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 97 ...................................................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في المغة والثقافة األمازيغية
، المتضمن تعيين أعضاء المجنة 2018ماي  14المؤرخ في  457يعدل القرار رقم ، 2020فيفري  9مؤرخ في  073رقم  قــرار -

المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 98 ............................................................................................................................القانون، االقتصاد والمجتمع

المتضمن تعيين أعضاء  2019سبتمبر  26المؤرخ  في  1619يعدل القرار رقم ، 2020فيفري  9مؤرخ  في  074رقم  قــرار -
 99 .......................................................................................العممي والتطوير التكنولوجيالمجمس الوطني لتقييم البحث 

يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لـدى المـدرسـة العميـا لألسـاتـذة  2020فيفري  09مـؤرخ فـي  04رقـم  قــرار -
 100 ............................................................................................................................................الجزائر-القـبـة 
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اإلجتـمــاعيـة لدى مديرية الخدمات ، يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات 2020فيفري  09مـؤرخ فـي  05رقـم  قــرار -
 101 ...............................................................................................................................سطيف اليضاب الجامعية

لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لـدى جـامعــة يحي فارس يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة  2020فيفري  09مـؤرخ فـي  06رقـم  قــرار -
 102 ......................................................................................................................................................المـدية

 103 ..............لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيااالجتماعية يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات  2020فيفري  09مؤرخ في  قــرار -
بوحدة تنمية الطبقات الرقيقة والتطبيقات  ، يتضمن إنشاء وتشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية2020فيفري  09مؤرخ في   قــرار -

 105 ........................................................................................................التكنولوجيات الصناعيةلدى مركز البحث في 
البحث التطبيقي في الصناعة  ، يتضمن إنشاء وتشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية بوحدة2020فيفري  09مؤرخ في   قــرار -

 106 ............................................................................المعادن لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعيةالحديدية وعمم 
بوحدة البحث في المواد المتطورة لدى مركز  ، يتضمن إنشاء وتشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية2020فيفري  09مؤرخ في  قــرار -

 107 .....................................................................................................................التكنولوجيات الصناعيةالبحث في 
 109 .......................................، يتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي2020فيفري  10 مؤّرخ في قــرار -
يحدد القائمة االسمية  الذي 2018سبتمبر  3المؤرخ في  805يعدل القرار رقم ، 2020فيفري  11مؤرخ في  075 رقم قــرار -

 114 ...............................................................ألعضاء مجمس إدارة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
العموم والتكنولوجيا بجامعـة  لكّميـة ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي2020فيفري  11مؤرخ في  076رقم  قــرار -

 115 ..........................................................................................................................معسكر -اسطمبولي ىمصطف
 والتكنولوجيابكمية العموم  الري لقسم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020فيفري  11مـؤّرخ في  077رقم  قــرار -

 117 .................................................................................................................معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي
بكمية العموم  جذع مشتركلقسم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020فيفري  11مـؤّرخ في  078رقم  قــرار -

 118 .................................................................................................معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي والتكنولوجيا
بكمية العموم  المدنيةاليندسة لقسم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020فيفري  11مـؤّرخ في  079رقم  قــرار -

 119 .................................................................................................معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي والتكنولوجيا
بكمية العموم اليندسة الميكانيكية يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2020فيفري  11مـؤّرخ في  080رقم  قــرار -

 120 .................................................................................................معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي والتكنولوجيا
بكمية العموم  اإللكتروتقنيلقسم  العمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ، 2020فيفري  11مـؤّرخ في  081رقم  قــرار -

 121 .................................................................................................معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي والتكنولوجيا
بكمية العموم  ىندسة الطرائقيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2020فيفري  11مـؤّرخ في  082رقم  قــرار -

 123 .................................................................................................معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي والتكنولوجيا
لمقائمة االسمية ألعضاء  المحّدد 2019ماي  26المؤرخ في  767، يعدل القرار رقم 2020فيفري  11مـؤّرخ في  083رقم  قــرار -

 124 ...................................................................معسكر -المجمس العممي لكمية اآلداب والّمغات بجامعة مصطفى اسطمبولي
الحقوق  بكمية العموم السياسيةيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2020فيفري  11مـؤّرخ في  084رقم  قــرار -

 125 .....................................................................................................األغواط-عمار ثميجيبجامعة  السياسية العمومو 
 العمومالحقوق و  بكميةالحقوق يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2020فيفري  11مـؤّرخ في  085رقم  قــرار -

 126 ..............................................................................................................األغواط-عمار ثميجيبجامعة  السياسية
 السياسية العمومالحقوق و  كميةل المجمس العممييحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2020فيفري  11مـؤّرخ في  086رقم  قــرار -

 127 ..........................................................................................................................األغواط-عمار ثميجيبجامعة 
مقائمـة االسمية ألعضاء المحدد ل 2019ماي  26المؤرخ في  767 رقـم، يعّدل القرار 2020فيفري  11مؤرخ في  087رقم  قــرار -

 129 ......................................................................................................الجمفة -زيان عاشورالمجمس العممي لجامعة 
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 بجامعة، 2018-2017 بعنوان الّسنة الجامعية مفتوحةليسانس يتضّمن تأىيل ، 2020فيفري  15مؤرخ في  088رقم  قــرار -
 131 .......................................................................................الشمف، في ميدان "ىندسة معمارية، عمران ومين المدينة"

الذي يحدد القائمة االسمية  2018 نوفمبر 28المؤرخ في  1094يعدل القرار رقم ، 2020فيفري  24مؤرخ في  089 رقم قــرار -
 132 .....................................................................................................................قالمة ألعضاء مجمس إدارة جامعة

الذي يحدد القائمة االسمية  2019 جوان 11المؤرخ في  860يعدل القرار رقم ، 2020فيفري  24مؤرخ في  90 رقم قــرار -
 133 ..................................................................................عموم والتكنولوجيالمىواري بومدين  ألعضاء مجمس إدارة جامعة

الذي يحدد القائمة االسمية  2019جانفي  24المؤرخ في  69، يعدل القرار رقم 2020فيفري  24مؤرخ في  91رقم  قــرار -
 134 ...........................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بمستغانم

الذي يحدد القائمة اإلسمية  2018جوان  25المؤرخ في  590يعدل القرار رقم ، 2020فيفري  24مؤرخ في  92 رقم قــرار -
 135 .......................................................................المطبق من أجل التنمية االقتصادألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في 

اإلسمية يحدد القائمة الذي  2018نوفمبر  07المؤرخ في  943رقم  ، يعدل القــرار2019فيفري  24مؤرخ في  93رقم  قــرار -
 136 ...................................................................................................................الشمف ألعضاء مجمس إدارة جامعة

الذي يحدد القائمة االسمية  2019ديسمبر  16المؤرخ في  1982، يعدل القرار رقم 2020فيفري  24مؤرخ في  94رقم  قــرار -
 138 ..................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  الوطنية العميا في اإلعالم اآللي

الذي يحدد القائمة االسمية  2019أكتوبر  13المؤرخ في  1841، يعدل القرار رقم 2020فيفري  24مؤرخ في  95رقم  قــرار -
 139 ..................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية

الذي يحدد القائمة االسمية  2017أكتوبر  24المؤرخ في  1027، يعدل القرار رقم 2020فيفري  24مؤرخ في  96رقم  قــرار -
 140 ...............................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في العموم التطبيقية بتممسان

الذي يحدد القائمة االسمية  2019جانفي  29المؤرخ في   74، يعدل القرار رقم2020فيفري  24مؤرخ في  97رقم  قــرار -
 141 ........................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتيبازة

العموم الدقيقة  لقسم اإلعالم اآللي بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020فيفري  24مؤرخ في  98رقم  قــرار -
 142 .............................................................................................................1وىران-والتطبيقية بجامعة أحمد بن بمة

العموم الدقيقة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الفيزياء بكمية2020فيفري  24مؤرخ في  99رقم  قــرار -
 143 .............................................................................................................1وىران-والتطبيقية بجامعة أحمد بن بمة

العموم الدقيقة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياء بكمية2020فيفري  24مؤرخ في  100رقم  قــرار -
 144 .............................................................................................................1وىران-والتطبيقية بجامعة أحمد بن بمة

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم الدقيقـة والتطبيقية 2020فيفري  24مؤرخ في  101رقم  قــرار -
 145 ..........................................................................................................................1وىران-بجامعة أحمد بن بمة

لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020فيفري  24مؤرخ في  102رقم  قــرار -
 147 ............................................................................................................................جيجل-يحي دمحم الصديق بن

د القائمـة االسمية يحـدّ الذي  2019ماي  29المؤّرخ في  816، يعّدل القرار رقم 2020فيفري  24مؤرخ في  103 رقـم قــرار -
 149 ..................................................................................2قسنطينة-عبد الحميد ميري ألعضاء المجمس العممي لجامعة 

العميا مدرسة الثاني باللقسم الطور  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2020فيفري  24مؤرخ في  104رقم  قــرار -
 150 .........................................................................................................................................لمفالحة بمستغانم

لكمية عموم اإلعـــالم واالتصال  العممي، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس 2020فيفري  24مؤرخ في  105رقم  قــرار -
 152 ..........................................................................................................................................3بجامعة الجزائر

ألعضاء المجنة العممية لقسم عمــوم اإلعـــالم بكّميـة عموم ، يحدد القائمة االسمية 2020فيفري  24مؤرخ في  106رقم  قــرار -
 153 ....................................................................................................................3اإلعالم واالتصال بجامعة الجزائر
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القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمــوم االتصال بكّميـة عموم ، يحدد 2020فيفري  24مؤرخ في  107رقم  قــرار -
 154 ....................................................................................................................3اإلعالم واالتصال بجامعة الجزائر

 ياضيةوالرّ  ةـالبدني، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيـد التربية 2020فيفري  24مؤرخ في  108رقـم  قــرار -
 155 ..........................................................................................................................................3بجامعة الجزائر

 157 .......................3الجزائرلجامعة  د القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممييحـدّ ، 2020فيفري  24مؤرخ في  109 رقـم قــرار -
العموم  العموم الفالحية بكميةلقسم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020فيفري  24مؤرخ في  110رقم  قــرار -

 158 ......................................................................................................وعموم األرض بجامعة غرداية ةالطبيعية والحيا
 لقسم الري واليندسة المدنية بكمية العممية، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 2020فيفري  24مؤرخ في  111رقم  قــرار -

 159 .....................................................................................................................العموم والتكنولوجيا بجامعة غرداية
العموم الطبيعية  لقسم البيولوجيــا بكمية ألعضاء المجنة العممية، يحدد القائمة االسمية 2020فيفري  24مؤرخ في  112رقم  قــرار -

 160 .................................................................................................................وعموم األرض بجامعة غرداية ةوالحيا
الحقوق  بكمية السياسية يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم، 2020فيفري  24مـؤّرخ في  113رقم  قــرار -

 161 ......................................................................................................بومرداس-أدمحم بوقرةبجامعة  السياسية العمومو 
الحقوق  بكمية القانون العاميحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2020فيفري  24مـؤّرخ في  114رقم  قــرار -

 163 ......................................................................................................بومرداس-أدمحم بوقرةبجامعة  السياسية العمومو 
الحقوق  بكمية القانون الخاصيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2020فيفري  24مـؤّرخ في  115رقم  قــرار -

 164 ......................................................................................................بومرداس-أدمحم بوقرةبجامعة  السياسية العمومو 
 السياسية العمومالحقوق و  كميةالمجمس العممي ليحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2020فيفري  24مـؤّرخ في  116رقم  قــرار -

 165 ...........................................................................................................................بومرداس-أدمحم بوقرةبجامعة 
المحّدد لمقائمة االسمية  2019أكتوبر 02المؤرخ في  1693، يعّدل القرار رقم 2020فيفري  24مؤرخ في  117رقم  قــرار -

 166 .....................................أدرار-بجامعة أحمـد درايـةألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير 
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االقتصادية بكّميـة العموم 2020فيفري  24مؤرخ في  118رقم  قــرار -

 168 ..............................................................................................3االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة الجزائر
لقسم عموم التسيير بكّميـة العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020فيفري  24مؤرخ في  119رقم  قــرار -

 169 ..............................................................................................3الجزائراالقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة 
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم التجارية بكّميـة العموم 2020فيفري  24مؤرخ في  120رقم  قــرار -

 170 ..............................................................................................3التسيير بجامعة الجزائراالقتصادية والتجارية وعموم 
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والتجارية 2020فيفري  24مؤرخ في  121رقم  قــرار -

 171 .......................................................................................................................3بجامعة الجزائروعموم التسيير 
لكمية العموم السياسية والعالقات  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020فيفري  24المؤرخ في  122رقم  قــرار -

 173 ................................................................................................................................3الدولية بجامعة الجزائر
السياسي واإلداري بكّميـة ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التنظيم 2020فيفري  24مؤرخ في  123رقم  قــرار -

 174 ................................................................................................3العموم السياسية والعالقات الدولية بجامعة الجزائر
لقسم الدراسات الدولية بكّميـة العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020فيفري  24مؤرخ في  124رقم  قــرار -

 176 ........................................................................................................3السياسية والعالقات الدولية بجامعة الجزائر
 177 ........تيسمسيمت الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لدى مديرية الخدمات الجامعيةيتـضمـن حل لـجنـة  2020فيفري  26مـؤرخ  فـي  07رقـم  قــرار -
  يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لدى مديرية الخدمات الجامعية 2020فيفري  27مـؤرخ فـي  08رقـم  قــرار -

 178 .................................................................................................................................................تيسمسيمت
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ات ـشاطات النّ ـوم وتقنيـعملمعيـد  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020فيفري  29مؤرخ في  125رقـم  قــرار -
 179 ...........................................................................................البويـرة-بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج  ياضيةوالرّ  ةـالبدني

 ةـياسيوم السّ ـوالعموق ـالحق لكّمية ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020فيفري  29مؤرخ في  126رقم  قــرار -
 180 ...................................................................................................................البويــرة-بجامعة أكمي محنـد أولحاج

أكمـي  بجامعة اتـة اآلداب والّمغـكّميل العممي، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس 2020فيفري  29المؤرخ في  127رقم  قــرار -
 182 ..................................................................................................................................البويـرة-محنـد أولحـاج 

وعمـوم  اةـة والحيـوم الطبيعـة عمـكّميل االسمية ألعضاء المجمس العممي، يحّدد القائمة 2020فيفري  29مؤرخ في  128رقم  قــرار -
 183 ........................................................................................................البويـرة-أكمـي محنـد أولحـاج  بجامعة األرض

 ةـوم الطبيعـة عمـكّميب البيولوجيـا ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم2020فيفري  29مؤرخ في  129رقـم  قــرار -
 184 .......................................................................................البويـرة-وعمـوم األرض بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج اةـوالحي

وم ـة عمـكّميب ةــوم الفالحيــالعم ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2020فيفري  29مؤرخ في  130رقم  قــرار -
 185 ...........................................................................البويـرة-وعمـوم األرض بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج  اةـوالحي ةـالطبيع

وم ـكّمية العملقسـم اإلعـالم اآللـي ب ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020فيفري  29مؤرخ في  131رقم  قــرار -
 187 .............................................................................................البويـرة-والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج

وم ـكّمية العملقسـم اليندسة الميكانيكية ب ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020فيفري  29مؤرخ في  132رقم  قــرار -
 188 .............................................................................................البويـرة-والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج

والعمـوم وم ـكّمية العملقسـم الرياضيات ب ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020فيفري  29مؤرخ في  133رقم  قــرار -
 189 .......................................................................................................البويـرة-التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج

وم ـكّمية العملقسـم ىندسة الطرائق ب ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020فيفري  29مؤرخ في  134رقم  قــرار -
 190 .............................................................................................البويـرة-أكمي محنـد أولحـاجوالعمـوم التطبيقيـة بجامعة 

والعمـوم وم ـكّمية العم، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الفيزياء ب2020فيفري  29مؤرخ في  135رقم  قــرار -
 191 .......................................................................................................البويـرة-التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج

والعمـوم وم ـكّمية العملقسـم الكيمياء ب ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020فيفري  29مؤرخ في  136رقم  قــرار -
 192 .......................................................................................................البويـرة-التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج

وم ـكّمية العمالعممية لقسـم اليندسة الكيربائية ب، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 2020فيفري  29مؤرخ في  137رقم  قــرار -
 193 .............................................................................................البويـرة-والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج

وم ـكّمية العملقسـم اليندسة المدنية ب االسمية ألعضاء المجنة العممية، يحّدد القائمة 2020فيفري  29مؤرخ في  138رقم  قــرار -
 195 .............................................................................................البويـرة-والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج

والعمـوم التطبيقيـة ي لكّميـة العمـوم ـس العممـد القائمة االسمية ألعضاء المجميحدّ ، 2020فيفري  29مؤرخ في  139رقم  قــرار -
 196 ...................................................................................................................البويـرة-بجامعة أكمي محنـد أولحـاج

لمعيـد التكنولوجيا بجامعة أكمـي  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020فيفري  29مؤرخ في  140رقـم  قــرار -
 198 ..................................................................................................................................البويـرة-محنـد  أولحـاج

 ومـالعمبكّميـة ر ــسييوم التّ ــعم، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم 2020فيفري  29مؤرخ في  141رقم  قــرار -
 199 .....................................................................البويـرة-بجامعة أكمي محنـد أولحـاجر ـسييوم التّ ـة وعمـجارية والتّ ـاالقتصادي

 ومـالعمالّتجاريــة بكّميـة وم ـالعم، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم 2020فيفري  29المؤرخ في  142رقم  قــرار -
 200 ...................................................................البويـرة -محنـد أولحـاج بجامعة أكمي ر ـسييوم التّ ـة وعمـجارية والتّ ـاالقتصادي

 ومـالعمبكّميـة  ةـوم االقتصاديـالعم، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم 2020فيفري  29مؤرخ في  143رقم  قــرار -
 201 .....................................................................البويـرة-بجامعة أكمي محنـد أولحـاجر ـسييوم التّ ـة وعمـجارية والتّ ـاالقتصادي



  2020-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   9

 

 

 

ة ـجارية والتّ ـوم االقتصاديـالعم ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية2020فيفري  29مؤرخ في  144رقم  قــرار -
 202 ...............................................................................................البويـرة-بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  رـسييوم التّ ـوعم

الماليــة والمحاسبــة وم ــعم، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم ال2020فيفري  29مؤرخ في  145رقم  قــرار -
 204 .....................................................البويـرة-بجامعة أكمي محنـد أولحـاجر ـسييوم التّ ـة وعمـجارية والتّ ـاالقتصادي ومـالعمبكّميـة 

كّمية لقسم عمم النفس وعموم التربية ب، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020فيفري  29مؤرخ في  146رقم  قــرار -
 205 ...............................................................................البويـرة-واالجتماعية بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج اإلنسانيةوم ـالعم

ة ـالجتماعيوا ةـاإلنساني ومـكّمية العمل المجمس العممي، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء 2020فيفري  29مؤرخ في  147رقم  قــرار -
 206 ..................................................................................................................البويـرة-بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج 

وم ـكّمية العملقسم عمم االجتماع ب القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، يحّدد 2020فيفري  29مؤرخ في  148رقم  قــرار -
 208 .......................................................................................البويـرة-واالجتماعية بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج اإلنسانية

ة ـوم االجتماعيـكّمية العم، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التاريخ ب2020فيفري  29مؤرخ في  149رقم  قــرار -
 209 .....................................................................................................البويـرة-بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج ةـواإلنساني

ة ـوم االجتماعيـكّمية العملقسم الفمسفة ب ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020فيفري  29مؤرخ في  150رقم  قــرار -
 210 .....................................................................................................البويـرة-بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج ةـواإلنساني

، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الشريعة بكّمية العمـوم االجتماعيـة 2020فيفري  29مؤرخ في  151قــرار رقم  -
 211 .....................................................................................................البويـرة-واإلنسانيـة بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج

كّمية لقسم اآلداب والّمغة الفرنسية ب ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020فيفري  29مؤرخ في  152رقم  قــرار -
 212 ................................................................................................البويـرة-بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج اآلداب والّمغات

وق ـالحقالقـانـون العـام بكّميـة  لقسـم ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020فيفري  29مؤرخ في  153رقم  قــرار -
 214 .............................................................................................البويـرة-أكمي محنـد أولحـاج بجامعة ةـياسيوم السّ ـوالعم

وق ـالحق، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم القـانـون الخـاص بكّميـة 2020فيفري  29مؤرخ في  154رقم  قــرار -
 215 .............................................................................................البويـرة-بجامعة أكمي محنـد أولحـاج ةـياسيوم السّ ـوالعم

كّمية ب الّمغـة واألدب العربـيلقسم  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020فيفري  29مؤرخ في  155رقم  قــرار -
 216 ................................................................................................البويـرة-بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج اآلداب والّمغات

كّمية والثقافـة األمازيغيـة بالّمغـة لقسم  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020فيفري  29مؤرخ في  156رقم  قــرار -
 217 ...............................................................................................البويـرة-بجامعة أكمـي محنـد  أولحـاج اآلداب والّمغات

دد القائمة االسمية يح الذي 2019ماي  29المؤرخ في  797، يعدل القرار رقم 2020فيفري  29مؤرخ في  158 رقم قــرار -
 218 ...................................................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية

في تكنولوجيات نصف النواقل  يتضمن الموافقة عمى مداولة مجمس إدارة مركز البحث، 2020فيفري  29مؤرخ في  159رقم  قــرار -
 219 ..........................................إنشاء مؤسسة فرعية في شكل شركة مساىمة والمتضمن 2018ماي  03لمطاقوية المؤرخ في 

الذي يحدد القائمة االسمية  2017جويمية  16المؤرخ في  800، يعدل القرار رقم 2020فيفري  29مؤرخ في  160رقم  قــرار -
 220 ...........................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم

الذي يحدد القائمة االسمية  2018فيفري  28المؤرخ في  201، يعد القرار رقم  2020 مارس 01مؤرخ في  161 رقم قــرار -
 221 ................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بالقبة

الذي يحدد القائمة االسمية  2019أفريل  22المؤرخ في  401، يعدل القرار رقم 2020مارس  01مؤرخ في  162رقم  قــرار -
 222 ....................................................................... ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة )والية المسيمة(

لقسـم الفيزياء بكّميـة العموم بجامعة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020مارس  01مؤرخ في  163رقم  قــرار -
 223 ..................................................................................................................................تممسان-أبو بكر بمقايد
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لقسـم الكيمياء بكّميـة العموم بجامعةأبو  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020مارس  01مؤرخ في  164رقم  قــرار -
 224 .......................................................................................................................................تممسان-بكر بمقايد

لقسـم اإلعالم اآللي بكّميـة العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020مارس  01مؤرخ في  165رقم  قــرار -
 226 ........................................................................................................................تممسان-بجامعة أبو بكر بمقايد

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الرياضيات بكّميـة العموم بجامعة 2020مارس  01مؤرخ في  166رقم  قــرار -
 227 ..................................................................................................................................تممسان-أبو بكر بمقايد

بكّمية العمــوم بجامعـة أبو بكر  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020مارس  01مؤرخ في  167رقــم  قــرار -
 228 ............................................................................................................................................تممسان-بمقايد

التطبيقيـة ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيـد العمــوم والتقنيـات 2020مارس  01مؤرخ في  168رقـم  قــرار -
 230 ........................................................................................................................تممسان-بجامعـة أبو بكر بمقايد

لمقائمة االسمية  المحّدد 2018أكتوبر  01المؤرخ في  892، يعّدل القرار رقم 2020مارس  01مؤرخ في  169رقم  قــرار -
 231 ..................................................بشار -ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم المادة بكمية العموم الدقيقة بجامعة طاىري دمحم

العموم  االقتصادية بكمية، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم 2020مارس  01مؤرخ في  170رقم  قــرار -
 232 ..............................................................................األغواط-االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة عمار ثميجي

العموم  عموم التسيير بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2020مارس  01مؤرخ في  171رقم  قــرار -
 233 ..............................................................................األغواط-االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة عمار ثميجي

العموم  العموم التجارية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2020مارس  01مؤرخ في  172رقم  قــرار -
 234 ..............................................................................األغواط-االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة عمار ثميجي

 المالية والمحاسبة بكمية لقسم العموم، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  01مؤرخ في  173رقم  قــرار -
 235 ......................................................................األغواط-العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة عمار ثميجي

لكمية العموم االقتصادية والتجارية  العممي، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس 2020مارس  01مؤرخ في  174رقم  قــرار -
 237 ........................................................................................................األغواط-وعموم التسيير بجامعة عمار ثميجي

اآلداب  لقسم المغة واألدب العربي بكمية المجنة العممية، يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2020مارس  01مؤرخ في  175رقم  قــرار -
 238 .................................................................................................................األغواط-والمغات بجامعة عمار ثميجي

اآلداب  لقسم المغـة الفـرنسـية بكمية االسمية ألعضاء المجنة العممية، يحدد القائمة 2020مارس  01مؤرخ في  176رقم  قــرار -
 239 .................................................................................................................األغواط-والمغات بجامعة عمار ثميجي

 لقسم المغة اإلنجميزية وآدابيا بكمية يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  01مؤرخ في  177رقم  قــرار -
 240 ........................................................................................................األغواط-اآلداب والمغات بجامعة عمار ثميجي

