة نائب مدير مكمف بالعبلقات بودور دمحم، يعيف السيد 2019نوفمبر  24مؤرخ في  556ـ بمقرر رق ،
 الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية، بالنيابة، بجامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.

  صفتو عميد كمية الفنوف والثقافة، ، بجمال مفرج، تنيى مياـ السيد 2019نوفمبر  27مؤرخ في  559بمقرر رقـ
 .3بالنيابة، بجامعة قسنطينة

  بصفة عميد كمية الفنوف والثقافة، قجالي آمنة، تعيف السيدة 2019نوفمبر  27مؤرخ في  560بمقرر رقـ ،
 .3بالنيابة، بجامعة قسنطينة

  د كمية اآلداب ، بصفتو عميعمر بممقنعي، تنيى مياـ السيد 2019نوفمبر  27مؤرخ في  561بمقرر رقـ
 والعمـو اإلنسانية والعمـو اإلجتماعية، بالنيابة، بجامعة عنابة.

  بصفة عميد كمية اآلداب والعمـو سعدي وحيدة، تعيف السيدة 2019نوفمبر  27مؤرخ في  562بمقرر رقـ ،
 اإلنسانية والعمـو اإلجتماعية، بالنيابة، بجامعة عنابة.

  بصفة رئيس لجنة الصفقات ماحي عبد الحميد، يعيف السيد 2019نوفمبر  28مؤرخ في  563بمقرر رقـ ،
 لممركز الجامعي بالنعامة.

  بصفة رئيس لجنة الصفقات سعيداني بوعالم، يعيف السيد 2019نوفمبر  28مؤرخ في  564بمقرر رقـ ،
 لجامعة بومرداس.

  جنة الصفقات لجامعة ، بصفة رئيس ليخمف عثمان، يعيف السيد 2019ديسمبر  05مؤرخ في  572بمقرر رقـ
 التكويف المتواصل.

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية بن مقران فؤاد، يعيف السيد 2019ديسمبر  05مؤرخ في  573بمقرر رقـ ،
 المنصورة. -الخدمات الجامعية بتممساف

  ـ، ، بصفتو عميد كمية العمو أمونة مصطفى، تنيى مياـ السيد 2019ديسمبر  09مؤرخ في  574بمقرر رقـ
 بالنيابة، بجامعة المدية.

  بصفة عميد كمية العموـ، حديدي نور الدين، يعيف السيد 2019ديسمبر  09مؤرخ في  575بمقرر رقـ ،
 بالنيابة، بجامعة المدية.
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  بصفتيا عميد كمية عمـو عوابد إسميان، تنيى مياـ السيدة 2019ديسمبر  09مؤرخ في  576بمقرر رقـ ،
 بة، بجامعة تيارت.الطبيعة والحياة، بالنيا

  بصفة عميد كمية عموـ الطبيعة بن عيشاتة لزرق ، يعيف السيد 2019ديسمبر  09مؤرخ في  577بمقرر رقـ ،
 والحياة، بالنيابة، بجامعة تيارت.

  بصفة أميف عاـ، بالنيابة، بن سميمان عبد القادر، يعيف السيد 2019ديسمبر  09مؤرخ في  578بمقرر رقـ ،
 لجامعة تيارت.

 بصفة مكمفة بالدراساتبن خرباش نجاة، تعيف السيدة 2019ديسمبر  09مؤرخ في  579قرر رقـ بم ، 
 والتمخيص، بالنيابة، بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

  بصفة رئيس لجنة الصفقات صديني عبد الرحمن، يعيف السيد 2019ديسمبر  09مؤرخ في  580بمقرر رقـ ،
 بتممساف.لمديرية الخدمات الجامعية 

  بصفة نائب مدير مكمف بالتكويف دداش الدراجي، يعيف السيد 2019ديسمبر  09مؤرخ في  581بمقرر رقـ ،
العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات وكذا التكويف العالي في التدرج، بالنيابة، 

 بجامعة برج بوعريريج.
  بصفة عميد كمية العموـ اإلقتصادية جودي حنان، تعيف السيدة 2019ديسمبر  09مؤرخ في  582بمقرر رقـ ،

 والتجارية وعمـو التسيير، بالنيابة، بجامعة بسكرة.
  بصفتو عميد كمية موساوي عبد الحميم، تنيى مياـ السيد 2019ديسمبر  10مؤرخ في  583بمقرر رقـ ،

 الحقوؽ والعموـ السياسية، بالنيابة، بجامعة بشار.
 بصفة عميد كمية الحقوؽ والعمـو معاشو لخضر، يعيف السيد 2019ديسمبر  10مؤرخ في  584 بمقرر رقـ ،

 السياسية، بالنيابة، بجامعة بشار.
  بصفتو عميد كمية اآلداب بوقرة شداد، تنيى مياـ السيد 2019ديسمبر  15مؤرخ في  593بمقرر رقـ ،

 والمغات، بالنيابة، بجامعة سوؽ أىراس.
  بصفة عميد كمية اآلداب والمغات، صاري دمحم، يعيف السيد 2019ديسمبر  15ؤرخ في م 594بمقرر رقـ ،

 بالنيابة، بجامعة سوؽ أىراس.
  بصفة مدير معيد عمـو وتقنيات العيداني فؤاد، يعيف السيد 2019ديسمبر  15مؤرخ في  595بمقرر رقـ ،

 النشاطات البدنية والرياضية، بالنيابة، بجامعة سوؽ أىراس.
  بصفة عميد كمية العموـ اإلجتماعية شريك مصطفى، يعيف السيد 2019ديسمبر  15مؤرخ في  596ر رقـ بمقر ،

 واإلنسانية، بالنيابة، بجامعة سوؽ أىراس.
  تعيف السيدة بروؾ حميمة، بصفة نائب مدير مكمف بالتكويف 2019ديسمبر  15مؤرخ في  597بمقرر رقـ ،

امعي والبحث العممي، وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج، بالنيابة، العالي في الطور الثالث والتأىيل الج
 بجامعة سوؽ أىراس.