اآلداب  لقسم المغـة اإلسبـانية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020مارس  01مؤرخ في  178قــرار رقم  -
 242 .................................................................................................................األغواط-والمغات بجامعة عمار ثميجي

لكمية اآلداب والمغــات بجامعة عمار  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020مارس  01مؤرخ في  179رقم  قــرار -
 243 ...........................................................................................................................................األغواط-ثميجي

لقسم جذع مشترك لمعموم والتكنولوجيا  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020مارس  01مؤرخ في  180رقم  قــرار -
 244 .....................................................................................................األغواط-التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي بكمية

، المحّدد لمقائمة االسمية 2018أفريل  01المؤرخ في  277، يعّدل القرار رقم 2020مارس  01مؤرخ في  181رقم  قــرار -
 245 ..................................................الوادي-العموم الدقيقة بجامعة حمو لخضركّمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الرياضيات ب

، المحّدد لمقائمة االسمية 2018أفريل  01المؤرخ في  276، يعّدل القرار رقم 2020مارس  01مؤرخ في  182رقم  قــرار -
 246 .....................................................الوادي-العموم الدقيقة بجامعة حمو لخضركّمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الكيمياء ب
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المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء  2018أفريل  01المؤرخ في  275، يعّدل القرار رقم 2020مارس  01مؤرخ في  183رقم  قــرار -
 248 ................................................................الوادي-العموم الدقيقة بجامعة حمو لخضركّمية المجنة العممية لقسـم الفيزياء ب

لكّميـة  المحّدد لمقائمة االسمية 2018أفريل  01المؤرخ في  279، يعّدل القرار رقم 2020مارس  01مؤرخ في  184رقم  قــرار -
 249 ...........................................................................................................الوادي-الدقيقة بجامعة حمو لخضرالعمـوم 

الذي يحدد القائمة االسمية  2018 نوفمبر 28المؤرخ في  1095يعدل القرار رقم ، 2020مارس  05مؤرخ في  186 رقم قــرار -
 250 ..........................................................................................................................مستغانم ألعضاء مجمس إدارة

الذي يحدد القائمة االسمية  2018 ديسمبر 13المؤرخ في  1300يعدل القرار رقم ، 2020مارس  05مؤرخ في  187 رقم قــرار -
 251 ..................................................................................................................1ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران

الذي يحدد القائمة االسمية  2019 أفريل 21المؤرخ في  346يعدل القرار رقم ، 2020مارس  05مؤرخ في  188 رقم قــرار -
 252 ...................................................................................................................غرداية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

سعـد  العمـوم البيطريـة بجامعة لمعيد المجمس العممي ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2020مارس  05مؤرخ في  189رقم  قــرار -
 254 ..........................................................................................................................................1البميـدة-دحـمب

عمـــم الطيــران والّدراسـات  لمعيد المجمس العممي ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2020مارس  05مؤرخ في  190رقم  قــرار -
 255 ..............................................................................................................1البميـدة-سعـد دحـمب الفضائيـة بجامعة

اليندســة المعمــارية  المجمس العممي لمعيد ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2020مارس  05المؤرخ في  191رقم  قــرار -
 256 ..............................................................................................................1البميـدة-دحـمبسعـد  والتعميــر بجامعة

العموم الدقيقة  لقسم الرياضيات بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020مارس  05مؤرخ في  192رقم  قــرار -
 257 .............................................................................................................1وىران-والتطبيقية بجامعة أحمد بن بمة

االسمية المحّدد لمقائمة  2018أكتوبر  01المؤرخ في  873، يعّدل القرار رقم 2020مارس  05مؤرخ في  193رقم  قــرار -
 259 .........................................بشار-ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة طاىري دمحم

بكّميـة العموم لقســم اإلعــالم اآللــي  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة2020مارس  05مؤرخ في  194رقـم  قــرار -
 260 ..........................................................................................................................1البميـدة-بجامعة سعـد دحمـب

سعـد  لكّميـة الّتكنولوجيــا بجامعـة  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي2020مارس  05مؤرخ في  195رقـم  قــرار -
 261 ..........................................................................................................................................1البميـدة-دحمـب

لقســم اليندسـة الميكانيـكيــة بكّميـة  ألعضاء الّمجنـة العمميـة ، يحّدد القائمة االسمية2020مارس  05المؤرخ في  196رقـم  قــرار -
 263 ...........................................................................................................1البميـدة-الّتكنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـب

، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم الطاقات المتجددة بكّميـة 2020مارس  05المؤرخ في  197رقـم  قــرار -
 264 ..........................................................................................................1البميـدة-الّتكنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـب

، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم اإللكترونيــك بكّميـة 2020مارس  05المؤرخ في  198رقـم  قــرار -
 265 ...........................................................................................................1البميـدة-الّتكنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـب

، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم اليندســة المدنيـة بكّميـة 2020مارس  05مؤرخ في  199رقـم  قــرار -
 266 ...........................................................................................................1البميـدة-الّتكنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـب

، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم ىندســة الطرائــق بكّميـة 2020مارس  05مؤرخ في  200رقـم  قــرار -
 267 ...........................................................................................................1البميـدة-الّتكنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـب

، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم عموم الميـاه والبيئــة بكّميـة 2020مارس  05المؤرخ في  201قــرار رقـم  -
 269 ...........................................................................................................1البميـدة-الّتكنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـب

-سعـد دحمـب لكّميـة العمــوم بجامعـة يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي 2020مارس  05مؤرخ في  202رقـم  قــرار -
 270 ....................................................................................................................................................1البميـدة
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بكّميـة العموم بجامعة ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم الفيزياء 2020مارس  05مؤرخ في  203رقـم  قــرار -
 271 ....................................................................................................................................1البميـدة-سعـد دحمـب

العمميـة لقســم الكيمياء بكّميـة العموم بجامعة ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة 2020مارس  05مؤرخ في  204رقـم  قــرار -
 272 ....................................................................................................................................1البميـدة-سعـد دحمـب

لقســم الرياضيــات بكّميـة العموم  االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة ، يحّدد القائمة2020مارس  05مؤرخ في  205رقـم  قــرار -
 273 ..........................................................................................................................1البميـدة-بجامعة سعـد دحمـب

الوطنية العميا بالمدرسة لسنتي القسم التحضيري المدمج  يحّدد البرنامج البيداغوجي، 2020مارس  05 مؤّرخ في 206 رقم قــرار -
 275 ...........................................................................................................................................لمعموم السياسية

ماستر في كوين تلضمان  الوطنية العميا لمعموم السياسيةيتضّمن تأىيل بالمدرسة ، 2020مارس  05 مؤّرخ في 207 رقم قــرار -
 280 ..........................................................................................................................................."سياسات عامة"
ماستر في كوين تلضمان  الوطنية العميا لمعموم السياسيةيتضّمن تأىيل بالمدرسة ، 2020مارس  05 مؤّرخ في 208رقم  قــرار -
 283 ............................................................................................................................................"عالقات دولية"
لوحدة تنمية األجيزة الشمسية لدى  االجتماعية ، يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات 2020مارس  05مؤرخ في  68رقم  قــرار -

 287 ..........................................................................................................................مركز تنمية الطاقات المتجددة
 288 ..المركز الجامعي بمغنية )والية تممسان( ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة2020مارس  10 مؤّرخ في 209رقم  قــرار -
بجامعة العموم الرياضيات لكمية  ألعضاء المجمس العممي يحدد القائمة االسمية، 2020مارس  10مؤرخ في  210رقم  قــرار -

 289 .............................................................................................................................ىواري بومدين-والتكنولوجيا
بكمية  االحتماالت واإلحصاءلقسم  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةيحدد ، 2020مارس  10مؤرخ في  211رقم  قــرار -

 291 .............................................................................................ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا الرياضيات
بجامعة  الرياضياتبكمية  التحميللقسم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  10مؤرخ في  212رقم  قــرار -

 292 .....................................................................................................................ىواري بومدين-العموم والتكنولوجيا
 الرياضياتبكمية  البحوث العمميةلقسم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  10مؤرخ في  213رقم  قــرار -

 293 ...........................................................................................................ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا
بكمية  الجبر ونظرية األعدادلقسم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  10مؤرخ في  214رقم  قــرار -

 294 .............................................................................................ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا الرياضيات
 البيولوجيا الجزئية والخموية يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2020مارس  10مؤرخ في  215رقم  قــرار -

 295 ..............................................................................ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا العموم البيولوجيةبكمية 
عمم األحياء ووظائف األعضاء يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2020مارس  10مؤرخ في  216رقم  قــرار -

 297 .......................................................ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا العموم البيولوجيةبكمية  من الكائنات الحية
العموم بكمية  البيئة والمحيطلقسم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  10مؤرخ في  217رقم  قــرار -

 298 .............................................................................................ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا البيولوجية
بجامعة  العموم البيولوجيةلكمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020مارس  10مؤرخ في  218رقم  قــرار -

 299 .....................................................................................................................ىواري بومدين-العموم والتكنولوجيا
بجامعة العموم الفيزياء لكمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020مارس  10مؤرخ في  219رقم  قــرار -

 300 .............................................................................................................................ىواري بومدين-والتكنولوجيا
الفيزياء بكمية  فيزياء اإلشعاعاتلقسم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  10مؤرخ في  220رقم  قــرار -

 302 ...........................................................................................................ىواري بومدين-العموم والتكنولوجيابجامعة 
بكمية  الطاقوية وميكانيك الموائعلقسم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  10مؤرخ في  221رقم  قــرار -

 303 .................................................................................................ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجياالفيزياء 
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اليندسة بكمية  عموم المواد يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2020مارس  10مؤرخ في  222رقم  قــرار -
 304 ........................................................................ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجياالميكانيكية وىندسة الطرائق 

اليندسة بكمية  الطاقويات يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2020مارس  10مؤرخ في  223رقم  قــرار -
 305 ........................................................................ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجياالميكانيكية وىندسة الطرائق 

لقسم اليندسة الكيميائية وىندسة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  10مؤرخ في  224رقم  قــرار -
 306 ..............................................ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيااليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق التبريد بكمية 

اليندسة ىندسة البيئة بكمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2020مارس  10مؤرخ في  225رقم  قــرار -
 308 ........................................................................ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجياالميكانيكية وىندسة الطرائق 

اليندسة الميكانيكية وىندسة لكمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020مارس  10مؤرخ في  226رقم  قــرار -
 309 .................................................................................................ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا الطرائق

 اإللكترونيك واإلعالم اآلليلكمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020مارس  10مؤرخ في  227رقم  قــرار -
 311 ...........................................................................................................ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا

 االتصاالت السمكية والالسمكية العممية لقسم يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة، 2020مارس  10مؤرخ في  228رقم  قــرار -
 312 ...................................................................ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا اإللكترونيك واإلعالم اآلليبكمية 

اإللكترونيك بكمية  الكيروتقنيلقسم  المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2020مارس  10مؤرخ في  229رقم  قــرار -
 313 .........................................................................................ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا واإلعالم اآللي

اإللكترونيك بكمية  اإلعالم اآلليلقسم  ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ، 2020مارس  10مؤرخ في  230رقم  قــرار -
 314 .........................................................................................ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا واإلعالم اآللي

 التجييزات اإللكترونية واآللية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسميحدد ، 2020مارس  10مؤرخ في  231رقم  قــرار -
 315 ...................................................................ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا اإللكترونيك واإلعالم اآلليبكمية 

الفيزياء بكمية  المواد والمكوناتلقسم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  10مؤرخ في  232رقم  قــرار -
 316 ...........................................................................................................ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا

بجامعة العموم  الكيمياءلكمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020مارس  10مؤرخ في  233رقم  قــرار -
 318 .............................................................................................................................ىواري بومدين-والتكنولوجيا

بكمية والفيزياء النظرية  الكيمياءلقسم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  10مؤرخ في  234رقم  قــرار -
 320 ................................................................................................ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا الكيمياء

الفيزيائية لممواد غير  الكيمياء يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2020مارس  10مؤرخ في  235رقم  قــرار -
 321 .............................................................................ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا الكيمياءبكمية العضوية 

 الكيمياءبكمية العضوية  الكيمياءلقسم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  10مؤرخ في  236رقم  قــرار -
 322 ...........................................................................................................ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا

 الكيمياءبكمية الجزيئات  الكيمياءلقسم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  10مؤرخ في  237رقم  قــرار -
 323 ...........................................................................................................ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا

عموم األرض بكمية  الجيو فيزياء يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2020مارس  10مؤرخ في  238رقم  قــرار -
 324 .........................................................................ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجياوالجغرافيا والتييئة العمرانية 

بكمية الجغرافيا والتييئة العمرانية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2020مارس  10مؤرخ في  239رقم  قــرار -
 325 .........................................................ىواري بومدين-والتكنولوجيابجامعة العموم عموم األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية 

عموم األرض بكمية  الجيولوجيا يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2020مارس  10مؤرخ في  240رقم  قــرار -
 326 .........................................................................ىواري بومدين-والتكنولوجيابجامعة العموم والجغرافيا والتييئة العمرانية 
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عموم األرض والجغرافيا لكمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020مارس  10مؤرخ في  241رقم  قــرار -
 327 .....................................................................................ىواري بومدين-والتكنولوجيابجامعة العموم والتييئة العمرانية 

بجامعة العموم اليندسة المدنية لكمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020مارس  10مؤرخ في  242رقم  قــرار -
 329 .............................................................................................................................ىواري بومدين-والتكنولوجيا

لقسم الجيوتقني والري بكمية اليندسة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020مارس  10مؤرخ في  243رقم  قــرار -
 330 .................................................................................................ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجياالمدنية 

 لقسم اليياكل والمواد بكمية اليندسة ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020مارس  10مؤرخ في  244رقم  قــرار -
 331 .................................................................................................ىواري بومدين-المدنية بجامعة العموم والتكنولوجيا

الميكانيكية وىندسة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البناءات، 2020مارس  10مؤرخ في  245رقم  قــرار -
 332 .............................................ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيااليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق اإلنتاج بكمية 

يحدد القائمة االسمية الذي  2019جويمية  31المؤرخ في  1369، يعدل القرار رقم  2020مارس  15 مؤّرخ في 246 رقم قــرار -
 333 .....................................................................................................1وىران لدى جامعةالطب ألعضاء مجمس كمية 

يحدد القائمة االسمية  الذي 2018 جوان 10المؤرخ في  554يعدل القرار رقم ، 2020مارس  15 مؤّرخ في 247 رقم قــرار -
 335 ..................................................................................................................تممسان جامعةألعضاء مجمس إدارة 

الذي يحدد القائمة االسمية  2019 جوان 19المؤرخ في  943يعدل القرار رقم ، 2020مارس  15 مؤّرخ في 248 رقم قــرار -
 336 ....................................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة عنابة

التعميم العالي األجنبية،  بمعادلة شيادات، يحدد قائمة الخبراء في مجال االعتراف 2020مارس  15مؤرخ في  249رقم  قــرار -
 337 ......................................................................................................................أعضاء المجنة الوطنية لممعادالت

الحقوق والعموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الحقوق بكمية2020مارس  15 مؤّرخ في 250رقم  قــرار -
 346 ......................................................................................................جيجل-السياسية بجامعة دمحم الصديق بن يحي

الحقوق  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم السياسية بكمية2020مارس  15 مؤّرخ في 251رقم  قــرار -
 347 ...........................................................................................جيجل-والعموم السياسية بجامعة دمحم الصديق بن يحي

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية 2020مارس  15 مؤّرخ في 252رقم  قــرار -
 348 ..................................................................................................................جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي

مدرسة لقسم ىندسة المناجم بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2020مارس  15 مؤّرخ في 253رقم  قــرار -
 350 ........................................................................................................................الوطنية العميا لممناجم والمعادن

مدرسة لقسم عمم وىندسة المواد بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2020مارس  15 مؤّرخ في 254رقم  قــرار -
 351 ........................................................................................................................الوطنية العميا لممناجم والمعادن

لمقسم التحضيري في العموم  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2020مارس  15 مؤّرخ في 255رقم  قــرار -
 352 .............................................................................................الوطنية العميا لممناجم والمعادنمدرسة والتكنولوجيا بال

العميا مدرسة لقسم العموم الدقيقة بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2020مارس  15 مؤّرخ في 256رقم  قــرار -
 353 ............................................................................................................................المسيمة-لألساتذة ببوسعادة

الذي يحّدد القائمة االسمية  2019جويمية  11المؤّرخ في  1196، يعّدل القرار رقم 2020مارس  15 مؤّرخ في 257رقم  قــرار -
 354 .........................................2سطيف-بجامعة دمحم لمين دباغينة ـة واالجتماعيـوم اإلنسانيـكّمية العمألعضاء المجمس العممي ل

 355 ....2يتـضمـن إنشاء وتشكيل لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لـدى جـامعــة دمحم بن أحمد وىران 2020مارس  15مـؤرخ فـي  09رقـم  قــرار -
 356 ..............................3ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر اإلسميةيحدد القائمة ، 2020مارس  16 مؤّرخ في 258 رقم قــرار -
الذي يحدد القائمة االسمية  2019 جانفي 2المؤرخ في  14يعدل القرار رقم ، 2020مارس  16 مؤّرخ في 259 رقم قــرار -

 358 ...........................................................................................................بسكرة ألعضاء مجمس إدارة جامعة جامعة
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 359 ............................لمعيد المناجم لدى جامعة تبسة المكون القسم  إنشاء يتضمن 2020مارس  16 في مؤرخ 260 رقم قــرار -
 360 ......لمعيد التربية البدنية والرياضية لدى جامعة تبسة المكون  القسم إنشاء يتضمن ،2020مارس  16 في مؤرخ 261 رقم قــرار -
 المكونة األقسام إنشاءوالمتضمن  2015مارس  3المؤرخ في  98، يتمم القرار رقم 2020مارس  16 في مؤرخ 262 رقم قــرار -

 361 .....................................................................................1لكمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية لدى جامعة وىران
 362 ..1وىرانلمعيد العموم والتقنيات التطبيقية لدى جامعة  المكون  القسم إنشاء يتضمن ،2020مارس  16 في مؤرخ 263 رقم قــرار -
لمعيد التربية البدنية والرياضية لدى جامعة وىران  المكون  القسم إنشاء يتضمن ،2020مارس  16 في مؤرخ 264 رقم قــرار -

 362 .......................................................................................................................................لمعموم والتكنولوجيا
 363 .............لكمية اآلداب والمغات لدى جامعة بومرداس ةالمكون ماقساأل إنشاء يتضمن ،2020مارس  16 في مؤرخ 265 رقم قــرار -
 األقسام إنشاءوالمتضمن  2008سبتمبر  14المؤرخ في  206، يتمم القرار رقم 2020مارس  16 في مؤرخ 266 رقم قــرار -

 364 .............................................................................لكمية العموم االقتصادية وعموم التسيير لدى جامعة تممسان المكونة
 المكونة األقسام إنشاءوالمتضمن  2014ماي  15المؤرخ في  354، يتمم القرار رقم 2020مارس  16 في مؤرخ 267 رقم قــرار -

 365 ...................................................................لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة سيدي بمعباس
 المكونة األقسام إنشاءوالمتضمن  2014ماي  15المؤرخ في  357، يتمم القرار رقم 2020مارس  16 في مؤرخ 268 رقم قــرار -

 365 ...................................................................................لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة سيدي بمعباس
 األقسام إنشاءوالمتضمن  2012ديسمبر  17المؤرخ في  492، يتمم القرار رقم 2020مارس  16 في مؤرخ 269 رقم قــرار -

 366 ..................................................................لكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض لدى جامعة خميس مميانة المكونة
 األقسام إنشاءوالمتضمن  2018فيفري  14المؤرخ في  143، يتمم القرار رقم 2020مارس  16 في مؤرخ 270 رقم قــرار -

 367 ...................................................................................................لمعيد العموم لدى المركز الجامعي بتيبازة المكونة
 األقسام إنشاءوالمتضمن  2011أفريل  14المؤرخ في  214، يتمم القرار رقم 2020مارس  16 في مؤرخ 271 رقم قــرار -

 368 ...................................................................................لمعيد العموم والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بميمة  المكونة
 األقسام إنشاءوالمتضمن  2011أفريل  14المؤرخ في  212، يتمم القرار رقم 2020مارس  16 في مؤرخ 272 رقم قــرار -

 369 .......................................................لمعيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى المركز الجامعي بميمة المكونة
الذي يحدد القائمة االسمية  2017ديسمبر  21 مؤّرخ فيال 1144قرار رقم ، يعدل ال2020مارس  17 في مؤرخ 273 رقم قــرار -

 370 ...........................................................................ألعضاء مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة
 371 ..........المدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسيةيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2020مارس  17مؤرخ في  274رقم  قــرار -
 372 .بجاية يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لدى مديرية الخدمات الجامعية 2020مارس  22مـؤرخ فـي  10رقـم  قــرار -
 لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020مارس  23 مؤّرخ في 275رقم  قــرار -

 373 ........................................................................................الجمفة-العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة زيان عاشور
العموم الدقيقة  لقسم الكيمياء بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020مارس  23 مؤّرخ في 276رقم  قــرار -

 374 .........................................................................................................الجمفة-واإلعالم اآللي بجامعة زيان عاشور
العموم الدقيقة  لقسم الفيزيـاء بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020مارس  23 مؤّرخ في 277رقم  قــرار -

 375 .........................................................................................................الجمفة-واإلعالم اآللي بجامعة زيان عاشور
المحّدد لمقائمة االسمية  2019فيفري  26المؤرخ في  155، يعّدل القرار رقم 2020مارس  23 مؤّرخ في 278رقـم  قــرار -

 377 ................................الجمفة-ألعضاء المجمس العممي لمعيـد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة زيان عاشور
، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميــة الّمغات األجنبية بجامعةعبد 2020مارس  23 مؤّرخ في 279رقـم  قــرار -

 378 ...........................................................................................................................مستغانــم-الحميد بن باديس 
المغات  لقسـم المغة الفرنسية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020مارس  23 مؤّرخ في 280رقم  قــرار -

 379 ..................................................................................................مستغانم-األجنبية بجامعة عبد الحميد ابن باديس
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المغات  لقسـم المغة اإلنجميزية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020مارس  23 مؤّرخ في 281رقم  قــرار -
 380 ..................................................................................................مستغانم-باديساألجنبية بجامعة عبد الحميد ابن 

لقســم الطــب بكّميـة الطــب بجامعة  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة2020مارس  23 مؤّرخ في 282رقـم  قــرار -
 381 ....................................................................................................................................1البميـدة-دحمـبسعـد 

الّصيـدلــة بكّميـة الطــب بجامعة لقســم  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة2020مارس  23 مؤّرخ في 283رقـم  قــرار -
 383 ....................................................................................................................................1البميـدة-سعـد دحمـب

، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم طــب األسنان بكّميـة الطــب 2020مارس  23 مؤّرخ في 284رقـم  قــرار -
 384 ..........................................................................................................................1البميـدة-بجامعة سعـد دحمـب

-سعـد دحمـب لكّميـة الّطـب بجامعـة ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي2020مارس  23 مؤّرخ في 285رقـم  قــرار -
 385 ....................................................................................................................................................1البميـدة

 لكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعـة ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي2020مارس  23 مؤّرخ في 286رقـم  قــرار -
 386 ....................................................................................................................................1البميـدة-سعـد دحمـب

لقســم التغذية الزراعية بكّميـة عموم  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة2020مارس  23 مؤّرخ في 287رقـم  قــرار -
 388 .......................................................................................................1البميـدة-الطبيعة والحياة بجامعة سعـد دحمـب

لقســم بيولوجيا تجمعات الكائنات  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة2020مارس  23 مؤّرخ في 288قــرار رقـم  -
 389 ................................................................................1البميـدة-والحياة بجامعة سعـد دحمـبالحية بكّميـة عموم الطبيعة 

لقســم البيولوجيا والفيزيولوجيا  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة2020مارس  23 مؤّرخ في 289رقـم  قــرار -
 390 ..............................................................................1البميـدة-عموم الطبيعة والحياة بجامعة سعـد دحمـبالخموية بكّميـة 

لقســم بيوتكنولوجيا بكّميـة عموم  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة2020مارس  23 مؤّرخ في 290رقـم  قــرار -
 391 .......................................................................................................1البميـدة-الطبيعة والحياة بجامعة سعـد دحمـب

والحياة بجامعة لكمية عموم الطبيعة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020مارس  23 مؤّرخ في 291رقم  قــرار -
 392 .....................................................................................................................................الجمفة-زيان عاشور

المحّدد لمقائمة االسمية  2019جويمية  22المؤرخ في  1240، يعّدل القرار رقم 2020مارس  23 مؤّرخ في 292رقـم  قــرار -
 394 .......................................الجمفة–ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقسـم البيولوجيا بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعـة زيان عاشور

لكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020مارس  23 مؤّرخ في 293رقم  قــرار -
 395 ...........................................................................................................................الجمفة-بجامعة زيان عاشور

 اإلسميةيحدد القائمة الذي  2019جويمية  18 مؤرخ فيال 1223، يعدل القرار رقم 2020مارس  23مؤرخ في  294 رقم قــرار -
 396 ..............................................................................................................2جامعة قسنطينة ألعضاء مجمس إدارة

يحدد القائمة االسمية  الذي 2018 ماي 14المؤرخ في  461يعدل القرار رقم ، 2020مارس  23 مؤّرخ في 295 رقم قــرار -
 397 ....................................................................................................................ورقمة جامعةألعضاء مجمس إدارة 

 

 
 

lIl- رراتـــــــــقـُمـال  
 بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة لاللتحاق يمدد أجل إجراء االمتحان الميني، 2020جانفي  08 مؤرخ  في 31 مقرر رقم -

 400 .............................................................................................................................................لجامعة جيجل
مسابقة عمى أساس االختبار الميني لاللتحاق بسمك الممرضين  يمدد أجل إجراء، 2020جانفي  8 مؤرخ  في 32 مقرر رقم -

 400 لمصحة العمومية، رتبة ممرض متخصص في الصحة العمومية لمديرية الخدمات الجامعية بسكيكدة
متصرف رئيسي ، رتبة المتصرفين بسمك لاللتحاقميني  امتحانيمدد أجل إجراء ، 2020جانفي  16 فيمؤرخ   33 مقرر رقم -
 401 ......................................................................................................................مدرسة العميا لألساتذة باألغواطمل
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، عوان اإلداريينبسمك األمسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق  يمدد أجل إجراء 2020جانفي  26 مؤرخ  في 112 مقرر رقم -
 402 ................................................................................................................جامعة عنابةلعون إدارة رئيسي  رتبة

، عوان اإلداريينبسمك األمسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق  يمدد أجل إجراء 2020جانفي  26 مؤرخ  في 113 مقرر رقم -
 402 .........................................................................................................................جامعة عنابةلعون إدارة  رتبة

عوان التقنيين بسمك األمسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق  يمدد أجل إجراء 2020جانفي  26 مؤرخ في 114 مقرر رقم -
 403 ..........................................................................جامعة عنابةل عون تقني لممكتبات الجامعية ، رتبةلممكتبات الجامعية

التقنيين في اإلعالم بسمك مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق  يمدد أجل إجراء 2020جانفي  26 مؤرخ في 115 مقرر رقم -
 404 ..................................................................................................جامعة عنابةلتقني في اإلعالم اآللي  ، رتبةاآللي

عون  ، رتبةالكتاب بسمكمسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق  يمدد أجل إجراء 2020جانفي  26 مؤرخ في 116 رقممقرر  -
 404 ............................................................................................................................جامعة عنابةلحفع البيانات 

تقني  ، رتبةالتقنيين في اإلعالم اآلليبسمك امتحان ميني لاللتحاق  يمدد أجل إجراء 2020جانفي  29 مؤرخ في 78مقرر رقم  -
 405 ..............................................................................................................3جامعة الجزائرل سام في اإلعالم اآللي

في اإلعالم اآللي، رتبة  بسمك الميندسينلاللتحاق ميني  امتحانيمدد أجل إجراء  2020جانفي  29 مؤرخ في 79 مقرر رقم -
 406 ...........................................................................ممدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيال في اإلعالم اآلليرئيسي  ميندس

المتضمن رخصة إنشاء  2014ديسمبر  6مؤرخ في  559يعّدل المقرر رقم، 2020فيفري  01مؤرخ في  012رقم مقرر  -
 406 .........................................................................................................................مؤسسة خاصة لمتكوين العالي

بسمك الميندسين في اإلعالم اآللي، رتبة  لاللتحاقميني  امتحانيمدد أجل إجراء  2020فيفري  02 مؤرخ في 125مقرر رقم  -
 407 ....................................................................................................جامعة المديةفي اإلعالم اآللي ل رئيسي ميندس

تقني  ، رتبةالتقنيين في اإلعالم اآلليبسمك امتحان ميني لاللتحاق  يمدد أجل إجراء 2020فيفري  02 مؤرخ في 126 مقرر رقم -
 408 .................................................................................................................1جامعة باتنةلسام في اإلعالم اآللي 

المقتصدين الجامعيين، رتبة مقتصد  بسمك امتحان ميني لاللتحاقيمدد أجل إجراء  2020فيفري  02 مؤرخ في 127مقرر رقم  -
 409 .........................................................................................................................1جامعي رئيسي لجامعة باتنة

بسمك الميندسين في  اإلعالم اآللي، رتبة  لاللتحاقميني  امتحانيمدد أجل إجراء  2020فيفري  02 مؤرخ في 128 مقرر رقم -
 409 ...................................................................................................1جامعة باتنةميندس رئيسي في اإلعالم اآللي ل

في اإلعالم اآللي، رتبة  بسمك الميندسين لاللتحاقميني  امتحانيمدد أجل إجراء  2020فيفري  02 مؤرخ في 129 مقرر رقم -
 410 ....................................................................................................1باتنة جامعةميندس في اإلعالم اآللي لرئيس 

، عوان اإلداريينبسمك األ مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق يمدد أجل إجراء 2020فيفري  10 مؤرخ في 165 مقرر رقم -
 411 .........................................................................................ممدرسة العميا لمعموم التطبيقية بالجزائرل عون مكتب رتبة

ممحق اإلدارة  ، رتبةممحقي اإلدارة بسمك االمتحان الميني لاللتحاق إجراءيمدد أجل  2020فيفري  10 مؤرخ في 166 مقرر رقم -
 411 .......................................................................................................................لمدرسة الدراسات العميا التجارية

ممحق رئيسي  ، رتبةممحقي اإلدارة بسمك االمتحان الميني لاللتحاق يمدد أجل إجراء 2020فيفري  10 مؤرخ في 167 مقرر رقم -
 412 ..............................................................................................................لإلدارة لمدرسة الدراسات العميا التجارية

متصرف مستشار  ، رتبةتصرفينبسمك الم لاللتحاقميني  امتحانيمدد أجل إجراء  2020فيفري  10 مؤرخ في 179 مقرر رقم -
 413 ....................................................................................................................لمديوان الوطني لمخدمات الجامعية

في اإلعالم اآللي، رتبة  بسمك الميندسين لاللتحاقميني  امتحانيمدد أجل إجراء  2020فيفري  10 مؤرخ في 180مقرر رقم  -
 413 ............................................................................لمديوان الوطني لمخدمات الجامعيةفي اإلعالم اآللي رئيسي  ميندس

التقنيين في اإلعالم بسمك  مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق يمدد أجل إجراء 2020فيفري  10 مؤرخ في 181مقرر رقم  -
 414 ..........................................................................تقني في اإلعالم اآللي لمديرية الخدمات الجامعية خنشمة ، رتبةاآللي
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، عوان اإلداريينبسمك األلاللتحاق قة عمى أساس االختبارات مساب يمدد أجل إجراء 2020فيفري  10 مؤرخ في 182 مقرر رقم -
 415 ........................................................................................عون إدارة رئيسي لمديرية الخدمات الجامعية خنشمة رتبة

، عوان اإلداريينبسمك األمسابقة عمى أساس االختبارات  لاللتحاق  يمدد أجل إجراء 2020فيفري  10 مؤرخ في 183 مقرر رقم -
 415 .................................................................................................عون إدارة لمديرية الخدمات الجامعية خنشمة رتبة

 ، رتبةممحقي اإلدارة بسمك مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق يمدد أجل إجراء 2020فيفري  10 مؤرخ في 184مقرر رقم  -
 416 ....................................................................................................ممحق اإلدارة لمديرية الخدمات الجامعية خنشمة

بسمك الميندسين في  اإلعالم لاللتحاق  مسابقة عمى االختباراتيمدد أجل إجراء  2020فيفري  12 مؤرخ في 188مقرر رقم  -
 417 ................................................................. )كمية الحقوق( 1جامعة الجزائرفي اإلعالم اآللي لدولة  اآللي، رتبة ميندس

ممحق اإلدارة  ، رتبةممحقي اإلدارة بسمك امتحان ميني لاللتحاق يمدد أجل إجراء 2020فيفري  17 مؤرخ في 212 مقرر رقم -
 417 ............................................................................................................................................لجامعة المدية

عون إدارة  ، رتبةاألعوان اإلداريينبسمك امتحان ميني لاللتحاق  يمدد أجل إجراء 2020فيفري  17 مؤرخ في 213 مقرر رقم -
 418 ...................................................................................................................................لجامعة المدية رئيسي

 بسمك محافظي المكتبات الجامعية، رتبة لاللتحاق امتحان مينييمدد أجل إجراء  2020فيفري  18 مؤرخ في 214 مقرر رقم -
 419 ..........................................................................................................2جامعة الجزائرل محافع المكتبات الجامعية

مترجم ، رتبة التراجمة -مترجمينبسمك ال لاللتحاقميني  امتحانيمدد أجل إجراء  2020فيفري  18 مؤرخ في 215مقرر رقم  -
 419 ......................................................................................................................2جامعة الجزائرلترجمان رئيسي 

نشط ، رتبة مالمنشطين الجامعيينبسمك  امتحان ميني لاللتحاق  يمدد أجل إجراء 2020فيفري  18 مؤرخ في 216 مقرر رقم -
 420 .......................................................................................................2جامعة الجزائرلالثاني  من المستوى جامعي 

بسمك محافظي المكتبات الجامعية، رتبة  لاللتحاقميني االمتحان ال يمدد أجل إجراء 2020فيفري  18 مؤرخ في 217 مقرر رقم -
 421 .................................................................................2الجزائر لجامعة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني

بسمك مساعدي المكتبات الجامعية، رتبة  امتحان الميني لاللتحاق يمدد أجل إجراء 2020فيفري  18 مؤرخ في 219مقرر رقم  -
 421 .........................................................................................................2جامعة الجزائرمساعد المكتبات الجامعية ل

، األعوان اإلداريينبسمك  مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق يمدد أجل إجراء 2020فيفري  18 مؤرخ في 220 مقرر رقم -
 422 ....................................................................................................................1جامعة الجزائرلعون مكتب  رتبة

، األعوان اإلداريينبسمك لاللتحاق مسابقة عمى أساس االختبارات  إجراءيمدد أجل  2020فيفري  18 مؤرخ في 221مقرر رقم  -
 423 ......................................................................................................................1لجامعة الجزائر عون إدارة رتبة

 423 ..1متصرف لجامعة الجزائر ، رتبةتصرفينمالبسمك  لاللتحاقميني  امتحانيمدد أجل إجراء  2020فيفري  18 مؤرخ في 222 مقرر رقم -
جامعية، رتبة المكتبات المحافظي  بسمك لاللتحاقميني امتحان  يمدد أجل إجراء 2020فيفري  18 مؤرخ في 223 مقرر رقم -

 424 ...................................................................................1الجزائر لجامعةاألول  مستوى الممحق بالمكتبات جامعية من 
محاسب  ، رتبةالمحاسبين اإلداريين بسمك امتحان ميني لاللتحاق يمدد أجل إجراء 2020فيفري  18 مؤرخ في 224مقرر رقم  -

 425 ........................................................................................................................1لجامعة الجزائر إداري رئيسي 
ممحق اإلدارة  ، رتبةممحقي اإلدارة بسمك امتحان ميني لاللتحاق يمدد أجل إجراء 2020فيفري  18 مؤرخ في 225 مقرر رقم -

 425 .........................................................................................................................................1لجامعة الجزائر
كاتب مديرية لجامعة  ، رتبةالكتاب بسمك امتحان ميني لاللتحاق يمدد أجل إجراء 2020فيفري  18 مؤرخ في 226 مقرر رقم -

 426 ...................................................................................................................................................1الجزائر
عون إدارة  ، رتبةاألعوان اإلداريينبسمك امتحان ميني لاللتحاق  يمدد أجل إجراء 2020فيفري  18 مؤرخ في 227 مقرر رقم -

 427 ................................................................................................................................1رئيسي لجامعة الجزائر
بسمك ميندسين في إعالم آلي، رتبة امتحان ميني لاللتحاق يمدد أجل إجراء  2020فيفري  18 مؤرخ في 228مقرر رقم  -

 427 .................................................................................................1جامعة الجزائرفي اإلعالم اآللي لرئيسي  ميندس
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، والمتضمن وضع  ىياكل 2019أكتوبر  22المؤّرخ في  498، يعّدل المقرر رقم  2020فيفري  19مؤرخ في  021رقم مقرر  -
مدرسة الدراسات العميا التجارية سابقًا، ببن عكنون، تحت تصرف اإلدارة المركزية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي، واألكاديمية 

ي والتقني لتطوير المغة العربية، ومركز البحث الجزائرية لمعموم والتكنولوجيات، ومركز تطوير الطاقات المتجّددة، ومركز البحث العمم
 428 ............................العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائية، والوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية

الوثائقيين أمناء  بسمك مسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاق يمدد أجل إجراء 2020فيفري  20 مؤرخ في 231 مقرر رقم -
 431 ...........................................................وثائقي أمين محفوظات لمديرية الخدمات الجامعية الجزائر غرب ، رتبةالمحفوظات

 ، رتبةالوثائقيين أمناء المحفوظات بسمك لاللتحاقميني  امتحانيمدد أجل إجراء  2020فيفري  23 مؤرخ في 233مقرر رقم  -
 432 ...............................................................................................................جامعة الشمفل وثائقي أمين محفوظات

 بسمك محافظي المكتبات الجامعية، رتبة لاللتحاق مينيامتحان يمدد أجل إجراء   2020فيفري  23 مؤرخ في 234مقرر رقم  -
 432 ............................................................................................................جامعة الشمفل محافع المكتبات الجامعية

 متصرف مستشار، رتبة المتصرفين بسمك لاللتحاقميني  امتحانيمدد أجل إجراء  2020فيفري  23 مؤرخ في 235 مقرر رقم -
 433 .....................................................................................................................جامعة العموم والتكنولوجيا بوىرانل
اآللي، رتبة  في اإلعالم بسمك الميندسين لاللتحاقميني  امتحانيمدد أجل إجراء  2020فيفري  23 مؤرخ في 236مقرر رقم  -

 434 .............................................................................جامعة العموم والتكنولوجيا بوىرانميندس في اإلعالم اآللي لرئيس 
بسمك ميندسي المخابر الجامعية، رتبة لاللتحاق الميني  االمتحانيمدد أجل إجراء  2020فيفري  23 مؤرخ في 237 مقرر رقم -

 434 ............................................................................وىرانبميندس رئيسي لممخابر الجامعية لجامعة العموم والتكنولوجيا 
، ن في األشغال العموميةميندسيالبسمك لاللتحاق الميني  االمتحانيمدد أجل إجراء  2020فيفري  23 مؤرخ في 238 مقرر رقم -

 435 .................................................................وىرانبلجامعة العموم والتكنولوجيا  في األشغال العمومية رتبة ميندس رئيسي
 متصرف رئيسيرتبة  ،المتصرفين بسمك لاللتحاقميني  امتحانيمدد أجل إجراء  2020فيفري  23 مؤرخ في 239مقرر رقم  -
 436 .....................................................................................................................جامعة العموم والتكنولوجيا بوىرانل
في اإلعالم اآللي، رتبة  بسمك الميندسين لاللتحاقميني  امتحانيمدد أجل إجراء  2020فيفري  23 مؤرخ في 240 مقرر رقم -

 436 ............................................................................جامعة العموم والتكنولوجيا بوىرانميندس رئيسي في اإلعالم اآللي ل
جامعة لمتصرف ، رتبة المتصرفين بسمك  لاللتحاقميني  امتحانيمدد أجل إجراء  2020فيفري  23 مؤرخ في 241 مقرر رقم -

 437 ..............................................................................................................................العموم والتكنولوجيا بوىران
مسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق بسمك الممرضين  يمدد أجل إجراء 2020فيفري  23 مؤرخ فيمكرر  241 مقرر رقم -

 438 ........................................لمصحة العمومية، رتبة ممرض متخصص في الصحة العمومية لجامعة العموم والتكنولوجيا بوىران
نشط ، رتبة مالمنشطين الجامعيين بسمكامتحان ميني لاللتحاق  يمدد أجل إجراء 2020فيفري  23 مؤرخ في 242 مقرر رقم -

 438 ..................................................................................................جامعة العموم والتكنولوجيا بوىرانلجامعي رئيسي 
مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق برتبة طبيب عام رئيسي في يمدد أجل إجراء  2020فيفري  23مؤرخ في  243مقرر رقم  -

الصحة العمومية، المنتمية إلى سمك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، شعبة الممارسين الطبيين في الصحة 
 439 .........................................................................................................لمديرية الخدمات الجامعية خنشمة العمومية

بسمك الممرضين لمصحة  مسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاق يمدد أجل إجراء 2020فيفري  23 مؤرخ في 244 مقرر رقم -
 440 ..............................................................العمومية، رتبة ممرض في الصحة العمومية لمديرية الخدمات الجامعية خنشمة

مسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاق بسمك مساعدي التمريض  يمدد أجل إجراء 2020فيفري  23 مؤرخ في 245مقرر رقم  -
 440 .......................................لمصحة العمومية، رتبة مساعدي التمريض في الصحة العمومية لمديرية الخدمات الجامعية خنشمة

يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاق برتبة طبيب عام في الصحة  2020فيفري  23مؤرخ في  246مقرر رقم  -
 العمومية شعبة الممارسين الطبيين في الصحة العمومية، المنتمية إلى سمك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،

 441 .....................................................................................................................لمديرية الخدمات الجامعية خنشمة
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عون  ، رتبةالكتاب بسمكمسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق  يمدد أجل إجراء 2020فيفري  23 مؤرخ في 289مقرر رقم  -
 442 ....................................................................................................حفع البيانات لمديرية الخدمات الجامعية خنشمة

 ، رتبةممحقي اإلدارة بسمك لاللتحاق مسابقة عمى أساس االختبارات يمدد أجل إجراء 2020فيفري  23 مؤرخ في 290مقرر رقم  -
 442 ..............................................................................ممحق رئيسي لإلدارة لمديرية الخدمات الجامعية خنشمة

، المحاسبين اإلداريين بسمك مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق يمدد أجل إجراء 2020فيفري  23 مؤرخ في 291مقرر رقم  -
 443 ....................................................................................لمديرية الخدمات الجامعية خنشمة محاسب إداري رئيسي رتبة

نفسانيين العياديين بسمك ال مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق يمدد أجل إجراء 2020فيفري  23 مؤرخ في 292مقرر رقم  -
 444 ................................................مديرية الخدمات الجامعية خنشمةلنفساني عيادي لمصحة العمومية  ، رتبةلمصحة العمومية

ىياكل  ، والمتضمن وضع2019أكتوبر  22المؤّرخ في  498، يعّدل المقرر رقم  2020مارس  18مؤرخ في  073رقم مقرر  -
مدرسة الدراسات العميا التجارية سابقًا، ببن عكنون، تحت تصرف اإلدارة المركزية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي، واألكاديمية 
الجزائرية لمعموم والتكنولوجيات، ومركز تطوير الطاقات المتجّددة، ومركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، ومركز البحث 

 444 ............................العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائية، والوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
 

IVةـــــــرديـــفـــال والــمـقــــررات راراتـــــــقـــال - 
 450 .................................................................................2020 ةــــــرديــــف راراتـــــــق 

 460 .................................................................................2020 ةــــــرديــــف مــقـــررات 
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  ــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــ
 

  ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــ
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  يتضمف التنظيـ 2019سنة  ديسمبر 26 الموافق 1441ربيع الثاني عاـ  29 وزاري مشترؾ مؤرخ فيقػػػػرار ،

 لمركز البحث في البيئة.الداخمي 
 71ص (2020فيفري  23 الصادرة بتاريخ 10)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري ، 2019سنة  يونيو 13 الموافق 1440عاـ  شواؿ 10 وزاري مشترؾ مؤرخ فيقػػػػرار
الذي يحدد تعداد مناصب الشغل  2011يونيو سنة  2 الموافق 1432جمادى الثانية عاـ  30 المشترؾ المؤرخ في

 .اتوتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعواف العامميف في نشاطات الحفع أو الصيانة أو الخدمات بعنواف الجامع
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

  يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري ، 2019سنة  يونيو 13 الموافق 1440شواؿ عاـ  10 وزاري مشترؾ مؤرخ فيقػػػػرار
الذي يحدد تعداد مناصب الشغل  2011يونيو سنة  2 الموافق 1432جمادى الثانية عاـ  30 المشترؾ المؤرخ في

المراكز الخدمات بعنواف  وتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعواف العامميف في نشاطات الحفع أو الصيانة أو
 الجامعية.

 

 ..33...، 71ص (2020 مارس 08الصادرة بتاريخ  14يدة الرسمية العدد )الجر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  يعدؿ ويتمـ القرار ، 2019نوفمبر سنة  24الموافق  1441ربيع األوؿ عاـ  27قػػػػرار وزاري مشترؾ مؤرخ في
الذي يحدد تعداد مناصب  2017سبتمبر سنة  18الموافق  1438ذي الحجة عاـ  27الوزاري المشترؾ المؤرخ في 

الشغل وتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعواف العامميف في نشاطات الحفع أو الصيانة أو الخدمات بعنواف الدارس 
 العميا.

 71ص (2020 مارس 08الصادرة بتاريخ  15)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  يحدد قائمة المؤسسات العمومية ، 2019سنة  غشت 28الموافق  1440ذي الحجة عاـ  27قػػػػرار مؤرخ في
لمتكويف المؤىمة لتنظيـ المسابقات عمى أساس االختبارات واالمتحانات المينية لاللتحاؽ بالرتب المنتمية ألسالؾ 

 .مستخدمي دعـ البحث
 67ص (2020مارس  01الصادرة بتاريخ  13لرسمية العدد )الجريدة ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2020/A2020010.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2020/A2020010.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2020/A2020014.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2020/A2020014.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2020/A2020015.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2020/A2020015.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2020/A2020013.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2020/A2020013.pdf
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 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ

  
 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
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  2019جوان  19المؤرخ في  944يعدل القرار رقم ، 2020جانفي  15مؤرخ في  001رقم  قــرار
 االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىرانالذي يحدد القائمة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
،  2020 جانفي سنة 02الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
أكتوبر سنة  29الموافق  1433ذي الحجة عاـ  13المؤرخ في  376-12رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

لوطنية المتعددة والمتضمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى المدرسة ا 2012
 التقنيات بوىراف.

 2013يناير سنة  30وافق الم 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد

الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  2019جواف  19المؤرخ في  944وبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتعددة التقنيات بوىراف، المعدؿ.المدرسة الوطنية ا

 

 ررّ ــــــقي  
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2019جواف  19المؤرخ في  944يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 جانفي 15 فيحرر بالجزائر 

 العمميوزير التعميم العالي والبحث 
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران قائمة أعضاء مجمس إدارة

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع   الصفة اإلسم والمقب  
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا بف زياف عبد الباقي -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو دمحم تسعدو  -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو سميماني ارزقي -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بمبكوش عبد القادر -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو عثماني يحيى -
 األشغاؿ العمومية والنقلبممثمة الوزير المكمف  عضو بممقداد جميمة -
 الطاقةبممثل الوزير المكمف  عضو سباع عمر -
 الموارد المائيةبممثل الوزير المكمف  عضو طرشوف جموؿ -
 بالصناعة والمناجـ المكمف ممثل الوزير عضو خمدوف عبدالرحيـ -
 بالسكف والعمراف والمدينة ممثمة الوزير المكمف عضو جبري فيروز -
 .".....................................والباقي بدون تغيير..................................... "

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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    2019مارس  05المؤرخ في  212يعدل القرار رقم ، 2020جانفي  15مؤرخ في  002رقم  قــرار
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2020جانفي سنة  02الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .والبحث العممي الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
فبراير سنة  15الموافق   1438جمادى االولى عاـ  18المؤرخ في  84-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بوىراف، الى مدرسة عميا في اليندسة  2017
 منو. 4السيما المادة الكيربائية والطاقوية، 

الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة   2019مارس  05المؤرخ في  212وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ي اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىرافالمدرسة العميا ف

 

 ررّ ــــــقي  
 

،  والمذكور أعاله، كما ىو 2019مارس  05المؤرخ في  212الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  يعدؿ المادة األولى:
 محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 جانفي 15 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران

 ن:واألعضاء المعين -2
 القطاع   الصفة اإلسم والمقب  
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا اإللو عبد القادرعبد  -
 الوزير المكمف بالمالية ممثل عضو بف عودة ايوب -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو سميماني ارزقي -
 لتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزيرة المكمفة با عضو بمبكوش عبدالقادر -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو عثماني يحيى -
 بالصناعة والمناجـ ممثل الوزير المكمف عضو خمدوف عبدالرحيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو سباع عمر -
 غرفة الجزائرية لمتجارة والصناعةممثمة عف ال عضو عدو سعاد -
 CITALممثل عف مؤسسة  عضو سالمي اليواري  -
 شركة صيانة التجييزات الصناعية ممثل عف عضو بف صغير عبد الرحماف -
 .".....................................والباقي بدون تغيير..................................... "

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2018 ديسمبر 13المؤرخ في  1300يعدل القرار رقم ، 2020جانفي  15مؤرخ في  003 رقم قــرار
 1الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  ،1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .منو 3المادة وسيرىا، المعدؿ والمتمـ السيما  1بتنظيـ جامعة وىراف
 2020سنة جانفي  2الموافق  1441جمادى األولى  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
مجمس إدارة  عضاءاإلسمية ألالذي يحدد القائمة ، 2018 ديسمبر 13المؤرخ في  1300رقـ  وبمقتضى القرار -

 .، المعدؿ1وىرافجامعة 
 ررّ ــــــقي  

 

أعاله،  والمذكػورالمعدؿ   ،2018 ديسمبر 13المؤرخ في  1300يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىوكما 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 جانفي 15 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  1قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران

 :ون األعضاء المعين -1
 القطاع   الصفة اإلسم والمقب  
 الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي  ممثل رئيس عبد اإللو  عبد القادر -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو سعدوت دمحم -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو بف عمارة دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو أرزقي سميماني -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بالبكوش عبد القادر -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو نيف عمي -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو عثماني يحي -
صالح المستشفياتاممثل الوزير المكمف بالصحة والسك عضو بودعة عبد الناصر -  ف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ  عضو عمروش مسعود -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ عضو خمدوف عبد الرحماف -
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 بالثقافة ةالمكمف ةممثمة الوزير  عضو صالحي بشرى  -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو قاضي طاىر -
 ممثل الوالي عضو بوستة دمحم -
 

 .".....................................والباقي بدون تغيير..................................... "
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسات لمسنة الثانية  يحدد كيفيات تنظيم، 2020جانفي  19مؤرخ في  004 رقم قــرار
 اوالتدرج فيي االطب وتقييمي في مرحمة التدرج في

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 والمتضمف 1999بريل سنة أ 4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ
والمتضمف  1971غشت سنة  25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤرخ في  215-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .تنظيـ الدروس الطبية، المعدؿ
 2020سنة جانفي  2الموافق  1441جمادى األولى  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 .، الذي يحدد كيفيات تنظيـ وتقييـ والتقدـ في الدراسات الجامعية1987غشت سنة  3وبمقتضى القرار المؤرخ في  -
 مرحمة التدرج في الطب، الذي يحدد تنظيـ الدراسات في 1993يونيو سنة  13وبمقتضى القرار المؤرخ في  -

 .وكيفيات تقييميا والتدرج فييا
يحدد كيفيات تنظيـ الطور األوؿ في مرحمة  الذي ،2018ديسمبر  25مؤرخ في  1381وبمقتضى القرار رقـ  -

 .التدرج في الطب وتقييمو والتدرج فيو
لمسنة الثانية في مرحمة والذي يحدد برنامج التعميـ  2019يوليو سنة  7المؤرخ في  1058وبمقتضى القرار رقـ  -

 التدرج في الطب.
 ررّ ــــــقي  

 

الدراسات لمسنة الثانية في مرحمة التدرج في الطب وتقييميا  ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيـ المادة األولى:
 والتدرج فييا.