  بصفة عميد كمية العمـو حمالوي يوسف، يعيف السيد 2019ديسمبر  15مؤرخ في  599بمقرر رقـ ،
 والتكنولوجيا ، بالنيابة، بجامعة سوؽ أىراس.
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  بصفة نائب مدير مكمف بالعبلقات بن جدو أماللسيدة ، تعيف ا2019ديسمبر  15مؤرخ في  600بمقرر رقـ ،
 الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية، بالنيابة، بجامعة سوؽ أىراس.

  بصفة عميد كمية العمـو بن خديجة منصف، يعيف السيد 2019ديسمبر  15مؤرخ في  601بمقرر رقـ ،
 النيابة، بجامعة سوؽ أىراس.اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، ب

  بصفة مدير لممركز الجامعي ماحي عبد الحميد، يعيف السيد 2019ديسمبر  15مؤرخ في  602بمقرر رقـ ،
 بالبيض، بالنيابة.

  بصفتو مدير لممركز الجامعي  ماحي عبد الحميد، يمنح لمسيد 2019ديسمبر  15مؤرخ في  603بمقرر رقـ
حياتو تفويضا باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمر بالبيض، بالنيابة، وفي حدود صبل

 بالصرؼ.
  بصفتيا نائب مدير مكمف عون ليمى، تنيى مياـ السيدة 2019ديسمبر  16مؤرخ في  604بمقرر رقـ ،

 بالعبلقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية، بالنيابة، بجامعة الطارؼ.
 بصفتو عميد كمية عمـو بوزيان نصر الدين، تنيى مياـ السيد 2019ديسمبر  16مؤرخ في  605رر رقـ بمق ،

 .3اإلعبلـ واإلتصاؿ والسمعي البصرؼ، بالنيابة، بجامعة قسنطينة
  بصفة عميد كمية عموـ اإلعبلـ كنازة دمحم فوزي ، يعيف السيد 2019ديسمبر  16مؤرخ في  606بمقرر رقـ ،

 .3سمعي البصرؼ، بالنيابة، بجامعة قسنطينةواإلتصاؿ وال
  بصفتو عميد كمية العمـو حسيني مبروك، تنيى مياـ السيد 2019ديسمبر  16مؤرخ في  607بمقرر رقـ ،

 والتكنولوجيا، بالنيابة، بجامعة بسكرة.
  بصفة عميد كمية العمـوروينة عبد الحفيع، يعيف السيد 2019ديسمبر  16مؤرخ في  608بمقرر رقـ ، 

 والتكنولوجيا، بالنيابة، بجامعة بسكرة.
  بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة مانع دمحم، يعيف السيد 2019ديسمبر  18مؤرخ في  609بمقرر رقـ ،

 عنابة.-العميا في التكنولوجيات الصناعية
  عة ، بصفة رئيس لجنة الصفقات لجاممانع دمحم، يعيف السيد 2019ديسمبر  18مؤرخ في  610بمقرر رقـ

 الطارؼ.
  بصفة نائب مدير مكمف بالعبلقات قيطوني إليام، تعيف السيدة 2019ديسمبر  18مؤرخ في  611بمقرر رقـ ،

 .2الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية، بالنيابة، بجامعة قسنطينة 
  بصفتو نائب مدير مكمف ، قروي السعيد، تنيى مياـ السيد 2019ديسمبر  18مؤرخ في  614بمقرر رقـ

 بالتكويف العالي فيما بعد التدرج والتأىيل الجامعي والبحث العممي، بالنيابة، بجامعة عنابة.
  بصفة نائب مدير مكمف بالتكويف حركات دمحم فوزي ، يعيف السيد 2019ديسمبر  18مؤرخ في  615بمقرر رقـ ،

 ي، بالنيابة، بجامعة عنابة.العالي فيما بعد التدرج والتأىيل الجامعي والبحث العمم
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  بصفتيا نائب مدير مكمف حديبي رشيدة، تنيى مياـ السيدة 2019ديسمبر  18مؤرخ في  619بمقرر رقـ ،
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج، 

 ىراف.بالنيابة، بجامعة العمـو والتكنولوجيا بو 
  بصفة نائب مدير تيجاني عبد المطيف الباري ، يعيف السيد 2019ديسمبر  18مؤرخ في  620بمقرر رقـ ،

مكمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج، 
 بالنيابة، بجامعة العمـو والتكنولوجيا بوىراف.

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة ياحي مصطفى، يعيف السيد 2019ديسمبر  24مؤرخ في  622بمقرر رقـ ،
 البويرة.

  بصفة رئيس لجنة الصفقات بوبندير عبد الحفيع، يعيف السيد 2019ديسمبر  24مؤرخ في  623بمقرر رقـ ،
 لمديرية الخدمات الجامعية بميمة.

  بصفتو عميد بن بعطوش أحمد عبد الحكيممياـ السيد  ، تنيى2019ديسمبر  30مؤرخ في  627بمقرر رقـ ،
 .1كمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية، بالنيابة، بجامعة باتنة

  بصفة عميد كمية العموـ اإلنسانية بوقرة كمال، يعيف السيد 2019ديسمبر  30مؤرخ في  628بمقرر رقـ ،
 .1واإلجتماعية، بالنيابة، بجامعة باتنة
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 ــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــ -

 ــــــ،،،،،،ـــــ -
 