( 05لمسنة الثانية في مرحمة التدرج في الطب بخمس ) ينظـ التدريس الذي يشكل برامج الدراسات الجامعية :2المادة 
 ( تعتمد مدتيا عمى الحجـ الساعي.02وحدات تعميمية متكاممة ومقيايف )

 عادة تسجيل الطمبة مرة واحدة في بداية كل سنة جامعية.ا  يتـ تسجيل و  :3المادة 
 يتـ تنظيـ التقييـ في نياية كل وحدة تعميمية أو في المقياس. :4المادة 
 :المصادقة عمى الوحدات التعميمية في نياية كل وحدة تعميمية أو في المقياس :5المادة 

تتضمف األعماؿ الموجية و/أو األعماؿ التطبيقية،  و/أو المقاييس المتكاممة إذا كانت الوحدات التعميمية -
 فإف الحضور في ىذه األخيرة إجباري.
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إذا تغيب الطالب أكثر مف ثمث عدد ال تتـ المصادقة عمى الوحدات التعميمية المتكاممة أو المقاييس  -
 وفي ىذه الحالة يسقط إجراء االمتحاف االستدراكي.حصص األعماؿ الموجية واألعماؿ التطبيقية، 

يتو في محضر يتـ التأكيد مف قرار التأجيل مف طرؼ المجنة البيداغوجية لمسنة الجامعية ويتـ تثب -
 المداوالت.

يقصد بالتأجل أف الطالب ليس لو الحق في إجراء االمتحاف االستدراكي في كل مف الوحدة التعميمية  -
 .المتكاممة والمقياس

 يحتوي التقويـ إجباريا عمى: :6المادة 
I- الوحدات التعميمية المتكاممة: 

 .(المحاضرة واألعماؿ الموجيةالدروس النظرية ) -
 الوحدة التعميمية المتكاممة.مجموع مواد  -
 توزيع األسئمة حسب المادة التي تتناسب مع الحجـ الساعي لكل منيا. -

  سؤاؿ. 60إلى  40يشمل كل امتحاف ما بيف 
  تكوف األسئمة مف نوع األسئمة اإلختيارية البسيطة وتشمل األسئمة عمى إجابة صحيحة واحدة مف

 .( إقتراحات05بيف خمس )
 لكل مادة مع الحجـ الساعي لموحدة التعميمية المتكاممة. يتناسب عدد األسئمة 
  دقيقة. 180إلى  120تتراوح مدة االمتحاف ما بيف 

 

II- المقاييس 
 .الدروس النظرية )المحاضرة واألعماؿ الموجية( -

  سؤاؿ. 60إلى  40يشمل كل امتحاف ما بيف 
 إجابة صحيحة واحدة مف  تكوف األسئمة مف نوع األسئمة اإلختيارية البسيطة وتشمل األسئمة عمى

 .( إقتراحات05بيف خمس )
  دقيقة. 120إلى  80تتراوح مدة االمتحاف ما بيف 

 تحسب نقطة الوحدة التعميمية المتكاممة أو المقياس حسب الصيغة التالية: :7المادة 
 في حالة عدـ إنجاز األعماؿ التطبيقة: -

 .المعامل النقطة المتحصل عمييا    
 األعماؿ التطبيقة:في حالة إنجاز  -

 
 
 

 .حسب الشروط التالية: األعماؿ الموجيةنقطة تحسب 
 يتـ منح عالمة األعماؿ التطبيقة عمى أساس شبكة محددة مسبقا. -
 يتـ جمع كل نقاط األعماؿ التطبيقة في مختمف المواد. -
 المصادقة عمى كل األعماؿ التطبيقة، وال يوجد تعويضات فيما بينيا.يجب  -

 

 ( + نقطة األعماؿ الموجية 4 في النظري  )النقطة المتحصل عمييا
5 
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 تخضع مصادقة السنة الجامعية وفقا لمشروط التالية: :8المادة 
 لإلنتقاؿ إلى السنة الموالية. 10/20يجب أف يكوف المعدؿ السنوي يفوؽ أو يساوي  -
 يحسب المعدؿ السنوي عل الشكل التالي: -

 
 
 

 :جدوؿ معامالت الوحدة التعميمية المتكاممة والمقياس
 المعامالت موضوع الوحدة التعميمية المتكاممة والمقياس

 4 جياز القمب والجياز التنفسي وأمراض الدـ
 4 الجياز اليضمي
 4 الجياز البولي

 4 الغدد الصماء والجياز التناسميجياز 
 4 الجياز العصبي والحواس
 2 وحدة المناعة األساسية

 2 الوحدة الوراثية
 

ال يسمح بالتعويض إال في حالة الحصوؿ عمى نقطة الوحدة التعميمية المتكاممة أو نقطة المقياس التي  -
 .05/20تفوؽ أو تساوي خمسة مف عشريف 

 .10/20الموالية بدوف العالمة المقصية تخضع إلى المعدؿ العاـ الذي يفوؽ أو يساوي اإلنتقاؿ إلى السنة  -
 في حالة إعادة السنة، يحتفع الطالب بالمقاييس المكتسبة في كل مف الوحدة التعميمية المتكاممة والمقياس. -
جية واألعماؿ كل وحدة تعميمية متكاممة أو مقياس غير مكتسب يجب إعادتو كميا)النظري واألعماؿ المو  -

 التطبيقية إف وجدت(.
في اإلمتحاف ويحق لو االلتحاؽ بالدورة  0/20في حالة الغياب المبرر عف االمتحاف، يمنح لمطالب درجة  -

 يوليو(.-اإلستدراكية المنظمة في نياية السنة الجامعية )يونيو
 االمتحاف.ساعة بعد إجراء  72يجب تقديـ مبرر غياب عمى مستوى اإلدارة في غضوف  -
 ال يحسب مقياس المغة اإلنجميزية في حساب المعدؿ العاـ. -
لف تؤخذ بعيف اإلعتبار النقطة المتحصل عمييا لحساب المعدؿ في حالة التقييـ الشكمي )بالنسبة لالمتحاف  -

 التدريبي(.
 

 يستفيد الطالب مف التعميـ في المغة األجنبية. :9المادة 
بداية السنة الجامعية إلختيار المستوى في المغة اإلنجميزية، ويتـ تصنيفو يخضع الطالب بعد التسجيل في 

 .2، ب1، ب2، أ1حسب المستويات عمى النحو التالي: أ
 .2، ب1، ب2، أ1الحصوؿ عمى المستويات أ 1يجب عمى الطالب المصنف في صنف أ -
 .2، ب1، ب2أالحصوؿ عمى المستويات  2يجب عمى الطالب المصنف في صنف أ -
 .2، ب1بالحصوؿ عمى المستويات  1يجب عمى الطالب المصنف في صنف ب -
 .غير معني بالتعميـ 2يجب عمى الطالب المصنف في صنف أ -

 عمييا في الوحدة التعميمية المتكاممة والمقياس مجموع النقاط المتحصل
 

 مجموع المعامالت
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في  1تمتد مدة اجتياز مختمف المستويات إلى نياية السنة الثالثة )حالة الطالب الذي بدأ في صنف أ
 السنة الثانية(.

 وؿ عف تعميـ المغة اإلنجميزية.مف قبل المسؤ  2تمنح الشيادة في مستوى ب
 بالنسبة لمطمبة الذيف لـ يتحصموا عمى شيادة الكفاءة في المغة الفرنسية:

 يستفيد الطمبة مف تعميـ المغة الفرنسية ويتـ دمجيـ ضمف طمبة السنة األولى. -
 ولدييـ إمكانية إتباع تعمـ المغتيف. -

 تعميـ عالج التمريض: :10المادة 
 التمريض مف قبل مسؤوؿ تعميـ عالج التمريض.تمنح شيادة عالج  -
 التربص التطبيقي إجباري. -

يسمح لمطمبة إجراء إمتحاف اإلستدراؾ في حالة الرسوب في الوحدة التعميمية المتكاممة و/أو المقاييس،  :11المادة 
 والذيف تحصموا عمى:

 .10/20معدؿ سنوي أقل مف  -
 في المقياس. 05/20أقل مف ولدييـ نقطة  10/20معدؿ سنوي يساوي أو يفوؽ  -
 غياب مبرر في اإلمتحاف التقويمي لمدورة العادية. -

 ال يسمح بإجراء الدورة اإلستدراكية في نياية السنة لمطمبة المتحصميف عمى: :12المادة 
 .تراكـ الغياب في األعماؿ التطبيقية واألعماؿ الموجية أكثر مف ثمث الغيابات -
 ف نظري عادي.الغياب غير المبرر في كل إمتحا -

عمى الطمبة المسجميف أو معيدي  2019/2020تطبق أحكاـ ىذا القرار ابتداء مف السنة الجامعية  :13المادة 
 .الثانيةالتسجيل في السنة 

 تمغى جميع األحكاـ المخالفة ليذا القرار. :14المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :15المادة 

 2020 جانفي 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020جانفي  19مؤرخ في  005 رقم قــرار
  العميا لألساتذة مسعود زغار بسطيفلممدرسة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 02الموافق  1441عاـ  جمادى األولى 6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صالحيات وز 
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  183-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ميا لألساتذة بسطيفوالمتضّمف إنشاء مدرسة ع
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 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذي يحدد القانوف 

 يالذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمم 2016ديسمبر  13المؤّرخ في  1748وبموجب القرار رقـ  -
 لممدرسة العميا لألساتذة بسطيف.

بسطيف المؤرخ  انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة مسعود زغاروبناًء عمى محضر  -
 .2019نوفمبر  12في 

 

 ي ـقـــــّرر
 

 1437عاـ رمضاف  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة مسعود زغار بسطيف.
 لممدرسة العميا لألساتذة مسعود زغار بسطيف، وفقا تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة مسعود زغار بسطيف، كل  :3المادة 

 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جانفي 19 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ألعضاء المجمس العمميد القائمة االسمية يحدّ الذي  2020جانفي  19المؤرخ في  005 ممحق بالقرار رقم

 العميا لألساتذة مسعود زغار بسطيفلممدرسة 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ، رئيس المجمس العممي لممدرسةةمدير المدرس بوقرورة عمي 1
 مدير مساعد مكّمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل بف حراث عمي 2
 واالجتماعيات العربيةرئيس قسـ المغة  صغيري منير 3
 رئيسة قسـ العمـو طمحي فطيمة الزىراء 4
 رئيسة قسـ المغات األجنبية رواغ فوزية 5
 أستاذ زيادي عبد القادر 6
 أستاذ بف دعاس عبد الرحماف 7
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوبقار عمر 8
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حمودي عبد الحق 9
 قسـ "ب"أستاذ محاضر  حامدي شاكر 10
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عرعار صالح 11
 أستاذ مساعد قسـ "ب" حمايزي بمقاسـ 12
 2سطيف  -أستاذ بجامعة دمحم لميف دباغيف بارة عبد الغني 13
 قسنطينة -أستاذ بالمدرسة العميا لألساتذة آسيا جبار بوسحابة محمود 14

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2020جانفي  19مؤرخ في  006رقم  قــرار
 العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية عمم النفس وعموم التربية واألرطفونيا بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 02الموافق  1441عاـ  جمادى األولى 6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الخاصة بتالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد  2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة غرداية.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
العمـو  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطفونيا بكمية -

 .2019جانفي  23غرداية المؤّرخ في االجتماعية واإلنسانية بجامعة 
 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23وافق الم 1424

العمـو  وعموـ التربية واألرطفونيا بكمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس
 االجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية.

العمـو  العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطفونيا بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  :2المادة 
 االجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىذا القرار  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.الذي سينشر في 

 2020 جانفي 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم 2020جانفي  19المؤرخ في  006 رقـمممحــق بالقـرار 
 العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية بكمية واألرطفونياعمم النفس وعموم التربية 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ أوالد حيمودة جمعة 1
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قدوري يوسف 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" معمري حمزة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مزوار نسيمة 4
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" يعقوب مراد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بمعباس حناف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قشار دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خطار عبد الرحماف 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020جانفي  19مؤرخ في  007رقم  قــرار

 بجامعة غرداية العموم االجتماعية واإلنسانية لقسم التاريخ بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 02الموافق  1441عاـ  جمادى األولى 6المؤرخ في  01-20المرسـو الرئاسي رقـ  بمقتضى -

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

 والمتّمـ. الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433عاـ  رجب 14المؤرخ في   248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة غرداية.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لعالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ ا
األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التاريخ بكمية العمـو االجتماعية واإلنسانية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي  -

 .2019جانفي  23غرداية المؤّرخ في بجامعة 
 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ بكمية
 غرداية.

واإلنسانية بجامعة العموـ االجتماعية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ بكمية :2المادة 
 غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىذا القرار  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 جانفي 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020جانفي  19المؤرخ في  007 رقـمممحــق بالقـرار 
 بجامعة غرداية العموم االجتماعية واإلنسانية لقسم التاريخ بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف صغير حضري يمينة 1
 أستاذ  إبراىيـ بحاز 2
 أستاذ  صالح بوسميـ 3
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  جموؿ بف قومار 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" طاىر بف عمي 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عامر زناتي 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بكير بوعرة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جموؿ بوقراؼ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020جانفي  19مؤرخ في  008رقم  قــرار

 العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية بكمية لقسم عموم اإلعالم واالتصال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جانفي سنة  02الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   248-12ضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقت -

 والمتضمف إنشاء جامعة غرداية.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العممي.ير التعميـ العالي والبحث الذي يحدد صالحيات وز 
األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ بكمية العموـ االجتماعية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي  -

 .2019جانفي  23غرداية المؤّرخ في واإلنسانية بجامعة 
 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

الجتماعية العموـ ا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ بكمية
 واإلنسانية بجامعة غرداية.

العمـو االجتماعية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ بكمية :2المادة 
 واإلنسانية بجامعة غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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ىذا القرار  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 جانفي 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020جانفي  19المؤرخ في  008 رقـمممحــق بالقـرار 
 العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية بكمية لقسم عموم اإلعالم واالتصال

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ طوالبية دمحم 1
 أستاذ محاضر قسـ "ب" كانوف جماؿ 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بابا واعمر عبد الرحماف 3
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فريجات نسيبة 4
 قسـ "ب"أستاذ مساعد  سميماني ليمى 5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ، 2020جانفي  19مؤرخ في  009رقم  قــرار

 العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية بكمية لقسم عمم االجتماع والديمغرافيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جانفي سنة  02الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   248-12ضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقت -

  .والمتضمف إنشاء جامعة غرداية
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العممي.ير التعميـ العالي والبحث الذي يحدد صالحيات وز 
ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا بكمية العموـ وبناًء عمى محضر انتخاب  -

 .2019جانفي  23غرداية المؤّرخ في االجتماعية واإلنسانية بجامعة 
 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003 غشت سنة 23الموافق  1424

العموـ االجتماعية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا بكمية
 واإلنسانية بجامعة غرداية.
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العموـ االجتماعية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا بكمية :2المادة 
 واإلنسانية بجامعة غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىذا القرار  لعالييف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيقيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ا :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 جانفي 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020جانفي  19المؤرخ في  009 رقـمممحــق بالقـرار 
 العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية بكمية لقسم عمم االجتماع والديمغرافيا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دمحم قمانة 1
 أستاذ  عبد العزيز خواجة 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قرليفة حميد 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمحم طويل 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مصطفى رباحي 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوغاليحاجي  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف عيسى آماؿ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020جانفي  19مؤرخ في  010رقم  قــرار

 العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة غرداية لقسم العموم اإلسالمية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جانفي سنة  02الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   248-12ى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتض -

 والمتضمف إنشاء جامعة غرداية.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العممي.ير التعميـ العالي والبحث الذي يحدد صالحيات وز 
ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ اإلسالمية بكمية العموـ االجتماعية وبناًء عمى محضر انتخاب  -

 .2019جانفي  23المؤّرخ في واإلنسانية بجامعة غرداية 
 

 ي ـقـــــّرر
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

اعية واإلنسانية العموـ االجتم القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلسالمية بكمية
 بجامعة غرداية.

العموـ االجتماعية واإلنسانية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلسالمية بكمية :2المادة 
 بجامعة غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىذا القرار  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 جانفي 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جانفي  19المؤرخ في  010 رقـمممحــق بالقـرار 
 االجتماعية واإلنسانية بجامعة غردايةالعموم  بكمية لقسم العموم اإلسالمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ الشيياني حمو 1
 أستاذ  مونة عمر 2
 أستاذ  وينتف مصطفى 3
 أستاذ  حاج ادمحم قاسـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حمادي عبد الحاكـ 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف قومار لخضر 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بكراوي دمحم الميدي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بابا واسماعيل زىير 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجمس العممييحدد القائمة االسمية ، 2020جانفي  19مؤرخ في  011رقم  قــرار

 تيارت -لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة ابن خمدون 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جانفي سنة  02الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .حكومةوالمتضّمف تعييف أعضاء ال
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة تيارت، 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتالذي  2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2016فمبر نو  13المؤّرخ في  1688وبموجب القرار رقـ  -
 .تيارت -لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة ابف خمدوف 

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعمـو  -
 .2019ديسمبر  05تيارت المؤّرخ في  -ف خمدوف التسيير بجامعة اب

 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

ارية وعموـ التسيير والعموـ التج تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية
 تيارت. -بجامعة ابف خمدوف 

العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 تيارت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة ابف خمدوف 

تيارت، كل فيما يخصو، بتطبيق  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 جانفي 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2020جانفي  19المؤرخ في  011رقم  رارــق بالقـــممح
 تيارت -وعموم التسيير بجامعة ابن خمدون  التجاريةلكمية العموم االقتصادية والعموم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية عبد اليادي مختار 1
 عميد الكمية بمقنيشي حبيب 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  حري خميفة 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بف الحاج جموؿ ياسيف 4
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية  ساجي فاطيمة 5
 رئيس قسـ عمـو التسيير  عابد عمي 6
 التجاريةرئيس قسـ العمـو  مرواف صحراوي  7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية  حواس أميف  8
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير ستي حميد  9

 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية سدي عمي 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية مختاري مختار 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية لطيفة كالخي 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير عبد الرحيـ ليمى 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير زياني عبد الحق 14
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 األستاذية عف قسـ العمـو التجاريةممّثل األساتذة ذوي مصّف  طالـ عمي 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف خياطي مختار 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوحركات بوعالـ 17
 مدير مخبر بحث عية عبد الرحماف 18
 مسؤوؿ المكتبة بودواية مباركة 19
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020جانفي  19مؤرخ في  012رقم  قــرار
 وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافلكمية الكيمياء بجامعة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ
 2020جانفي سنة  02الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والبحث العممي. ير التعميـ العاليالذي يحدد صالحيات وز 
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2016أكتوبر  17المؤّرخ في  1627وبموجب القرار رقـ  -

 .وىراف-العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼلكمية الكيمياء بجامعة 
والتكنولوجيا دمحم  العموـوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الكيمياء بجامعة  -

 .2019ديسمبر  10المؤّرخ في  وىراف -بوضياؼ
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

لوجيا دمحم العمـو والتكنو تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الكيمياء بجامعة 
 .وىراف -بوضياؼ

 -دمحم بوضياؼ العموـ والتكنولوجياالكيمياء بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف

، كل وىراف -والتكنولوجيا دمحم بوضياؼالعموـ يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة  :3المادة 
 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 جانفي 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020جانفي  19المؤرخ في  012رقم  رارــق بالقـــممح
 وىران-دمحم بوضياف والتكنولوجياالعموم لكمية الكيمياء بجامعة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عف قسـ ىندسة المواد  ةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذي مختاري بمخادـ فتيحة 1
 عميد الكمية قاسيمي العربي 2
 نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  صياد نصر الديف 3
 نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بف عبو خميل عبد الحميد 4
 رئيس قسـ اليندسة الكيميائية  خينيفي عائشة 5
 رئيس قسـ ىندسة المواد بوىنت دمحم مصطفى 6
 قسـ الكيمياء الفيزيائية رئيس خياطي زوليخة 7
 رئيس قسـ الكيمياء العضوية الصناعية بف رماس بف عبد هللا رشيدة 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيميائية حدو بومديف 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة المواد بطاىر نور الديف 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء الفيزيائية  بف والي جياللي 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء العضوية الصناعية بف دراوة عبد العزيز 12
 عف قسـ اليندسة الكيميائية ةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذي بف يونس حسيبة 13
 عف قسـ اليندسة الكيميائية ةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذي مرسمي أميف 14
 عف قسـ ىندسة المواد ةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذي بكوسة بوحجر 15
 عف قسـ الكيمياء الفيزيائية ةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذي بكة أحمد 16
 عف قسـ الكيمياء الفيزيائية ةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذي تشوار نور الديف 17
 عف قسـ الكيمياء العضوية الصناعية ةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذي حاج يوسف دمحم 18
 عف قسـ الكيمياء العضوية الصناعية ةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذي صافر عبد المنعـ 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف  بربيعة فاطمة 20
 المساعديفممّثل عف األساتذة  عبيد هللا فتيحة 21
 مدير مخبر بحث بف عبد هللا الطيب 22
 مدير مخبر بحث بوبركة الزىرة 23
 مدير مخبر بحث حجاؿ دمحم 24
 مدير مخبر بحث دباب عبد القادر 25
 مدير مخبر بحث بحماني عبد هللا 26
 مدير مخبر بحث داعو مرتضى 27
 مسؤوؿ المكتبة غواس دمحم 28

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019جويمية  24المّؤرخ في  1225يعّدل القرار رقم ،  2020جانفي  19مؤرخ في  013 رقم قــرار
 2الجـزائـر -أبـو القاّسـم سـعد هللا ةالمحّدد لمقائمـة االسمّية ألعضاء المجمس العممي بجـامع

 

 العممي،إن وزير التعميم العالي والبحث 
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.والقواعد الخاصة بتيحّدد مياـ الجامعة  الذي 2003
 2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة  03المؤرخ في  340-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، المعّدؿ والمتّمـ.2معة الجزائر المتضمف إنشاء جا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي  2019جويمية  24المؤرخ في  1225وبموجب القرار رقـ  -

 .2الجزائر-هللالجامعة ابو القاسـ سعد 
المؤّرخ في  2ائر الجز -بالمجمس العممي لجامعة ابو القاسـ سعد هللاممّثمي األساتذة وبناًء عمى محضر انتخاب  -

 .2019ديسمبر  01
 ي ـقـــــّرر

 

-ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة ابو القاسـ سعد هللا المادة األولى:
 .2الجزائر

، وفقا لمجدوؿ 2الجزائر -ة ابو القاسـ سعد هللاالمجمس العممي لجامع تحدد القائمة االسمية ألعضاء :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

، كل فيما 2الجزائر-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابو القاسـ سعد هللا :3المادة 
 والبحث العممي. يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي

 2020 جانفي 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019جويمية  24المّؤرخ في  1225يعّدل القرار رقم  الذي 2020جانفي  19المؤرخ في  013 ممحق بالقرار رقم
 2الجـزائـر  -أبـو القاّسـم سـعد هللا ةالمحّدد لمقائمـة االسمّية ألعضاء المجمس العممي بجـامع

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي لمجامعة مانع عمار 1
 نائبة المدير الجامعة المكمفة بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية قاصد اسيا 2
 نائب مدير الجامعة المكمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو عبد الكريـ عزوؽ  3
والتأىيل الجامعي والبحث العممي نائب مدير الجامعة المكمف بالتكويف العالي في الطور الثالث  الحاج عيفة 4

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج



  2020-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   42

 

 

 

نائب مدير الجامعة المكمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل  عبد الحميد بف شيخ 5
 والشيادات والتكويف في التدرج

 عميد كمية العمـو االنسانية  بوكنة عبد العزيز 6
 عميد كمية المغات األجنبية براىيـمنصوري  7
 عميد كمية العمـو االجتماعية زبدي ناصر الديف 8
 عميد كمية المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية حميد عالوي  9
 مدير معيد اآلثار خديجة نشار 10
 مديرة معيد الترجمة عديمة بف عودة 11
 العمـو اإلنسانيةرئيس المجمس العممي لكمية  كماؿ بمنير 12
 رئيسة المجمس العممي لكمية المغات األجنبية بف صافي زوليخة 13
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االجتماعية لحرش دمحم 14
 رئيس المجمس العممي لكمية المغة العربية و أدابيا والمغات الشرقية وحيد بف بوعزيز 15
 لمعيد الترجمةرئيس المجمس العممي  عيسى العياشي 16
 رئيس المجمس العممي لمعيد اآلثار بف نعماف اسماعيل 17
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو االجتماعية شبمي ابراىيـ 18
 ممثمة األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو االجتماعية عمروني بيجة 19
 األستاذية لكمية المغات األجنبيةممثل األساتذة ذوي مصف  خالدي كماؿ 20
 ممثمة األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية المغات األجنبية قصد عمي آسيا 21
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية المغة العربية و أدابيا والمغات الشرقية بغورة مولود 22
 المغة العربية و أدابيا والمغات الشرقيةممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية  مشري بف خميفة 23
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو اإلنسانية زيداف فريد 24
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو اإلنسانية بودربالي عمي 25
 ممثمة األساتذة ذوي مصف األستاذية معيد اآلثار راجعي زكية 26
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية معيد اآلثار عمارة ايدير 27
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لمعيد الترجمة نفيسة موفق 28
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لمعيد الترجمة باني عميري  29
 ممثل األساتذة المساعديف فتحي لحوؿ 30
 ممثل األساتذة المساعديف بورايو عمي 31
 مديرة وحدة بحث نصيرةزالؿ  32
 أستاذة،المدرسة العميا لألساتذة بوزريعة رتيبة قيدـو 33
 أستاذ، الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو اإلجتماعية واإلنسانية بف حفري شكيب 34
 مسؤوؿ المكتبة المركزية لمجامعة قادري أماؿ 35
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي، 2020جانفي  19مؤرخ في  014رقـم  قــرار
 2الجزائر-بجامعة أبو القاسم سعد هللا لمعيـد اآلثــار

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
  2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  رجب 24خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2009أكتوبر سنة  22 الموافق 1430 ذي القعدة 03المؤرخ في  340-09ى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتض -

 .، المعّدؿ والمتّمـ2المتضمف إنشاء جامعة الجزائر 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الّتعميـ العالي والبحث العممي.ر الذي يحّدد صالحيات وزي
 2زائرالج-األساتػذة بالمجمػس العممػي لمعيػد اآلثار بجامعػػة ابو قاسـ سعد هللاوبنػاًء عمى محضػر انتخػاب ممّثمػي  -

 .2019نوفمبر  25المؤّرخ في 
 ي ـقـــــّرر

 

جمادي الثانية عاـ  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .2الجزائر-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلثار بجامعة ابو قاسـ سعد هللا
، 2الجزائر-المجمػػػس العممػػي لمعيد اآلثار بجامعػػة ابو قاسـ سعد هللاتحػّدد القائمػة االسميػػة ألعضػػاء  :2المادة 

 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كّل فيما يخصو، 2الجزائر-يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة ابو قاسـ سعد هللا :3المادة 

 شرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النّ 
 

 2020 جانفي 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي  2020جانفي  19المؤرخ في  014 رقـمممحــق بالقـرار 
 2الجزائر-بجامعة أبو القاسم سعد هللا لمعيـد اآلثــار

 فـةالّص  االسم والمقـب الرقم
 األستاذية عف قسـ عمـ اآلثاررئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف  اسماعيل بف نعماف 1
 مديرة المعيد خديجة نشاز 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة دمحم الشريف حمزة 3
 والعالقات الخارجية والبحث العممي مديرة مساعدة مكّمفة بما بعد التدّرج عائشة حنفي 4
 رئيس قسـ عمـ اآلثار مرواف رابحي 5
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 رئيس قسـ الصيانة والترميـ ربعيفعيسى  6
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ اآلثار فريدة منصوري  7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الصيانة والترميـ سميـ لخضر قبوب 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الصيانة والترميـ بدر الديف بمعيبود 9
 المساعديف ةممّثمة عف األساتذ أسماء بوسدي 10
 المساعديف ةممّثل عف األساتذ دمحم اليادي سوكحاؿ 11
 مدير مخبر عبد الحق معزوز 12
 مسؤوؿ المكتبة محمود بوسطة 13
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لقسـم  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020جانفي  19مؤرخ في  015قم ر  قــرار
 أدرار-بجامعة أحمـد درايـة  رـسيية وعموم التّ ـجاريوالتّ  االقتصاديـةالعموم بكّميـة  العموم التجارية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الّثانية عاـ  30المؤرخ في  269-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 جامعة أدرار، المعّدؿ والمتّمـ. والمتضّمف إنشاء 2001
غشت سنة    23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وز 
ة ػجاريوالتّ  االقتصاديػةالعموـ بكّمية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية -

 .2019نوفمبر  04أدرار المؤّرخ في  –بجامعة أحمػد درايػة  رػسييوعموـ التّ 
 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424

ة وعمـو ػجاريوالتّ  االقتصاديػةالعموـ بكّمية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية
 أدرار. -بجامعة أحمػد درايػة رػسييالتّ 

ة ػجاريوالتّ  االقتصاديػةالعموـ بكّمية  مـو التجاريةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الع :2المادة 
 أدرار، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة أحمػد درايػة رػسييوعموـ التّ 

أدرار، كل فيما يخصو،بتطبيق  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد درايػة :3المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي 

 2020 جانفي  19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة  2020جانفي  19المؤرخ في  015رقم  رار ــق بالقــممح
 أدرار-بجامعةأحمـد درايـة  رـسيية وعموم التّ ـجاريوالتّ  االقتصاديـةالعموم بكّميـة  لقسـم العموم التجارية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 الّمجنة العممية لمقسـ رئيس بف مسعود دمحم 1
 رئيس القسـ لخديمي عبد الحميد 2
  أستاذ بف عبد الفتاح دحماف 3
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  بمبالي عبد الرحيـ 4
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  حدادي عبد الغني 5
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  بف سويسي حمزة 6
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  قويدري عبد الرحمف 7
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  بف زيدي عبد المطيف 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـّدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020جانفي  19مؤرخ في  016 قمر  قــرار

 أدرار-لجامعة أحمــد درايــة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

 .أعضاء الحكومةوالمتضّمف تعييف 
سبتمبر سنة  18 الموافق 1422جمادى الّثانية عاـ  30المؤرخ في  269-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .والمتضّمف إنشاء جامعة أدرار، المعّدؿ والمتّمـ 2001
سنة  غشت 23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279- 03المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي 2003
 يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والبحث العممي.ير التعميـ العالي الذي يحّدد صالحيات وز  2013
   23أدرار لمؤّرخ في -أحمد دراية ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعةوبناًء عمى محضر انتخاب  -

 .2019ديسمبر
 ي ـقـــــّرر

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  20تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 أدرار. -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة أحمد دراية
أدرار، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة أحمد دراية :2المادة 

 القرار.
أدرار، كّل فيما يخصو، بتطبيق  -لييف ومدير جامعة أحمد درايةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العا :3المادة

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جانفي 19 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ
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 المجمس العمميد القائمة االسمية ألعضاء يحدّ  الذي 2020جانفي  19المؤرخ في  016 رار رقمـق بالقــممح
 أدرار-لجامعة أحمـد درايـة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي ادجرفور نور الديف 1

 قالوف جياللي 2
نائب المدير المكّمف بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات 

 وكذا التكويف العالي في التدرج

 غيتاوي عبد القادر 3
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي وكذا نائب المدير المكّمف 

 التكويف العالي فيما بعد التدرج
 نائب المدير المكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية مزاولي دمحم 4
 والتوجيونائب المدير المكّمف بالتنمية و االستشراؼ  بوسعيد دمحم 5
 عميد كّمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية والعمـو اإلسالمية الحمدي أحمد 6
 عميد كّمية اآلداب والّمغات محي الديف رشيد 7
 عميد كّمية الحقوؽ والعمـو السياسية ميداوي عبد القادر 8
 عميد كّمية العمـو والتكنولوجيا بوعاللة أدمحم 9
 كّمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرعميد  مدياني دمحم 10
 رئيس المجمس العممي لكّمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية والعمـو اإلسالمية جرادي دمحم 11
 رئيس المجمس العممي لكّمية اآلداب والّمغات مزار يمينة 12
 السياسيةرئيس المجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعمـو  باخويا دريس 13
 رئيس المجمس العممي لكّمية العمـو والتكنولوجيا بف عطيمة عمي 14
 رئيس المجمس العممي لكّمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير صديقي أحمد 15
 اإلسالمية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية والعمـو بعثماف عبد الرحمف 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية والعمـو اإلسالمية بكراوي عبد هللا 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية اآلداب والّمغات موالي لكبير أحمد 18
 عف كّمية اآلداب والّمغات ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية خالدي دمحم األميف 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية الحقوؽ والعمـو السياسية بف السيحمو دمحم الميدي 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية الحقوؽ والعمـو السياسية خثير مسعود 21
 كّمية العمـو والتكنولوجياممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف  عمري دمحم 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية العمـو والتكنولوجيا حروز عبد القادر 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذيةعف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير مصطفاوي سفياف 24
 عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير مصّف األستاذيةممّثل األساتذة ذوي  بف عبد الفتاح دحماف 25
 ممّثل عف األساتذة المساعديف الطيبي عبد المجيد 26
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سيد اعمر أحمد 27
 بومرداس -أستاذ بػجامعة أدمحم بوقرة فراحتية جالؿ  28
 لألساتذةأستاذ بالمدرسة العميا  فراجي الطيب 29
 مسؤوؿ المكتبة المركزية غنتيوي فاطمة 30
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 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2020جانفي  20مـؤرخ فـي  01رقـم  قــرار
 قسنطينة الخروب   لدى مديرية الخدمات الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006سنة  يوليػو 15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. لمحتوى الخدمػػات
، 1982سبتمبر سنة  11وافق الم 1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 ية.المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماع
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ   -

 تعييف أعضاء الحكومة.يتضمف 
المتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات  ،2010سنة  جانفي 12ؤرخ في ػالم 15-10ذي رقـ ػالمرسـو التنفيبمقتضى  -

 .2003سبتمبر سنة  14المؤرخ في  312-03الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسـو التنفيذي رقـ 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يـ العالي والبحث العممي.ير التعمالمحدد لصالحيات وز 
، يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ 2016فيفري سنة  17بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 
 الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا.

، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى 2019سنة  جواف 27المؤرخ في  لممحضر ػرانظػػػػػ -
 مديرية الخدمات الجامعية قسنطينة الخروب.

 ي ـقـــــّرر
 

 : تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية قسنطينة الخروب.المـادة األولى
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 سارة بوخميس، -03 إبراىيـ بف لخمف، -02 كماؿ دباحي، -01
 صالح فرحات، -06 دمحم أميف بركات، -05 نبيل بوفريس، -04
 نور السدات لشيب، -07

 األعضاء اإلضافيون: 
 بالؿ شييباني. -02 عبد الحميد منصور بوناب، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى ىذا القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
: يكمف السيػد مديرمديرية الخدمات الجامعية قسنطينة الخروب، بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة 4المػادة 

 والبحث العممي.الرسمية لوزارة التعميػـ العالي 
 2020جانفي  20حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 األستاذ: عبادلية دمحم الطاىر
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  2012أكتوبر  04، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 2020جانفي  21مؤرخ في  017رقم  قــرار
 يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الرتب المنتمية 

 لألسالك الخاصة بالتعميم العالي ومدتو ومحتوى برامجو
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1966يونيو سنة  2الموافق  1386صفر عاـ  12المؤرخ في  145-66المرسوـ رقـ بمقتضى  -

 .بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تيـ وضعية الموظفيف، المعدؿ والمتمـ
 2020في جان 02الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01–20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 
المتضمف  1990مايو سنة  26الموافق  1410ذو القعدة  2المؤرخ في  149-90بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .إنشاء جامعة التكويف المتواصل، وتنظيميا وعمميا
المتضمف  1992نة يناير س 20الموافق  1412رجب  15المؤرخ في  27-92بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .القانوف األساسي النموذجي لمراكز التكويف الميني والتمييف المعدؿ والمتمـ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 2003
الذي  2005غشت سنة 16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
، 2010مايو سنة  05، الموافق 1431جمادى األولى  20المؤرخ في  133–10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العاليالمتضمف 
مارس سنة  19، الموافق 1433ربيع الثاني عاـ  26المؤرخ في  125-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

  .، الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممعاىد الوطنية المتخصصة في التكويف الميني2012
الذي يحدد كيفيات تنظيـ التكويف التحضيري أثناء فترة التربص  2012أكتوبر  04المؤرخ في وبمقتضى القرار  -

 لشغل بعض الرتب المنتمية لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي ومدتو ومحتوى برامجو. 
 

 ي ـقـــــّرر
 

 ، المذكور أعاله، كما يأتي:2012أكتوبر  04مف القرار المؤرخ في  8تعدؿ وتتمـ أحكاـ المادة  المادة األولى:
 يضمف التكويف التحضيري المؤسسات العمومية لمتكويف التالية:  :8المادة "

  :بالنسبة لرتبة معاون تقني لممخابر الجامعية
 الجامعي تيبازة،  انة، المركز، جامعة بسكرة، جامعة خميس ممي1جامعة تبسة، جامعة قسنطينة

 .جامعة الجمفة، جامعة معسكر، جامعة بشار، جامعة مستغانـ
  .المعاىد ومراكز التكويف التي تضمف تكويف في التخصص 
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 : بالنسبة لرتبة عون تقني في المكتبات الجامعية
 جامعة التكويف المتواصل. 
 2جامعة  الجزائر مميانة،، جامعة بسكرة، جامعة خميس 2جامعة تبسة، جامعة قسنطينة ،

 جامعة بشار.، ، جامعة سيدي بمعباس1جامعة الجمفة، جامعة وىراف
 .".المعاىد ومراكز التكويف التي تضمف تكويف في التخصص 

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي. 2المادة 
 2020جانفي  21في حرر بالجزائر 
 العالي والبحث العمميوزير التعميم 

 األستاذ: شمس الدين شيتور
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2017ديسمبر  21مؤرخ في ال 1143قرار رقم ، يعدل ال2019جانفي  21مؤرخ في  018رقم  قــرار
 تعيين أعضاء مجمس إدارة ديوان المطبوعات الجامعيةوالمتضمن 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة.  والمتضمف
 2005سبتمبر سنة  26الموافق  1426شعباف عاـ  22المؤرخ في  370-05التنفيذي رقـ   وبمقتضى المرسـو -

 منو.   8و 7والمتضمف القانوف األساسي لديواف المطبوعات الجامعية، ال سيما المادتاف 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77–13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي 
والمتضمف تعييف أعضاء مجمس إدارة ديواف  2017ديسمبر  21المؤرخ في  1143وبمقتضى القرار القرار رقـ  -

 المطبوعات الجامعية.
 

 ي ـقـــــّرر
 

 والمذكور أعاله، كما يأتي: 2017ديسمبر  21المؤرخ في  1143تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ : المادة األولى
 ..............................  .....(..بدون تغيير.......)......................... المادة األولى:"

 تحدد تشكيمة مجمس إدارة ديواف المطبوعات الجامعية، كما يأتي:  
 السـادة والسيدات:  

 .، رئيساوالبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي لخمف عثماف -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية. بممسؾ ميدية -
 ممثمة الوزير المكمفة بالتربية الوطنية. محديد نورة -
 المكمف بالثقافة. ةممثمة الوزير  بف حميدة فاطمة الزىراء -
 بالتعميـ والتكويف المينييف. ةالمكمف ةممثل الوزير  كوديل صديق -
 الوزير المكمف بالتجارة.ممثل  عبد العزيز محمود -
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 المدير العاـ لمديواف الوطني لحقوؽ المؤلف والحقوؽ المجاورة. دمحم السعيد عباس -
 رئيس الندوة الجيوية لجامعات الوسط. بف تميس عبد الحكيـ -
 رئيس الندوة الجيوية لجامعات الغرب. بف زياف عبد الباقي -
 الشرؽ. رئيس الندوة الجيوية لجامعات لطرش دمحم اليادي -
 مدير مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني. بمباشير حساف -
 ممثل منتخب عف العماؿ. بف مدور اليادي -
 ممثل منتخب عف العماؿ." محيوت كريـ -

 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020جانفي  21في حرر بالجزائر 
 العالي والبحث العممي وزير التعميم

 األستاذ: شمس الدين شيتور
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019 مارس 31المؤرخ في  307يعدل القرار رقم ، 2020جانفي  21مؤرخ في  019 رقم قــرار
  3قسنطينة جامعةيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  الذي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة جانفي  2الموافق  1441جمادى األولى  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،  السيما المادة ، 2003
، 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2السيما المادة المعدؿ،  ،3والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 
 ،2013يناير سنة  30الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 2019مارس  31المؤرخ في  307وبمقتضى القرار رقـ  -

 .3جامعة قسنطينة
 

 ي ـقـــــّرر
 

، والمذكػور أعاله، كماىو محدد 2019مارس  31المؤرخ في  307يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 

 2020 جانفي 21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 3قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 المكمف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير  رئيس         لطرش دمحم اليادي -
 الوزير المكمف بالمالية ةممثم عضو مسيخ كريمة -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو ليمور زناتي رحيمة -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو بوىالي دمحم -
 والتشغيل والضماف االجتماعيالوزير المكمف بالعمل ممثل  عضو مسعوداف لقماف -
 واإلصالح اإلداري  ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو  عروسي سميماف -
 والمدينة ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف عضو بكوش عبد هللا -
صالح المستشفيات عضو دعاس دمحم عديل  -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل  الوزير المكمف بالشؤوف الخارجية عضو بونور عبد الحفيع -
 باالتصاؿممثل  الوزير المكمف  عضو جغادر عبد الجميل  -
 اعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف بالداخمية والجم عضو حجاج كريـ -
 بالثقافة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو عريبي زيتوني -
 الوالي ممثل عضو بوريو العيد -

 

 .".....................................والباقي بدون تغيير..................................... "
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2018 ماي 13المؤرخ في  444يعدل القرار رقم ، 2020جانفي  21مؤرخ في  020 رقم قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بومرداس

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة جانفي  2الموافق  1441جمادى األولى  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
 1998يونيو سنة  2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189–98التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 .منو 3المتضمف إنشاء جامعة بومرداس، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  2018 ايم 13المؤرخ في  444وبمقتضى القرار رقـ  -

 بومرداس، المعدؿ.
 ررّ ــــــقي  
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 أعاله، كما والمذكػور المعدؿ ،2018 ماي 13المؤرخ في  444يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 جانفي 21 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بومرداس

 ن:     واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكمف  رئيس بوعالـي انسعيد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو  رمضاني المناع -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو  خنسوس نذير -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو سعادنة صادؽ -
 االجتماعي ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف عضو عطايمية مالؾ -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو إكروبركاف ميني -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو بف منصور طارؽ  -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو عابد رابح -
 ممثمة الوزير المكمف بالتجارة عضو عبابسة سامية -
 والمناجـ بالصناعةممثل الوزير المكمف  عضو عاشوري نجيب -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو بيبي موسى -
 الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية ةممثم عضو بمعقيبي وردية زوجة ولد خروبي -
 والمواصالت السمكية والالسمكيةممثل الوزير المكمف بالبريد   عضو خفيف جماؿ -
 بالثقافة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو قوديد عبد العالي -
 الوالي ةممثم عضو شيخ الشيوخ زىرة -

 

 .".....................................والباقي بدون تغيير..................................... "
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019جانفي  13المؤرخ في  41يعدل القرار رقم ، 2020جانفي  21مؤرخ في  021 رقم قــرار
 1وىران لدى جامعةالعموم الدقيقة والتطبيقية القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  الذي يحدد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .والمتمـ المعدؿ وسيرىا، 1والمتعمق بتنظيـ جامعة وىراف
سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادى األولى 6المؤرخ في  01-20المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتضو  -

 .، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة2020
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غشت سنة  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 39و 37، الذي 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 التنفيذي رقـ  -

 .حث العمميير التعميـ العالي والبالذي يحدد صالحيات وز 
قة ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ الدقي2014جواف  17المؤرخ في  395وبمقتضى القرار رقـ  -

 .1والتطبيقية لدى جامعة وىراف
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ 2019جانفي  13المؤرخ في  41القرار رقـ وبمقتضى  -

 .1دى جامعة وىرافالدقيقة والتطبيقية ل
 

 ي ـقـــــّرر
 

، والمذكور أعاله، كما ىو محدد 2019جانفي  13المؤرخ في  41يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2020 جانفي 21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  1لدى جامعة وىران  الدقيقة والتطبيقيةالعموم  قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة والمقب اإلسم

 عميد الكمية، رئيسا يعقوبي بمعباس -
 رئيسة المجمس العممي  بمحوؿ سميمة -
 رئيس قسـ الفيزياء مدوري جماؿ -
 رئيس قسـ الكيمياء حامدوش دمحم -
 رئيس قسـ الرياضيات بمغابة قاسـ -
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي  مامي دمحم األميف -
 مدير مخبر بحث بمبشير دمحم -
 مدير مخبر بحث بوعمراف كريـ -
 مدير مخبر بحث بمغابة قاسـ -
 مدير مخبر بحث ساسي دمحم -
 مدير مخبر بحث سنوسي دمحم -
 مدير مخبر بحث بوناصر بومديف -
 مدير مخبر بحث بويعقوب عبد القادر -
 مدير مخبر بحث بوزار الشيخ -
 مدير مخبر بحث بوباية عبد القادر -
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 مدير مخبر بحث غامنية مصطفي   -
 مدير مخبر بحث حسيني صميح -
 مدير مخبر بحث حفاؼ حفيع -
 مدير مخبر بحث حمو أحمد -
 مديرة مخبر بحث إدير فريدة غزالف -
 مدير مخبر بحث قادري عبد الرحماف -
 مدير مخبر بحث خميل عبد الباسط -
 مدير مخبر بحث لباح يحيى  -
 مخبر بحثمدير  سنوساوي عبد الرحماف -
 مديرة مخبر بحث سعيدي سميمة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء دريس خوجة قويدر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء عمراني بوحمواف  -
 الكيمياءممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  حمزة رفيق فاروؽ  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء مغبر رشيد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات بكار دمحم -
 منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات ةممثم ميمودي يمينة -
 ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآلليممثل منتخب عف األساتذة  لوكيل لخضر  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي سخري العربي -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف  بمبرقات زوليخة -
 منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف  ةممثم طاىر بمعربي وىيبة -
 الطمبة لقسـ الفيزياءممثل منتخب عف  دحماف عمي -
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الكيمياء خميستي دمحم نزيـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الرياضيات بف عدسي أحمد األميف -
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ اإلعالـ اآللي درويس وليد -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات باعو ىواري  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مقداد بشير -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة يتـضمـن تجديــد تـشك 2020جانفي  27مـؤرخ فـي  02رقـم  قــرار
 الجزائر شرق   لدى مديرية الخدمات الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .العموميةالمتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة 
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. لمحتوى الخدمػػات
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

  .جتماعيةالمتعمق بتسييػر الخدمات اال
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، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
  .تعييف أعضاء الحكومة يتضمف

المتضمف إنشاء الديواف الوطني  2010سنة  جانفي 12ؤرخ في ػالم 15-10ذي رقـ ػالمرسوـ التنفيبمقتضى  -
سبتمبر سنة  14المؤرخ في  312-03المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ  لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو،

2003.            
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ 2016فيفري سنة  17شترؾ المؤرخ في بمقتضى القرار الوزاري الم -

، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 
 الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا.

تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى ، المتضمف 2019نوفمبر سنة  05 المؤرخ في لممحضر نظػػػػػػرا -
 مديرية الخدمات الجامعية الجزائر شرؽ.

 

 ي ـقـــــّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية الجزائر شرؽ. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 لرجاف زىية، -03 الجميط مرزاؽ، -02 زواخ صباح، -01
 بحيرة دمحم، -06 خالدي عبد هللا، -05 بف زىية عبد القادر، -04
 بقار إسماعيل، -09 باشا ربيحة، -08 بوشموح مولود، -07

 

 األعضاء اإلضافيون:  
 فازية.رماؿ  -03 زوغبي عبد المطيف، -02 عاللي عمار، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى ىذا القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف السيػد مديرمديرية الخدمات الجامعية الجزائر شرؽ ، بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة  :4المـادة 

 الرسمية لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2020جانفي  27بالجزائر في حرر 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 األستاذ: عبادلية دمحم الطاىر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة يتـضمـن تجديــد تـشك 2020جانفي  27مـؤرخ فـي  03رقـم  قــرار
 لدى مديرية الخدمات الجامعية قسنطينة عين الباي  

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .العمومية القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة
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، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .لمحتوى الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا

، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .الجتماعيةالمتعمق بتسييػر الخدمات ا

، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
  .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة

، المتضمف إنشاء الديواف الوطني 2010جانفي سنة  12المػؤرخ في  15-10بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقـ  -
سبتمبر سنة  14المؤرخ في  03/312، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو

2003.            
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ 2016فيفري سنة  17مشترؾ المؤرخ في بمقتضى القرار الوزاري ال -

، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 
 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا

تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى ، المتضمف 2019نوفمبر سنة  07نظػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -
 مديرية الخدمات الجامعية قسنطينة عيف الباي.

 ررّ ــــــقي  
 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية قسنطينة عيف الباي. المـادة األولى:

 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المـادة 
 

 األعضاء الدائمون: 
 شماس آدـ السعدي، -03 خراب زكرياء، -02 لواتي إيماف، -01
 بف عبد القادر دمحم األميف، -05 حركاتي سامي، -04

 

 األعضاء اإلضافيون:  
01- ،  سدراتي لخضر. -02 شمغـو دمحم أكـر

 اإلمضاء عمى ىذا القرار.( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف السيػد مديرمديرية الخدمات الجامعية قسنطينة عيف الباي، بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في  :4المـادة 

 النشرة الرسمية لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2020جانفي  27حرر بالجزائر في  

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 األستاذ: عبادلية دمحم الطاىر
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2018 جوان 10المؤرخ في  554يعدل القرار رقم ، 2020فيفري  01مؤرخ في  038 رقم قــرار
  تممسان جامعةيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  الذي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة جانفي  2الموافق  1441جمادى األولى  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 3والمتضمف إنشاء جامعة تممساف، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  ،1989
غشت سنة  23الموافق  1424نية عاـ جمادى الثا 24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسـو -

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

 .العالي والبحث العممي الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ
مجمس إدارة جامعة  ألعضاء اإلسميةالذي يحدد القائمة  ،2018 جواف 10المؤرخ في  554بمقتضى القرار رقـ و  -

 تممساف.
 

 ررّ ــــــقي  
 

كماىو محدد  ، والمذكػور أعاله،2018 جواف 10المؤرخ في  554قـ ر يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  المادة األولى:
 الممحق بيذا القرار.في الجدوؿ 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020فيفري  01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تممسان قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة

 ن:وألعضاء المعينا -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي  رئيس بف طاطا سمير -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بيمولي ىشاـ دمحم -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةالوزير  ةممثم عضو زدور دمحم إبراىيـ حفيظة -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو عميرة كريـ -
 الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل  عضو مباركي دمحم -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو قدوري أبو األرباح -
صالح المستشفيات عضو بغدوس عبد القادر -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو ىمساس  نور الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو عمرىميمي  -
 بالثقافة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو طيبي دمحم -
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 ممثمة الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو حاكـ حبيبة -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ عضو ميمودي عبد الكريـ -
 الريفيةممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية  عضو  ياشر دمحم -
 التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و الوزير المكمف  ةممثم عضو مجاىد رحمة -
 الوالي ممثل عضو سونة بف عمر -

 

 .".....................................والباقي بدون تغيير..................................... "
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2019أكتوبر  29المؤرخ في  1864يعدل القرار رقم ، 2020فيفري  01مؤرخ في  039 رقم قــرار
 الجمفة لدى جامعةواإلنسانية  ةالعموم االجتماعيالقائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  الذي يحدد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادى األولى 6المؤرخ في  01-20المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

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

 39و 37لخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد ميػاـ الجامعػة و القواعػد ا 2003
 .منو

والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .إنشاء جامعة الجمفة، المعدؿ والمتمـ

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

العموـ ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية 2014مارس  23المؤرخ في  261رقـ وبمقتضى القرار  -
 ، المعدؿ.الجمفة لدى جامعة واإلنسانية ةاالجتماعي

كمية ، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2019أكتوبر  29المؤرخ في  1864وبمقتضى القرار رقـ  -
 لدى جامعة الجمفة. واإلنسانية ةالعمـو االجتماعي

 ررّ ــــــقي  
 

، والمذكور أعاله، كما ىو 2019أكتوبر  29المؤرخ في  1864رقـ يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار : المادة األولى
 بيذا القرار. محدد في الجدوؿ الممحق

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020فيفري  01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 واإلنسانية لدى جامعة الجمفة ةكمية العموم االجتماعيقائمة أعضاء مجمس 
 

 الصفة  واالسم المقب
 عميد الكمية، رئيسا قنشوبة عبد الرحماف

 رئيس المجمس العممي بوكربوط عزالديف
 رئيس قسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا بف مموكة بمخير
 رئيس قسـ عمـ النفس والفمسفة بورقدة الصغير

 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية قف دمحم
 مدير مخبر بحث بف شريؾ عمر
 االجتماع والديمغرافيا ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـ سحواف عطاهلل
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا مداس أحمد

 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـ النفس والفمسفة بوصالحيح حمداف
 عمـ النفس والفمسفة ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ بف قيدة مسعودة
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية اليادي عامر
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية ذيب بيرينة
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف تومي بمقاسـ

 سمؾ األساتذة المساعديفممثل منتخب عف  بورقبة مصطفى
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا فضة دمحم
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ عمـ النفس والفمسفة طمحة مراد
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ العمـو اإلنسانية سراي يحي
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات زبوش دمحم
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات قطشة عمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2020فيفري  01 في مؤرخ 040 رقم قــرار

 لمصحافة وعموم اإلعالم العميا الوطنية لممدرسة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
 ،2009غشت سنة  10 الموافق 1430شعباف عاـ  19 في المؤرخ 252-09 رقـ التنفيذي المرسوـ بمقتضى -

 .لمصحافة وعموـ اإلعالـ العميا الوطنية لمدرسةاإنشاء  المتضمف
 ،2013 سنة جانفي 30 الموافق 1434 عاـ األوؿ ربيع 18 في المؤرخ 77-13 رقـ التنفيذي المرسوـ بمقتضىو  -

 .العممي والبحث العالي التعميـ وزير صالحيات يحدد
، 2016يونيو سنة  14 موافقال 1437رمضاف عاـ  9 في المؤرخ 176-16 رقـ التنفيذي المرسوـ بمقتضىو  -

 منو. 41الذي يحدد القانوف األساسي لممدرسة العميا، ال سيما المادة 
 العميا الوطنية لممدرسة المكونة األقساـ إنشاء ضمفالمت 2010 جانفي 10 في مؤرخال 7 رقـ قراروبمقتضى ال -

 .لمصحافة وعمـو اإلعالـ
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 ررّ ــــــقي  
 

 1437رمضاف عاـ  9 في المؤرخ 176-16 رقـ التنفيذي المرسـو مف 41 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 لممدرسة المكونة األقساـ إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، والمذكور ،2016يونيو سنة  14 موافقال

 .اإلعالـلمصحافة وعمـو  العميا الوطنية
 :التالية األقساـ- لمصحافة وعمـو اإلعالـ العميا الوطنية لمدرسةا لدى تنشأ :2 المـادة

 الصحافة. قسـ 
 عمـو اإلعالـ. قسـ 

 ، المذكور أعاله.2010 جانفي 10 في مؤرخال 7 رقـ قراريمغى ال :3 المـادة
 ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل المدرسة، مديرو  السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف  مف كل كمفي :4 المـادة

 .العممي والبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في ينشرس الذي القرار
 2020فيفري  01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األستاذ: شمس الدين شيتور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2020فيفري  01 في مؤرخ 041 رقم قــرار

 لمبيطرة العميا الوطنية لممدرسة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
 ،2008يوليو سنة  14 الموافق 1429رجب عاـ  11 في المؤرخ 214-08 رقـ التنفيذي المرسـو بمقتضىو  -

 مدرسة خارج الجامعة. ىلمبيطرة إل العميا الوطنية لمدرسةتحويل ا المتضمف
 2013 سنة جانفي 30 الموافق 1434 عاـ األوؿ ربيع 18 في المؤرخ 77-13 رقـ التنفيذي المرسوـ بمقتضىو  -

 .العممي والبحث العالي التعميـ وزير صالحيات يحدد الذي
، 2016يونيو سنة  14 موافقال 1437رمضاف عاـ  9 في المؤرخ 176-16 رقـ التنفيذي المرسوـ بمقتضىو  -

 منو. 41الذي يحدد القانوف األساسي لممدرسة العميا، ال سيما المادة 
 العميا الوطنية لممدرسة المكونة األقساـ إنشاء ضمفالمت 2010مارس  17 في مؤرخال 74 رقـ قراروبمقتضى ال -

 .لمبيطرة
 ررّ ــــــقي  

 

 1437رمضاف عاـ  9 في المؤرخ 176-16 رقـ التنفيذي المرسـو مف 41 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 لممدرسة المكونة األقساـ إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، والمذكور ،2016يونيو سنة  14 موافقال

 .لمبيطرة العميا الوطنية
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 :التالية األقساـ-لمبيطرة  العميا الوطنية لمدرسةا لدى تنشأ :2 المـادة
 ما قبل العيادي قسـ. 
 العيادي قسـ. 

 ، المذكور أعاله.2010مارس  17 في مؤرخال 74 رقـ قراريمغى ال :3 المـادة
 ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل المدرسة، مديرو  السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف  مف كل كمفي :4 المـادة

 .العممي والبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في ينشرس الذي القرار
 2020فيفري  01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األستاذ: شمس الدين شيتور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2020فيفري  01 في مؤرخ 042 رقم قــرار

 بقسنطينة لألساتذة العميا لممدرسة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
 2008 سنة جويمية 14 الموافق 1429 عاـ رجب 11 في المؤرخ 212-08 رقـ التنفيذي المرسوـ بمقتضىو  -

 خارج مدرسة إلى قسنطينة في اإلنسانية والعموـ اآلداب في المتخصصة لألساتذة العميا المدرسة تحويل المتضمفو 
 .الجامعة

، 2013 سنة جانفي 30 الموافق 1434 عاـ األوؿ ربيع 18 في المؤرخ 77-13 رقـ التنفيذي المرسوـ بمقتضىو  -
 .العممي والبحث العالي التعميـ وزير صالحيات يحدد الذي

 2016يونيو سنة  14 موافقال 1437رمضاف عاـ  9 في المؤرخ 176-16 رقـ التنفيذي المرسوـ بمقتضىو  -
 منو. 41الذي يحدد القانوف األساسي لممدرسة العميا، ال سيما المادة 

 لألساتذة العميا لممدرسة المكونة األقساـ إنشاء ضمفالمت 2010مارس  17 في مؤرخال 75 رقـ قرارال وبمقتضى -
 .بقسنطينة، المعدؿ والمتمـ

 ررّ ــــــقي  
 

 1437رمضاف عاـ  9 في المؤرخ 176-16 رقـ التنفيذي المرسـو مف 41 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 لممدرسة المكونة األقساـ إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، والمذكور ،2016يونيو سنة  14 موافقال

 بقسنطينة. لألساتذة العميا
 : التالية األقساـ -بقسنطينة لألساتذة العميا المدرسة لدى تنشأ :2 المـادة

 واألدب العربي المغة قسـ. 
 الفرنسية، المغة قسـ 
 اإلنجميزية، المغة قسـ  
 والجغرافيا التاريخ قسـ. 
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 اإلعالـ اآللي والرياضيات. قسـ 
 الفمسفة قسـ. 
 عمـو الطبيعة. قسـ 
 الفيزياء والكيمياء. قسـ 

 المذكور أعاله. المعدؿ والمتمـ، ،2010مارس  17 في مؤرخال 75 رقـ قراريمغى ال :3 المـادة
 ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل المدرسة، مديرو  السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف  مف كل كمفي :4 المـادة

 .العممي والبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في ينشرس الذي القرار
 2020فيفري  01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األستاذ: شمس الدين شيتور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2020فيفري  01 في مؤرخ 043 قمر  قــرار

 بالقبة لألساتذة العميا لممدرسة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
 2008 سنة جويمية 14 الموافق 1429 عاـ رجب 11 في المؤرخ 209-08 رقـ التنفيذي المرسوـ بمقتضىو  -

 .الجامعة خارج مدرسة إلى بالقبة لألساتذة العميا المدرسة تحويل المتضمفو 
، 2013 سنة جانفي 30 الموافق 1434 عاـ األوؿ ربيع 18 في المؤرخ 77-13 رقـ التنفيذي المرسوـ بمقتضىو  -

 .العممي والبحث العالي التعميـ وزير صالحيات يحدد الذي
 2016يونيو سنة  14 موافقال 1437رمضاف عاـ  9 في المؤرخ 176-16 رقـ التنفيذي المرسوـ بمقتضىو  -

 منو. 41الذي يحدد القانوف األساسي لممدرسة العميا، ال سيما المادة 
 لألساتذة العميا لممدرسة المكونة األقساـ إنشاء ضمفالمت 2010مارس  17 في مؤرخال 81 رقـ قراروبمقتضى ال -

 بالقبة.
 ررّ ــــــقي  

 

 1437رمضاف عاـ  9 في المؤرخ 176-16 رقـ التنفيذي المرسـو مف 41 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 لممدرسة المكونة األقساـ إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، والمذكور ،2016يونيو سنة  14 موافقال

 بالبقبة. لألساتذة العميا
 : التالية األقساـ -بالقبة لألساتذة العميا المدرسة لدى تنشأ :2 المـادة

 الرياضيات. قسـ 
 الفيزياء. قسـ 
 الكيمياء. قسـ  
 عمـو الطبيعة. قسـ 
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  عمـ الموسيقى قسـ. 
 اإلعالـ اآللي. قسـ 

 والمذكور أعاله. ،2010مارس  17 في مؤرخال 81 رقـ قراريمغى ال :3 المـادة
 ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل المدرسة، مديرو  السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف  مف كل كمفي :4 المـادة

 .العممي والبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في ينشرس الذي القرار
 2020فيفري  01 فيحرر بالجزائر 

 العمميوزير التعميم العالي والبحث 
 األستاذ: شمس الدين شيتور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المكونة األقسام إنشاء يتضمن 2020فيفري  01 في مؤرخ 044 رقم قــرار

 ببوزريعة لألساتذة العميا لممدرسة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
، الذي 2016يونيو سنة  14 موافقال 1437عاـ رمضاف  9 في المؤرخ 176-16 رقـ التنفيذي المرسوـ بمقتضى -

 منو. 41يحدد القانوف األساسي لممدرسة العميا، ال سيما المادة 
 ،2008 جويمية 14 الموافق 1429 عاـ رجب 11 في المؤرخ 211-08 رقـ التنفيذي المرسـو بمقتضى -

 مدرسة إلى الجزائر مدينة في اإلنسانية والعموـ اآلداب في المتخصصة لألساتذة العميا المدرسة تحويل المتضمف
 .الجامعة خارج

 سنة جانفي 30 الموافق 1434 عاـ األوؿ ربيع 18 في المؤرخ 77-13 رقـ التنفيذي المرسوـ بمقتضىو  -
 .العممي البحث و العالي التعميـ وزير صالحيات يحدد ،2013

 العميا لممدرسة المكونة األقساـ إنشاء ضمفالمت 2013 جويمية 30 في مؤرخال 509 رقـ قراروبمقتضى ال -
 .ببوزريعة لألساتذة

 ررّ ــــــقي  
 1437رمضاف عاـ  9 في المؤرخ 176-16 رقـ التنفيذي المرسـو مف 41 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة

 لممدرسة المكونة األقساـ إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، والمذكور ،2016يونيو سنة  14 موافقال
 .ببوزريعة لألساتذة العميا

 : التالية األقساـ -ببوزريعة لألساتذة العميا المدرسة لدى تنشأ :2 المـادة
 وآدابيا، العربية المغة قسـ 
 الفرنسية، المغة قسـ 
 اإلنجميزية، المغة قسـ  
 الفمسفة، قسـ 
 والجغرافيا التاريخ قسـ". 
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 ، المذكور أعاله.2013 جويمية 30 في مؤرخال 509 رقـ قرارالمغى ي :3 المـادة
 ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل المدرسة، مديرو  السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف  مف كل كمفي :4 المـادة

 .العممي والبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في ينشرس الذي القرار
 2020 فيفري  01 فيحرر بالجزائر 

 العمميوزير التعميم العالي والبحث 
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المكونةإنشاء األقسام  يتضمن، 2020فيفري  01 مؤرخ في 045رقم  قــرار

 لممدرسة العميا لألساتذة بسطيف
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
، الذي 2016يونيو سنة  14 موافقال 1437 رمضاف عاـ 9 في المؤرخ 176-16 رقـ التنفيذي المرسوـ بمقتضى -

 منو. 41يحدد القانوف األساسي لممدرسة العميا، ال سيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  183-15رسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى الم -

 والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة بسطيف.
إنشاء األقساـ المكونة لممدرسة العميا لألساتذة  تضمفالم،2016جانفي  18مؤرخ في ال 40رار رقـ القوبمقتضى  -

 .بسطيف
 

 ررّ ــــــقي  
 

 1437رمضاف عاـ  9 في المؤرخ 176-16 رقـ التنفيذي المرسوـ مف 41 المادة ألحكاـ تطبيقا األولى:المادة 
ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقسػاـ المكونػة لممدرسة  أعاله، والمذكور ،2016يونيو سنة  14 موافقال

 العميا لألساتذة بسطيف.
 األقساـ التالية: – بسطيف: تنشأ لدى المدرسة العميا لألساتذة 2المادة 

 قسـ المغة العربية وعمـ االجتماع. 
 قسـ المغات األجنبية. 

 .قسـ العموـ 

 المذكور أعاله.و ، 2016جانفي  18مؤرخ في ال 40 رقـ قرارالغى يم :3 المـادة
 ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل المدرسة، مديرو  السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف  مف كل كمفي :4 المـادة

 .العممي والبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في ينشرس الذي القرار
 2020 فيفري  01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 األقسام المكونة يتضمن إنشاء، 2020فيفري  01مؤرخ في  046رقم  قــرار
 لممدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2015يوليو سنة  16الموافق  1436رمضاف عاـ  29المؤرخ في  187-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 (.والية المسيمة)عميا لألساتذة ببوسعادة الرسة مدالوالمتضمف إنشاء 
، الذي 2016يونيو سنة  14 موافقال 1437رمضاف عاـ  9 في المؤرخ 176-16 رقـ التنفيذي المرسوـ بمقتضى -

 منو. 41يحدد القانوف األساسي لممدرسة العميا، ال سيما المادة 
األقساـ المكونة لممدرسة العميا لألساتذة  إنشاءتضمف والم 2016أفريل  05مؤرخ في ال 210قرار رقـ الوبمقتضى  -

 .ببوسعادة
 ررّ ــــــقي  

 

 1437رمضػػاف عػػاـ  9 فػػي المػػؤرخ 176-16 رقػـ التنفيػػذي المرسػػوـ مػػف 41 المػادة ألحكػػاـ تطبيقػػا المــادة األولــى:
لممدرسػة ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقسػاـ المكونػػة  أعاله، والمذكور ،2016يونيو سنة  14 موافقال

 العميا لألساتذة  ببوسعادة.
 األقساـ التالية: –تنشأ لدى المدرسة العميا لألساتذة  ببوسعادة :  2المادة 

 قسـ المغة العربية. 
 قسـ المغة الفرنسية. 
 .قسـ العمـو الدقيقة 

 المذكور أعاله.و ، 2016أفريل  05 في مؤرخال 210 رقـ قرارمغى الي :3 المـادة
 ىذا بتنفيذ يخصو، فيما كل المدرسة، مديرو  السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف  مف كل كمفي :4 المـادة

 .العممي والبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في ينشرس الذي القرار
 2020 فيفري  01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020فيفري  01مؤرخ في  047رقم  قــرار

 1وىران -بجامعة أحمد بن بمة الطبيعة والحياةلكمية عموم 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 والمتّمـ. ؿبتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعدّ 
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 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03بمقتضى وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003سنة 

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

 -بجامعة أحمد بف بمةعموـ الطبيعة والحياة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية  -
 .2019 جويمية 9المؤّرخ في  1وىراف

 ررّ ــــــقي  
جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
 -مد بف بمةبجامعة أحعموـ الطبيعة والحياة تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية 

 .1وىراف
، 1وىراف -بجامعة أحمد بف بمةعمـو الطبيعة والحياة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يخصو، ، كل فيما 1وىراف -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمد بف بمة :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020فيفري  01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األستاذ: شمس الدين شيتور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020فيفري  01المؤرخ في  047رقم  رارــق بالقـــممح

 1وىران -أحمد بن بمةبجامعة  عموم الطبيعة والحياةلكمية 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 البيولوجيارئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  كروؼ جميل 1
 عميد الكمية سيمة ثالث أحمد 2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التّدرج صحراوي توفيق 3
  بالبيداغوجياة نائب العميد مكّمف مسمي فريدة 4
 البيولوجيارئيس قسـ  مموؾ زىير 5
 البيوتكنولوجيارئيس قسـ  وقيشلعمارة سيد أحمد  6
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بمخوجة موالي 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيوتكنولوجيا تابت أوؿ نصيرة 8
 قسـ البيولوجيا ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف صنياجي رشيد 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيوتكنولوجيا مديف صونية 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف دحاف ميمود 11
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 ممّثل عف األساتذة المساعديف لشيب فيروز 12
 مدير مخبر بحث خروع عمر 13
 مدير مخبر بحث كيحل مبروؾ 14
 مدير مخبر بحث خروبي عمر 15
 مدير مخبر بحث بوشنمق مميكة 16
 مدير مخبر بحث بف صالح فريد 17
 مدير مخبر بحث كراـ نور الديف 18
 مدير مخبر بحث أبي عياد سيدي دمحم األميف 19
 مدير مخبر بحث بكي عبد القادر 20
 مدير مخبر بحث بودربالة دمحم 21
 مسؤوؿ المكتبة خراجي أحمد 22
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2020فيفري  01مؤرخ في  048رقم  قــرار
 1وىران -بجامعة أحمد بن بمة الطبيعة والحياةكمية عموم ب لقسم البيولوجيا 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 والمتّمـ. ؿبتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعدّ 
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03بمقتضى وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 2003سنة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
كمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة ب بالمجنة العممية لقسـ البيولوجياوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 .2019 جويمية 9المؤّرخ في  1وىراف -أحمد بف بمة
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة أحمد بف كمية عموـ الطبيعة والحياة ب البيولوجياالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 .1وىراف-بمة

بجامعة أحمد بف البيولوجيا بكمية عمـو الطبيعة والحياة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1وىراف-بمة
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، كل فيما يخصو، 1وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمد بف بمة :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020فيفري  01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األستاذ: شمس الدين شيتور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2020فيفري  01المؤرخ في  048رقم  رارــق بالقـــممح

 1وىران -بجامعة أحمد بن بمة لقسم البيولوجيا بكمية عموم الطبيعة والحياة 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بمخوجة موالي 1
 رئيس القسـ مموؾ زىير 2
 أستاذة بوقرط فريدة 3
 أستاذة إغيل حريز فريدة 4

 أستاذة عدو سامية 5

 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عيسى نور الديف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قموش دمحم مصطفى 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دحاف ميمود 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" لشيب فيروز 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2020فيفري  01مؤرخ في  049رقم  قــرار

 1وىران -بجامعة أحمد بن بمة الطبيعة والحياةكمية عموم ب لوجياتكنو لقسم البيو  
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 والمتّمـ. ؿجامعة وىراف وسيرىا، المعدّ بتنظيـ 
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03بمقتضى وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 2003سنة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
كمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة ب لوجياتكنو بالمجنة العممية لقسـ البيو وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 .2019 جويمية 9المؤّرخ في  1وىراف -أحمد بف بمة
 

 ررّ ــــــقي  
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة أحمد لحياة كمية عموـ الطبيعة واب لوجياتكنو القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيو 
 .1وىراف-بف بمة

لوجيا بكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة تكنو تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيو  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1وىراف-أحمد بف بمة

، كل فيما يخصو، 1وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمد بف بمة :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020فيفري  01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األستاذ: شمس الدين شيتور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2020فيفري  01المؤرخ في  049رقم  رارــق بالقـــممح

 1وىران -لقسم البيولوجيا بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة أحمد بن بمة 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 المجنة العممية لمقسـ ةرئيس تابت أوؿ بمحاج قاسـ نصيرة 1
 رئيس القسـ لعمارة سيد أحمد شوقي 2
 أستاذ أبي عياد سيدي دمحم الميف 3
 أستاذة مديف بف شكور صونية 4

 أستاذ العبودي عبد الكاظـ 5

 قسـ "أ" ةمحاضر  ةأستاذ كسوار خيرة شيرزاد 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نقاز سمير 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" غرمي دمحم 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أمزياف الحسيف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2020فيفري  01مؤرخ في  050رقم  قــرار

 بمدرسة الدراسات العميا التجارية والمقاوالتية لقسم إدارة األعمال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008يوليو  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  223-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف تحويل المعيد الوطني لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة
 2009أكتوبر  12الموافق  1430شواؿ عاـ  23المؤرخ في  330-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المدرسة الوطنية العميا لمتجارة والمتضّمف تغيير تسمية
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الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

مدرسة الدراسات العميا ل والمقاوالتية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ إدارة األعماؿ -
 .2019 ديسمبر 29التجارية المؤرخ في 

 ررّ ــــــقي  
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 راسات العميا التجارية.مدرسة الدل والمقاوالتية المجنة العممية لقسـ إدارة األعماؿ
مدرسة الدراسات العميا ل والمقاوالتية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ إدارة األعماؿ :2المادة 

 التجارية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير مدرسة الدراسات العميا التجارية، :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري   01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدين شيتورشمس : األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020فيفري  01مؤرخ في ال 050رقم ممحق بالقرار 

 بمدرسة الدراسات العميا التجارية والمقاوالتية لقسم إدارة األعمال
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 المجنة العممية لمقسـ  ةرئيس بوشة نسريف 1
 رئيسة القسـ لبصايرة مريـ 2
  ةأستاذ جمعة حسيبة 3
 "أأستاذة محاضرة قسـ " يمة نبيمةعس 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بولحواجب ىند 5
 محاضرة قسـ "أ"أستاذة  بف يخمف فايزة 6
 "بأستاذة محاضرة قسـ " ودادشعباني  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عقوف سميـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" عتروف صراح 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2020-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   71

 

 

 

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2020فيفري  01مؤرخ في  051رقم  قــرار
 بمدرسة الدراسات العميا التجارية التسويقلقسم 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008يوليو  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  223-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف تحويل المعيد الوطني لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة
 2009أكتوبر  12الموافق  1430شواؿ عاـ  23المؤرخ في  330-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المدرسة الوطنية العميا لمتجارة والمتضّمف تغيير تسمية
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
مدرسة الدراسات العميا التجارية المؤرخ ل التسويقوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2019 ديسمبر 29في 
 ررّ ــــــقي  

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 مدرسة الدراسات العميا التجارية.ل التسويقالمجنة العممية لقسـ 
مدرسة الدراسات العميا التجارية، وفقا ل التسويقتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير مدرسة الدراسات العميا التجارية، :3المادة 

 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر 
 2020 فيفري  01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020فيفري  01مؤرخ في ال 050ممحق بالقرار رقم 

 بمدرسة الدراسات العميا التجارية التسويقلقسم 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 المجنة العممية لمقسـ  ةرئيس بويوسف جميمة 1
 رئيسة القسـ حداد إيماف 2
 "أأستاذ محاضر قسـ " خري عبد الناصر 3
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" عالوات فريد 4
 "بأستاذة محاضرة قسـ " حتو فرياؿ 5
 "بأستاذة محاضرة قسـ " مسعودي نعيمة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بابا أحمد ىشاـ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2020فيفري  01مؤرخ في  052رقم  قــرار

 بمدرسة الدراسات العميا التجارية الشؤون الدوليةلقسم 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .الحكومةوالمتضّمف تعييف أعضاء 
 2008يوليو  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  223-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف تحويل المعيد الوطني لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة
 2009أكتوبر  12الموافق  1430شواؿ عاـ  23المؤرخ في  330-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المدرسة الوطنية العميا لمتجارة ر تسميةوالمتضّمف تغيي
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
مدرسة الدراسات العميا التجارية ل الشؤوف الدوليةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2019 ديسمبر 29المؤرخ في 
 ررّ ــــــقي  

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 مدرسة الدراسات العميا التجارية.ل الشؤوف الدوليةالمجنة العممية لقسـ 
مدرسة الدراسات العميا التجارية، وفقا ل الشؤوف الدوليةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير مدرسة الدراسات العميا التجارية، :3المادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق ىذا القرار الذي
 2020 فيفري  01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020فيفري  01مؤرخ في ال 052ممحق بالقرار رقم 
 بمدرسة الدراسات العميا التجارية الشؤون الدوليةلقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 المجنة العممية لمقسـ  ةرئيس قريف ليندة 1
 رئيسة القسـ بف يخمف فايزة 2
 "أقسـ " ةمحاضر  ةأستاذ قشتولي وداد 3
 "أقسـ " ةمحاضر  ةأستاذ بوديفة حكيمة 4
 "أأستاذة محاضرة قسـ " رحاؿ فراح 5
 "بأستاذة محاضرة قسـ " يحياوي وفاء 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نيكري منيرة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2019فيفري  01مؤرخ في  053رقم  قــرار

 المجمس العممي لمدرسة الدراسات العميا التجارية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008يوليو  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  223-08التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 .والمتضّمف تحويل المعيد الوطني لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة
 2009أكتوبر  12الموافق  1430شواؿ عاـ  23المؤرخ في  330-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .عميا لمتجارةالمدرسة الوطنية ال والمتضّمف تغيير تسمية
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العمياالذي يحدد 
 29 وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمدرسة الدراسات العميا التجارية المؤرخ في -

 .2019ديسمبر 
 ررّ ــــــقي  

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجمس العممي لمدرسة الدراسات العميا التجارية.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمدرسة الدراسات العميا التجارية، وفقا لمجدوؿ الممحق  :2المادة 

 بيذا القرار.
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كل فيما يخصو،  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير مدرسة الدراسات العميا التجارية، :3المادة 
 سمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الر 

 

 2020 فيفري  01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجمس العممي الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2019فيفري  01في المـؤّرخ  053ممحق بالقرار رقم 
 لمدرسة الدراسات العميا التجارية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة  ىدير عبد القادر 1
 والشيادات والتكويف المتواصلمدير مساعد مّكمف بالتعميـ  قاسمي أماؿ 2

 كندي دمحم أميف 3
مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي 

 واالبتكار وترقية المقاوالتية
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية شرفوح مريـ 4
 المقاوالتيةو  األعماؿرئيس قسـ إدارة  لبصايرة مريـ 5
 رئيس قسـ الشؤوف الدولية بف يخمف فائزة 6
 رئيس قسـ التسويق حداد إيماف 7
 رئيس قسـ العمـو التجارية ميمودي دمحم كريـ 8
 المقاوالتيةو  رئيس المجنة العممية لقسـ إدارة األعماؿ بوشة نسريف 9
 الدوليةرئيس المجنة العممية لقسـ الشؤوف  قريف ليندة 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ التسويق بويوسف جميمة 11
 مخبر ةمدير  جمعة حسيبة 12
 مخبر ةمدير  قشتولي وداد سياـ 13
 أستاذ  شنوفي نور الديف 14

 أستاذ  حموتاف عمي 15

 أستاذ  عميوش لرادي بيية 16

 أستاذ  لعوج وردية 17

 "أأستاذ محاضر قسـ " بمعيد ذىبية 18
 "أأستاذ محاضر قسـ " حداد فاطمة الزىراء 19
 "بأستاذ محاضر قسـ " زبوشي دمحمى عبد الرؤوؼ 20
 "أقسـ " مساعدأستاذ  حفيز دمحم وفيق 21
 "أقسـ " مساعدأستاذ  األندلسي زازة 22
 تيبازة بجامعةالتعميـ العالي  أستاذ لخمف عثماف 23
 بجامعة بومرداس "أأستاذ محاضر قسـ " شيف لزىر 24
 المكتبة  مديرة مميكة دو ر ج 25

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020فيفري  01مؤرخ في  054رقم  قــرار
 لممدرسة العميا لمتجارة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .الحكومةوالمتضّمف تعييف أعضاء 
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  216-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إلى مدرسة خارج الجامعة والمتضّمف تحويل المدرسة العميا لمتجارة
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
 .2019نوفمبر  24لمتجارة المؤرخ في  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا -

 

 ررّ ــــــقي  
 
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ، والمذكور2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجمس العممي لممدرسة العميا لمتجارة.
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لمتجارة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. :2المادة 
كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  ومدير المدرسة العميا لمتجارة، : يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020فيفري  01المـؤّرخ في  054ممحق بالقرار رقم 

 لممدرسة العميا لمتجارة
 الصفـة والمقـباالسم  الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة بوصافي كماؿ 1
مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار  لطرش الطاىر 2

 وترقية المقاوالتية
 المتواصلمدير مساعد مّكمف بالتعميـ والشيادات والتكويف  دحية عبد الحفيع 3
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية عنابي عيسى 4
 رئيس قسـ التسويق عدماف مريزؽ  5
  المالية رئيس قسـ بوحديدة دمحم 6
 التسيير رئيس قسـ حمدوش عائشة 7
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 رئيس قسـ  المحاسبة توري وزة 8
 التسويقرئيس المجنة العممية لقسـ  لحرش الطاىر 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ المالية عزواني ناصر 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ التسيير بنور عبد الحفيع 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ المحاسبة مقراني عبد الكريـ 12
 اذ تأس كشاد رابح 13
 اذتأس لعالوي عمر 14
 اذتأس براؽ دمحم 15
 اذتأس طاري دمحم العربي 16
 "أأستاذ محاضر قسـ " شبيمة عائشة 17
 "أأستاذ محاضر قسـ " عزاوي خالد 18
 "بأستاذ محاضر قسـ " معبوط دمحم زكرياء 19
 "أقسـ " مساعدأستاذ  بف زيادي جماؿ 20
 مدير مخبر بحث دادي عدوف ناصر 21
 مدير مخبر بحث بف يمس بالؿ 22
 3أستاذ بجامعة الجزائر صديقي مميكة 23
 2البميدةأستاذ بجامعة  قراش دمحم 24
 مسؤوؿ المكتبة قندوزي أحمد 25
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجنة العممية يحّدد القائمة االسمية، 2020فيفري  01مؤرخ في  055رقم  قــرار
 لقسم التسويق بالمدرسة العميا لمتجارة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  216-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إلى مدرسة خارج الجامعةوالمتضّمف تحويل المدرسة العميا لمتجارة 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميات وز يحدد صالحي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
 24وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التسويق بالمدرسة العميا لمتجارة المؤرخ في  -

 .2019نوفمبر 
 ررّ ــــــقي  
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 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16المرسـو التنفيذي رقـ مف  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ التسويق بالمدرسة العميا لمتجارة.
ـ التسويق بالمدرسة العميا لمتجارة، وفقا لمجدوؿ الممحق : تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقس2المادة 

 بيذا القرار.
كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  : يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لمتجارة،3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  01 يفحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العممية القائمة االسمية ألعضاءالذي يحّدد  2020فيفري  01المؤرخ في  055ممحق بالقرار رقم 

 لقسم التسويق بالمدرسة العميا لمتجارة
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ لحرش الطاىر 1
 رئيس القسـ عدماف مريزؽ  2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" برودي دمحم 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قاسـ كريـ 4
 "أمحاضر قسـ " أستاذ سموغة فيروز 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوكرش يحي 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" العموي عبد هللا 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العممية ألعضاء يحّدد القائمة االسمية، 2020فيفري  01مؤرخ في  056رقم  قــرار

 بالمدرسة العميا لمتجارة المحاسبةلقسم 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  216-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إلى مدرسة خارج الجامعةوالمتضّمف تحويل المدرسة العميا لمتجارة 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ات وزير التعميـ العالي والبحث العممييحدد صالحي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
 24بالمدرسة العميا لمتجارة المؤرخ في  المحاسبةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2019نوفمبر 
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 ررّ ــــــقي  
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 
 بالمدرسة العميا لمتجارة. المحاسبةالعممية لقسـ المجنة 

بالمدرسة العميا لمتجارة، وفقا لمجدوؿ الممحق  المحاسبةية ألعضاء المجنة العممية لقسـ : تحدد القائمة االسم2المادة 
 بيذا القرار.

كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  : يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لمتجارة،3المادة 
 والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 

 2020فيفري   01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األستاذ: شمس الدين شيتور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العممية الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء 2020فيفري  01في المؤرخ  056ممحق بالقرار رقم 

 بالمدرسة العميا لمتجارة المحاسبةلقسم 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مقراني عبد الكريـ 1
 رئيس القسـ توري روزة 2
 أستاذ  إحدادف عثماف 3
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  وداعي موسى 4
 "أأستاذ محاضر قسـ " تغميسة لميف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حموش وحشية 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" تالوبريد رابح 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العممية ألعضاء يحّدد القائمة االسمية، 2020فيفري  01مؤرخ في  057رقم  قــرار

 بالمدرسة العميا لمتجارة الماليةلقسم 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  216-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إلى مدرسة خارج الجامعةوالمتضّمف تحويل المدرسة العميا لمتجارة 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميات وز يحدد صالحي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
 24بالمدرسة العميا لمتجارة المؤرخ في  الماليةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2019نوفمبر 
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 ررّ ــــــقي  
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 بالمدرسة العميا لمتجارة. الماليةالمجنة العممية لقسـ 
العميا لمتجارة، وفقا لمجدوؿ الممحق بالمدرسة  المالية: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 2المادة 

 بيذا القرار.
كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  : يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لمتجارة،3المادة 

 مية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرس
 2020 فيفري  01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العممية الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء 2020فيفري  01المؤرخ في  057ممحق بالقرار رقم 

 بالمدرسة العميا لمتجارة الماليةلقسم 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عزواني ناصر 1
 رئيس القسـ بوحديدة دمحم 2
 "أ"أستاذ محاضر قسـ  مرىوف مالؾ 3
 أستاذة محاضر قسـ "أ" نصيب حفيزة 4
 "بأستاذ محاضر قسـ " صدوقي عبد الحفيع 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" تواتي طميبة دمحم 6
 "بأستاذ مساعد قسـ " بف خدة إلياس 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020فيفري  01مؤرخ في  058رقم  قــرار

 العميا لمتجارةبالمدرسة  التسييرلقسم 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومةوالمتضّمف 
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  216-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الجامعة إلى مدرسة خارجوالمتضّمف تحويل المدرسة العميا لمتجارة 
الذي  2013سنة يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العممييحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
 24بالمدرسة العميا لمتجارة المؤرخ في  التسييروبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2019نوفمبر 
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 ررّ ــــــقي  
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 بالمدرسة العميا لمتجارة. التسييرالمجنة العممية لقسـ 
بالمدرسة العميا لمتجارة، وفقا لمجدوؿ الممحق  التسيير: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 2المادة 

 بيذا القرار.
كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  : يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لمتجارة،3المادة 

 مية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرس
 2020فيفري   01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األستاذ: شمس الدين شيتور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العممية الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء 2020فيفري  01خ في المؤر  058ممحق بالقرار رقم 

 بالمدرسة العميا لمتجارة التسييرلقسم 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بنور عبد الحفيع 1
 رئيس القسـ حمدوش عائشة 2
 قسـ "أ"أستاذ محاضر  أزواو المية 3
 أستاذة محاضر قسـ "أ" جدي فريدة 4
 "بأستاذ محاضر قسـ " عدماف دمحم 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ربعي مانع 6
 "بأستاذ مساعد قسـ " موفق دالؿ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممييحـدّ ، 2020فيفري  01مؤرخ في  059 رقـم قــرار

 1قسنطينة -اإلخوة منتوري لجامعة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  24المؤرخ في  213-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

  .بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرىا، المعّدؿ
 2020 سنة جانفي 02الموافق  1441عاـ  جمادى األولى 6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ و  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الخاصة بتالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد  2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
سمية ألعضاء المجمس العممي الذي يحّدد القائمة اال 2016ماي  31المؤّرخ في  532وبموجب القرار رقـ  -

 .1قسنطينة-لجامعة اإلخوة منتوري 
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المؤّرخة في  1قسنطينة  -وبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة اإلخوة منتوري  -
 .2019ديسمبر  13، و12، 09، 03

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1قسنطينة-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة اإلخوة منتوري 
، وفقا لمجدوؿ الممحق 1قسنطينة-حدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة اإلخوة منتوري ت :2المادة 

 بيذا القرار.
، كل فيما يخصو، 1قسنطينة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري  :3المادة 

 متعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية ل
 

 2020فيفري  01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   2020فيفري  01المؤرخ في  059 رقـمممحــق بالقـرار 
 1قسنطينة  -اإلخوة منتوري القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة  الذي يحّدد

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة دمحم اليادي لطرش 1
الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل نائب مدير  عبد الرزاؽ مرابط  2

 والشيادات والتكويف العالي في التدرج
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي  توفيق بوفندي 3

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية نادية يخمف 4
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو فركوس مبارؾ 5
 عميد كمية العمـو الدقيقة صالح غواطي 6
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة العيد دىيمات 7
 عميد كمية اآلداب والمغات  حسف كاتب 8
 عميد كمية عمـو األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية نبيل شابور 9
 عميد كمية عمـو التكنولوجيا عيسى بوزيد 10
 عميد كمية الحقوؽ  عبد الحفيع طاشور 11
 مدير معيد العمـو البيطرية الحاسف برارحي 12
 والتغذي والتكنولوجيات الفالحية الغذائيةمدير معيد التغذية  عبد الغني بوجالؿ 13
 مدير معيد العمـو والتكنولوجيا التطبيقية سميـ مزياني 14
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو الدقيقة عمي بولطيف 15
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة دمحم عبد الحفيع حميدشي 16
 العممي لكمية اآلداب والمغاترئيس المجمس  الربعي بف سالمو 17
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 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية رابح بوالصوؼ 18
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو التكنولوجيا عز الديف تمية 19
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ  فوزي عماره 20
 لمعيد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفالحية الغذائيةرئيس المجمس العممي  كريمة بف عاشور 21
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو البيطرية لويزة بف حمزة 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ  حمزة نقاش 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ  كريمة برني 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو التكنولوجيا رابح قمري  25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو التكنولوجيا سكندر أريس 26
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة طاىر سييمي 27
 األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياةممّثل األساتذة ذوي مصّف  دمحم العربي رزقوف  28
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة كماؿ الديف بازري  29
 ممثّل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عموـ األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بوزيد  تواتي 30
 مصّف األستاذية عف كمية عمـو األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية ممّثل األساتذة ذوي  سامي مزىود 31
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفالحية الغذائية حميمة بوغموط 32
 والتغذي والتكنولوجيات الفالحية الغذائيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد التغذية  حمامة وردة )ـ( عيساوي زيتوف  33
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد العمـو البيطرية لطفي غربي 34
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد العمـو البيطرية عمر بوعزيز 35
 والتكنولوجيا التطبيقيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد العمـو  إلياس بيدي 36
 ممّثل عف األساتذة المساعديف  زىير بعمي 37
 ممّثل عف األساتذة المساعديف وحيد شطاح 38
 مدير وحدة بحث حسيف مرازيق 39
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 2قسنطينة -أستاذ بجامعة عبد الحميد ميري  محمود بوفايدة 41
 3قسنطينة -صالح بوبنيدرأستاذ بجامعة  شوقي بف عباس 42
 مسؤوؿ المكتبة المركزية مشتة مراد 43

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ، 2020فيفري  01مؤرخ في  060رقم  قــرار

 1سطيف -بجامعة فرحات عباس التكنولوجيا لقسم اإللكترونيك بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادى األولى 6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الموافق  أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89المرسـو التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 1989
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.عد الخاصة بتالذي يحّدد مياـ الجامعة والقوا  2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ئمة االسمية ألعضاء المجنة العممية الذي يحّدد القا 2016نوفمبر  13المؤّرخ في  1682وبموجب القرار رقـ  -
 .1سطيف-التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس لقسـ اإللكترونيؾ بكمية

التكنولوجيا بجامعة فرحات  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية -
 .2019أكتوبر  16المؤّرخ في  1طيف س -عباس

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -نولوجيا بجامعة فرحات عباسالتك القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية
 .1سطيف

 -التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1سطيف

، كل فيما يخصو، 1سطيف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 فيفري  01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020فيفري  01المؤرخ في  060 رقـمممحــق بالقـرار 
 1سطيف-بجامعة فرحات عباس التكنولوجيا بكميةلقسم اإللكترونيك 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ زقادي عامر 1
 رئيس القسـ حساـ عبد الوىاب 2
 أستاذ  فرحات حميدة عبد الحق 3
 أستاذ  بوروبة نصر الديف 4
 أستاذ  عمارجية نور الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زبيري شمس الديف  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مباركية كماؿ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جبار مصطفى 8
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020فيفري  01مؤرخ في  061رقم  قــرار
 1سطيف-بجامعة فرحات عباس التكنولوجيا لقسم اإللكتروتقني بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادى األولى 6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الموافق  أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 1989
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2016نوفمبر  13المؤّرخ في  1680القرار رقـ وبموجب  -

 ، المعّدؿ.1سطيف-التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس لقسـ اإللكتروتقني بكمية
عة فرحات التكنولوجيا بجام وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية -

 .2019أكتوبر  16المؤّرخ في  1طيفس -عباس
 

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

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 -ة فرحات عباسالتكنولوجيا بجامع القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية

 .1سطيف
 -التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1سطيف
يما يخصو، ، كل ف1سطيف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2020 فيفري  01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020فيفري  01المؤرخ في  061 رقـمممحــق بالقـرار 

 1سطيف-بجامعة فرحات عباس التكنولوجيا لقسم اإللكتروتقني بكمية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ نوري حمو 1
 رئيس القسـ بوعافية عبد الوىاب 2
 أستاذ  مصطفاي دمحم 3
 أستاذ  خابر فريد 4
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 أستاذ  راجعي حمود 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ساري بالؿ 6
 "ب"أستاذ محاضر قسـ  بمخير كماؿ سميـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ساحمي زىير 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حممة ىشاـ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية ، 2020فيفري  01مؤرخ في  062رقم  قــرار

 1سطيف-بجامعة فرحات عباس التكنولوجيا لقسم اليندسة المدنية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادى األولى 6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1989 الموافق أّوؿ غشت سنة 1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.والقواعد الخاصة بت الذي يحّدد مياـ الجامعة 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية الذي يحدّ  2016نوفمبر  13المؤّرخ في  1681وبموجب القرار رقـ  -

 .1سطيف-ات عباسالتكنولوجيا بجامعة فرح لقسـ اليندسة المدنية بكمية
التكنولوجيا بجامعة فرحات  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية -

 .2019أكتوبر  16المؤّرخ في  1سطيف-عباس
 

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

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 -التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس ية بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدن

 .1سطيف
التكنولوجيا بجامعة فرحات  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1سطيف-عباس
، كل فيما يخصو، 1سطيف-جامعة فرحات عباسيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير : 3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2020 فيفري  01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020فيفري  01المؤرخ في  062 رقـمممحــق بالقـرار 
 1سطيف-بجامعة فرحات عباس التكنولوجيا لقسم اليندسة المدنية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مقراني العربي 1
 رئيس القسـ قاروش عبد الحميد 2
 أستاذ  كبيش خميفة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خميمي ىندة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مرداس عبد الغني 5
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  منصوري مولود 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوتميخت مراد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لقريز سعد 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ، 2020فيفري  01مؤرخ في  063رقم  قــرار

 1سطيف-بجامعة فرحات عباس التكنولوجيا لقسم ىندسة الطرائق بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادى األولى 6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1989 الموافق أّوؿ غشت سنة 1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89المرسـو التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.والقواعد الخاصة بتالذي يحّدد مياـ الجامعة  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية الذي  2016نوفمبر  13المؤّرخ في  1683وبموجب القرار رقـ  -

 .1سطيف-التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس لقسـ ىندسة الطرائق بكمية
التكنولوجيا بجامعة فرحات  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية -

 .2019أكتوبر  16المؤّرخ في  1طيفس-عباس
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -عة فرحات عباسالتكنولوجيا بجام القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية
 .1سطيف
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التكنولوجيا بجامعة فرحات  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1سطيف-عباس

، كل فيما يخصو، 1سطيف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020فيفري  01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020فيفري  01المؤرخ في  063 رقـمممحــق بالقـرار 
 1سطيف-بجامعة فرحات عباس التكنولوجيا لقسم ىندسة الطرائق بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ روابح فريد 1
 رئيس القسـ بف عيشة دمحم 2
 أستاذ  بف عنيبة دمحم الطاىر 3
 أستاذ  بف عاشور جعفر 4
 أستاذ  واري كماؿ 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شافعي نجيب 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف قربة ياسيف 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" عطوط ىشاـ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ، 2020فيفري  01مؤرخ في  064رقم  قــرار

 1سطيف-بجامعة فرحات عباس لكمية التكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2019سنة  مارس 31الموافق  1440عاـ  رجب 24المؤرخ في  111-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ.والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 1989
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يرىا، المعّدؿ والمتّمـ.نظيميا وسالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
جمس العممي الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء الم 2016نوفمبر  13المؤّرخ في  1684وبموجب القرار رقـ  -

 .1سطيف -وجيا بجامعة فرحات عباسلكمية التكنول
 1سطيف  -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس -

 .2019 أكتوبر 16المؤّرخ في 
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 ررّ ــــــقي  
جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
 .1سطيف-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس

، وفقا 1سطيف -التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

، كل فيما يخصو، 1سطيف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2020فيفري  01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020فيفري  01المؤرخ في  064رقم  رارــق بالقـــممح
 1سطيف-عباسبجامعة فرحات  لكمية التكنولوجيا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق بف عنيبة دمحم الطاىر 1
 عميد الكمية حب الحمص فريد 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  شيباف لمنور 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية سايح سمير 4
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق بف عيشة دمحم 5
 رئيس قسـ اليندسة المدنية قاروش عبد الحميد 6
 رئيس قسـ اإللكتروتقني بوعافية عبد الوىاب 7
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ حساـ عبد الوىاب 8
 لمتكنولوجيا يرئيس قسـ التعميـ األساس بف عمراني حساف 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق روابح فريد 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية مقراني العربي 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني نوري حمو 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ زقادي عامر 13
 لمتكنولوجيا يرئيس المجنة العممية لقسـ التعميـ األساس فيطاس رشيد 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق بوقطوشة عبد هللا 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية مرداس عبد الغاني 16
 مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنيةممّثل األساتذة ذوي  خميمي ىندة 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني ساري بالؿ 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني راجعي حمود 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ فرحات حميدة عبد الحق 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ زبيري شمس الديف 21
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 لمتكنولوجيا يممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التعميـ األساس عميواف توفيق  22
 لمتكنولوجيا يممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التعميـ األساس مداني أحمد 23
 ممّثل عف األساتذة المساعديف الجباربكطاش عبد  24
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حممة ىشاـ 25
 مدير مخبر بحث حداوي نصر الديف 26
 مدير مخبر بحث شافعي نجيب 27
 مدير مخبر بحث واري كماؿ 28
 مدير مخبر بحث فودية مميكة 29
 مدير مخبر بحث بوجري )ـ( معوش نعيمة 30
 مدير مخبر بحث بف عاشور جعفر 31
 مدير مخبر بحث ناصف الساسي 32
 مدير مخبر بحث بوزيت نصر الديف 33
 مدير مخبر بحث كريـ فاتح 34
 مدير مخبر بحث زواوي أحمد 35
 مدير مخبر بحث خابر فريد 36
 مدير مخبر بحث رحماني لزىر 37
 مسؤوؿ المكتبة سالمي طارؽ  38
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2017نوفمبر  15المؤّرخ في  383يعّدل القرار رقم ، 2020فيفري  01مؤرخ في  065رقم  قــرار
 العموم والتكنولوجيا الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ىندسة الطرائق بكمية

 أىراسسوق  -بجامعة دمحم الشريف مساعدية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادى األولى 6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2017نوفمبر  15المؤّرخ في  383وبموجب القرار رقـ  -

 سوؽ أىراس. -شريف مساعديةدمحم ال العموـ والتكنولوجيا بجامعة ىندسة الطرائق بكمية
 .2019ديسمبر  25المؤّرخ في  1053 سوؽ أىراس رقـ -وبناًء عمى إرساؿ جامعة دمحم الشريف مساعدية -

 

 ررّ ــــــقي  
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 ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية المادة األولى:
 سوؽ أىراس.-بجامعة دمحم الشريف مساعديةالعموـ والتكنولوجيا 

العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية :2المادة 
 سوؽ أىراس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الشريف مساعدية

سوؽ أىراس، كل فيما -لييف ومدير جامعة دمحم الشريف مساعديةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020 فيفري  01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحّدد لمقائمة  2017نوفمبر  15المؤّرخ في  383الذي يعّدل القرار رقم  2020فيفري  01المؤرخ في  065 رقـمممحــق بالقـرار 
 سوق أىراس -العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية المجنة العممية لقسم ىندسة الطرائق بكميةاالسمية ألعضاء 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حورية غضباف  1
 رئيس القسـ فييمة عمي راشدي  2
 أستاذ  يوسف حمالوي  3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" صميحة بورناف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" وردة مومني 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" آماؿ برزاؽ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نعيمة ىباش 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2017نوفمبر  15المؤّرخ في  387يعّدل القرار رقم ، 2020فيفري  01مؤرخ في  066رقم  قــرار

 العموم والتكنولوجيا الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بكمية
 سوق أىراس -بجامعة دمحم الشريف مساعدية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادى األولى 6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  245-12فيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -

 المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2017نوفمبر  15المؤّرخ في  387القرار رقـ وبموجب  -

 .سوؽ أىراس -العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية اليندسة المدنية بكمية
 .2019مبر ديس 25المؤّرخ في  1053سوؽ أىراس رقـ  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة دمحم الشريف مساعدية -
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 ررّ ــــــقي  
 ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية المادة األولى:

 سوؽ أىراس.-العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية
العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية :2المادة 

 سوؽ أىراس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الشريف مساعدية
، كل فيما سوؽ أىراس-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق
 2020فيفري  01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المحّدد لمقائمة  2017نوفمبر  15المؤّرخ في  387الذي يعّدل القرار رقم  2020فيفري  01المؤرخ في  066رقـم ممحــق بالقـرار 

 سوق أىراس-العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بكميةاالسمية ألعضاء 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوعشة نجاة 1
 رئيس القسـ لوكاـ عماد 2
 أستاذ  صيد مداني 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوعمي مريـ فخر الديف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زغادنية لطفي 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" غريس عبد الرحيـ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دايري صبري  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عرايبية أحمد الصالح 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي  ،2017أكتوبر  30المؤّرخ في  1031يعّدل القرار رقم   2020فيفري  01مؤرخ في  067رقم  قــرار

  تممسان -المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي لمغنيةألعضـاء يحدد القائمة االسمية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادى األولى 6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يمو وسيره.الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ع األوؿ عاـ ربي 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
 2016أبريل سنة  11الموافق  1437رجب عاـ  3المؤرخ في  125-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 مركز جامعي بمغنية بوالية تممساف.والمتضمف إنشاء 
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المجمس العممي ألعضػاء  الذي يحدد القائمة االسمية 2017أكتوبر  30المؤّرخ في  1031وبموجب القرار رقـ  -
 .تممساف -لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي لمغنية

 .2019نوفمبر  25المؤّرخ في  184رقـ تممساف  -وبناًء عمى إرساؿ المركز الجامعي لمغنية -
 

 ي ـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز  :المادة األولى
 تممساف. -الجامعي لمغنية

تممساف،  -لمغنية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

تممساف، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لمغنية :3المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق ىذا القرار الذي

 2020 فيفري  01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحّدد لمقائمة  2017أكتوبر  30المؤّرخ في  1031يعّدل القرار رقم  الذي 2020فيفري  01المؤرخ في  067ممحق بالقرار رقم 
 تممسان -المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي لمغنيةألعضـاء االسمية 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد لعشريس عباس  1
 مدير المعيد لصيب عبد القادر  2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج عامو عبد المجيد 3
 مكّمف لما بعد التدّرج والبحث العمميمدير مساعد  لعسري وفاء خيرة 4
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي مميح فايزة 5
 أستاذ  سيدي دمحم بف مالؾ 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بغداد عبد الرحمف 7
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مناد إبراىيـ 8
 أستاذ محاضر قسـ "أ" صغير فاطمة 9
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مرتاض حورية 10
 أستاذ مساعد قسـ "ب" عبد الرحيـ خديجة 11
 مسؤوؿ مكتبة المعيد بف عمراف فاطمة 12

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    2019مارس  05المؤرخ في  213يعدل القرار رقم ، 2020فيفري  04مؤرخ في  068رقم  قــرار

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس  
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
،  2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 2014غشت سنة  25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤرخ في  232-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 4السيما المادة  والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس،

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو. 24السيما المادة  رسة العميا،الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد

الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  2019مارس  05المؤرخ في  213قتضى القرار رقـ وبم -
 .المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس

 ررّ ــــــقي  
 

، والمذكور أعاله، كما ىو 2019مارس  05المؤرخ في  213الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  يعدؿ المادة األولى:
 الممحق بيذا القرار.محدد بالجدوؿ 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 فيفري  04 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس

 :ون األعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة المقباالسم و 

 ممثل منتخب عف األساتذة عضو رحموف عبد المطيف -
 ممثل منتخب عف األساتذة عضو بادسي ىشاـ بف عيسى انوار -
 ممثل منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب" عضو مالكي عبد الحميد -
 ب عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب"ممثل منتخ عضو بمفضل عالء الديف -
 المساعديف قسـ "أ"ة عف األساتذة ممثمة منتخب عضو بف نابي سكينة ريـ -
 ب عف األساتذة المساعديف قسـ "أ"ممثل منتخ عضو سي دمحم نصر الديف -
 ارييف و التقنييف و عماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلد عضو حافضي فاطمة -
 ف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلداريي عضو سحنوف عبدالرحماف -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو درمي مميكة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بمجمطي عبد المطيف -

 

 .".....................................والباقي بدون تغيير..................................... "
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2019ماي  14المؤرخ في   737يعدل القرار رقم ، 2020فيفري  04مؤرخ في  069قم ر  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في العموم التطبيقية بالجزائر

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
،  2020جانفي سنة  2الموافق  1441األولى عاـ جمادى  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة. فوالمتضم
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ر التعميـ العالي و البحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزي

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 24القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  دالذي يحد

أكتوبر سنة  22الموافػػػػػػػػػق  1439صفر عاـ  18المؤرخ في  303-17وبمقتضى المرسػػػػػوـ التنفيػػػػػػػػذي رقـ -
التطبيقية،  سة التحضيرية في العمـو والتقنيات بالجزائر، إلى مدرسة عميا في العموـوالمتضمف تحويل المدر  2017

 منو. 4السيما المادة 
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة 2019ماي  14المؤرخ في  737وبمقتضى القرار رقـ  -

 .العميا في العمـو التطبيقية بالجزائر، المعدؿ
 ررّ ــــــقي  

 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2019ماي  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 
 2020 فيفري  04 فيحرر بالجزائر 
 العالي والبحث العمميوزير التعميم 

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في العموم التطبيقية بالجزائر
 :األعضاء المعينون  -1

 القطاع الصفة االسم و المقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا بف عمي شريف نور الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو جرماف صبيحة -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عضو بوعزة بوبكر الصديق -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو بالر كريـ طاىر -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري. عضو بف ساسي قدور -
 ممثل الوزير المكمف  بالصناعة والمناجـ، عضو لوصفاف خالد -
 ممثمة الوزير المكمف بالطاقة، عضو دفار فييمة -
 المكمفة بالبيئة والطاقات المتجددة،ممثمة الوزيرة  عضو بري افريقيا -
 ممثل عف الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة، عضو تودرت عبد الكريـ -
 ممثمة عف الشركة الجزائرية لمكيرباء والغاز،  عضو صالحي وسيمة -
 ممثل عف شركة المياه والتطيير بالجزائر. عضو مييوبي لياس -

 

 .".....................................والباقي بدون تغيير..................................... "
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 2019جانفي  02المؤرخ في  13يعدل القرار رقم ، 2020فيفري  04مؤرخ في  070رقم  قــرار
 االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية الطاقات المتجددة الذي يحدد القائمة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف و ، 1988مارس سنة  22الموافق  1408عاـ  شعباف 4المؤرخ في  60-88بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .منو 5السيما المادة  والمتمـ، ، المعدؿتنمية الطاقات المتجددةإنشاء مركز 
، 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ جمادى األولى  6المؤرخ في  01-20وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما  2011
  .منو 13المادة 

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

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2019جانفي  02المؤرخ في  13وبمقتضى القرار رقـ  -
 تنمية الطاقات المتجددة.

 ررّ ــــــقي  
 

، والمذكور أعاله وتحرر كما 2019جانفي  02المؤرخ في  13تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 يأتي:

  :اآلخريناألعضاء 
 مدير المركز             السيد  ضياؼ السعيد /. 
  رئيس المجمس العممي.      السيد حميدات عبد الرحماف / 
 مدير وحدة بحث.               السيد بوزيدي بمقاسـ / 
 مدير وحدة بحث.                  السيد صدوؽ دمحم / 
 حث/ مدير وحدة ب                  السيد جعفر جموؿ. 

 ."...................والباقي بدون تغيير.................. "
 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2المادة 
 2020 فيفري  04 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2018جويمية  22المؤرخ في  625يعدل القرار رقم ، 2020فيفري  04مؤرخ في  071رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز تنمية الطاقات المتجددة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف و ، 1988مارس سنة  22الموافق  1408عاـ  شعباف 4المؤرخ في  60-88بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 منو. 5السيما المادة  والمتمـ، ، المعدؿتنمية الطاقات المتجددةإنشاء مركز 
، 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ جمادى األولى  6المؤرخ في  01-20وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

تكنولوجي، السيما والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي وال 2011
 منو. 13المادة 

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

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2018جويمية  22المؤرخ في  625وبمقتضى القرار رقـ  -
 .لمركز تنمية الطاقات المتجددة

 

 ررّ ــــــقي  
 

، والمذكور أعاله وتحرر كما 2018جويمية  22المؤرخ في  625تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 يأتي:
 (................................ بدون تغيير: ...................)1المادة"

 المتجددة، كما يأتي:تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز تنمية الطاقات 
 : بحكم القانون األعضاء 
  مدير المركز.      السيد  ضياؼ السعيد / 
 مدير وحدة بحث.         السيد بوزيدي بمقاسـ / 
  مدير وحدة بحث.           السيد صدوؽ دمحم / 
 مدير وحدة بحث            السيد جعفر جموؿ /. 

 ."...................والباقي بدون تغيير.................. "
 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2المادة 
 2020فيفري  04 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األستاذ: شمس الدين شيتور
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  2019جوان  11المؤرخ في   862يعدل القرار رقم ، 2020فيفري  09مؤرخ في  072 رقم قــرار
 مركز البحث في المغة والثقافة األمازيغيةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  06المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
نوفمبر سنة  24الموافق  1432الحجة عاـ ذي  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما  2011
  .منو 13المادة 

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

فبراير سنة  26الموافق  1438جمادى األولى عاـ  29المؤرخ في  95-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 4السيما المادة  ، والمتضمف إنشاء مركز البحث في المغة والثقافة األمازيغية،2017

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2019جواف  11المؤرخ في  862بمقتضى القرار رقـ  -
 البحث في المغة والثقافة األمازيغية، المعدؿ.

 

 ررّ ــــــقي  
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، 2019جواف  11المؤرخ في  862تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 وتحرر المادة األولى كما يأتي:

 األولى:.........................)بدوف تغيير(............................." المادة 
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في المغة والثقافة األمازيغية، كمايمي:

 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة
 والبحث العممي، رئيساميـ العالي السيد صمواتشي ىشاـ سفياف، ممثل الوزير المكمف بالتع. 
 ،ممثل عف الوزير المكمف بالمالية السيد زيف منير. 
 دفاع الوطنيالسيد فمة سمير، ممثل عف وزير ال. 
 اعات المحمية والتييئة العمرانيةالسيد حمدي سميماف، ممثل عف الوزير المكمف بالداخمية والجم. 
 ية واألوقاؼالمكمف الشؤوف الدين السيد ميقاري عيسى، ممثل عف الوزير. 
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية السيد بادر ابراىيـ، ممثل عف. 
 كمفة بالتكويف والتعميـ المينييفالسيدة شناؽ نجية، ممثمة عف الوزيرة الم. 
 مثل عف الوزيرة المكمفة بالثقافةالسيد منجور حساف، م. 
 ني واألسرة وقضايا المرأةمف الوطالسيد بوعبد هللا صالح، ممثل عف الوزيرة المكمفة بالتضا. 
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  ،ممثمة عف الوزير المكمف باإلتصاؿالسيدة منصور فريدة. 
  عف المحافظة السامية لألمازيغية.السيدة بيالؾ بف لعمارة شريفة، ممثمة 

 ."...................والباقي بدون تغيير.................. "
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2المادة 

 2020 فيفري  09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المتضمن 2018ماي  14المؤرخ في  457يعدل القرار رقم ، 2020فيفري  9مؤرخ في  073رقم  قــرار

تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي 
 وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت القانون، االقتصاد والمجتمع

 

 التعميم العالي والبحث العممي،إن وزير 
 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .والمتضمف القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي
 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1992 يناير سنة 13الموافق  1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا  إنشاءوالمتضمف 
 .وتنظيميا، المعدؿ والمتمـ

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

المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف و  2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
فة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت القطاعات المكم

 .القانوف، االقتصاد والمجتمع
والمتضمف تعييف أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات  2018ماي  14المؤرخ في  457وبمقتضى القرار رقـ  -

القانوف، تكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير ال
   المعدؿ.االقتصاد والمجتمع، 

 ررّ ــــــقي  
 

، المعدؿ والمذكور أعاله وتحرر 2018ماي  14المؤرخ في  457تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 كما يأتي:

 تغيير(.................................... : ........................)بدوف المادة األولى"
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يعيف أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير 
 التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت القانوف، االقتصاد والمجتمع.

 :بالنسبة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي 
  ياسيفبمعربي. 
 زكاف أحمد. 

 فاع الوطني: بوسعدية دمحم السعيدبالنسبة لوزارة الد. 
  :عزواوي عبد الرحمافبالنسبة لوزارة الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية. 
 لوزارة العدؿ: رويني عبد الحميد بالنسبة. 
 ية كريـبالنسبة لوزارة الصناعة والمناجـ: بوجمع. 
 التجارة: بكير الياديسبة لوزارة بالن. 
 لريفية والصيد البحري: عباس خالدبالنسبة لوزارة الفالحة والتنمية ا. 
 صالح المستشفيات: رحاؿ إلياسبالنسبة لوزارة الصحة والسكا  .ف وا 
 والصناعة التقميدية: مومف وىيبة بالنسبة لوزارة السياحة. 
  ولوجيات والرقمنة: برابح إسماعيلوالتكنبالنسبة لوزارة البريد والمواصالت السمكية والالسمكية. 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2المادة 
 2020 فيفري  09 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019سبتمبر  26المؤرخ  في  1619يعدل القرار رقم ، 2020فيفري  9مؤرخ  في  074رقم  قــرار

 المتضمن تعيين أعضاء المجمس الوطني لتقييم البحث العممي والتطوير التكنولوجي 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20الرئاسي رقـ بمقتضى المرسـو  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
الذي  2010يناير سنة  21الموافق  1431صفر عاـ  5المؤرخ في  35-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 6التكنولوجي وتشكيمتو وكيفيات سيره، السيما المادة يحدد مياـ المجمس الوطني لتقييـ البحث العممي والتطوير 
  .منو

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

تضمف تعييف أعضاء المجمس الوطني لتقييـ والم 2019سبتمبر  26المؤرخ في  1619وبمقتضى القرار رقـ  -
 .البحث العممي والتطوير التكنولوجي

 ررّ ــــــقي  
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 ي:توالمذكور أعاله، ويحرر كما يأ 2019سبتمبر  26المؤرخ في  1619يعدؿ ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 :وبرمجتو وتقويموبعنوان رؤساء المجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العممي والتقني "* 

 ............................)بدوف تغيير(........................................
 :بعنوان المجان القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التطنولوجي* 

- ،............................................. 
- ............................................،. 
- ،............................................. 
- ،............................................. 
- ،............................................. 
- ،.............................................. 
- ،.............................................. 
- ................،.............................. 
- ،.............................................. 
 وزارة العدؿ،                  رويني عبد الحميد -

 

 ."...................والباقي بدون تغيير.................. "
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2020 فيفري   09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2020 فيفري  09مـؤرخ فـي  04رقـم  قــرار
 الجزائر-لـدى المـدرسـة العميـا لألسـاتـذة القـبـة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العموميةالمتضمف 
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. لمحتوى الخدمػػات
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

      اإلجتماعية. المتعمق بتسيير   الخدمات
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة.يتضمف 
لعميا المتضمف تحويل المدرسة ا ،2008سنة  جويمية 14ؤرخ في مال 209-08ذي رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى  -

 الجامعة.لألساتذة بالقبة إلى مدرسة خارج 
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

لدى  أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعيةالمتضمف تشكيمة ، 2019 ديسمبر سنة 18 نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في -
 المدرسة العميا لألساتذة بالقبة.

 ي ـقـــــّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة العميا لألساتذة بالقبة. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون:
 شنوقة عبد المجيد، -03 سرير نبيل، -02 شطيطح دمحم،  -01
 مداني نعيمة، -06 ديب عبد النور، -05 بف مرزوؽ فاروؽ، -04
   بوودف كريـ، -08 موالي نصر الديف، -07

 

 األعضاء اإلضافيون:
   بولحميب حبيبة. -02 خضراوي عثماف، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف السيػد مديػر المدرسة العميا لألساتذة بالقبة، بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية  :4المـادة 

 لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 

 2020 فيفري  09حرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي

 األمين العام
 األستاذ: عبادلية دمحم الطاىر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  ،2020 فيفري  09مـؤرخ فـي  05رقـم  قــرار

 سطيف اليضاب لدى مديرية الخدمات الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .العاـ لموظيفة العمومية المتضمف القانػػوف األساسي
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. لمحتوى الخدمػػات
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 ييػر الخدمات االجتماعية.تعمق بتسالم
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
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المتضمف إنشاء الديواف الوطني  ،2010سنة  جانفي 12ؤرخ في ػالم 15-10ذي رقـ ػالمرسوـ التنفيبمقتضى  -
سبتمبر سنة  14المؤرخ في  03/312لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ 

2003.            
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.وز  المحدد لصالحيات
، يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ 2016فيفري سنة  17بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 
 يا.الجامعية التابعة ليا ومشتمالت

، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى 2019سنة  أكتوبر 28 المؤرخ في لممحضر نظػػػػػػرا -
 مديرية الخدمات الجامعية سطيف اليضاب.

 ررّ ــــــقي  
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية سطيف اليضاب. األولى:المـادة 
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المـادة 

 األعضاء الدائمون : 
 سكراف مناؿ، -03 حطاب إبراىيـ، -02 زرواؿ خميفة، -01
   خبشاش فارس، -05 قتاؿ نصر الديف، -04

 

 األعضاء اإلضافيون :  
 قطاؼ الياشمي. -03 بف مساىل لزىر، -02 قريشي عبد الكريـ، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى ىذا القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف السيػد مديرمديرية الخدمات الجامعية سطيف اليضاب، بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة  :4المـادة 

 الرسمية لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  09حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 األستاذ: عبادلية دمحم الطاىر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة يتـضمـن تجديــد تـشك 2020 فيفري  09مـؤرخ فـي  06رقـم  قــرار
 لـدى جـامعــة يحي فارس المـدية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد لمحتوى 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسـو رقـ  -

 االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. الخدمػػات
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، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .اإلجتماعية الخدمات المتعمق بتسيير

، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة.يتضمف 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 العممي. ير التعميـ العالي والبحثالمحدد لصالحيات وز 

يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيػذي رقـ ، 2016سنة  فيفػري  22ؤرخ في مال 74-16ذي رقـ يالمرسـو التنفبمقتضى  -
 ، المتضمف إنشاء جامعة المدية.2009جانفي سنة  4المؤرخ في  09-11

اإلجتماعية لدى ، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات 2019 نوفمبر سنة 27 نظػػػػًػرا  لممحضر المؤرخ في -
 جامعة يحي فارس المدية.

 ررّ ــــــقي  
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة يحي فارس المدية. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:: 2المـادة 

 

 األعضاء الدائمون:
 دمحم األميف زاىي، -03 دمحم زمير، -02 دمحم خميل،  -01
 طيراوي فتيحة، -06 بولرياح دمحم، -05 بوعمرة جودي، -04
 لقموشي خالد، -07

 

 األعضاء اإلضافيون :
 كاممي مصطفى. -02 عبد القادر صحراوي، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ): 3المـادة 
يكمف السيػد مديػر جامعة يحي فارس المدية ، بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة  :4المـادة 

 التعميػـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  09حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 األستاذ: عبادلية دمحم الطاىر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2020فيفري  09مؤرخ في  قــرار
 لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2006يوليو سنة  15الموافق  1427عاـ جمادى الثانية  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 األساسي العاـ لموظيفة العمومية. والمتضمف القانوف 
ذي يحػػدد ال ،1982سنة مايو  15الموافق  1402عاـ  رجب 21المؤرخ في  179-82وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 جتماعية وكيفية تمويميا، المتمـ.محتوى الخدمات اإل
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، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 متعمق بتسيير الخدمات االجتماعية.وال

، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة

 ،2007أكتوبر سنة  31الموافق  1428شواؿ عاـ  19المؤرخ في  338-07وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء مركز البحث في البيوتكنولوجيا

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

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -
 مي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا.الذي يحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العم

، و المتضمف تفويض باإلمضاء إلى المدير العاـ لمبحث 2020جانفي  23المؤرخ في  34القرار رقـ  ىوبمقتض -
 .العممي والتطوير التكنولوجي

والمتضمف فرز األصوات الخاصة بانتخاب أعضاء لجنة  2019نوفمبر  21وبناًء عمى المحضر المؤرخ في  -
  .الخدمات اإلجتماعية لمركز البحث في البيوتكنولوجيا

 

 ي ـقـــــّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لمركز البحث في البيوتكنولوجيا ، كما يمي: المادة األولى:
 األعضاء الدائمون:

 ،حجاج نصر الديف 
 ،بالرة حمزة 
 ،قادوف خميل 
 ،فندري عبد الرحيـ 
 بوراؿ حسناء. 

 

 :األعضاء اإلضافيون 
 ،أميف خوجة دمحم عبدو 
 ،سماعمي أميف 
 .حربي كنز الحناف 

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

يكمف مدير مركز البحث في البيوتكنولوجيا بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ  :3 لمادةا
 العالي والبحث العممي.

 2020 فيفري  09حرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي

 المدير العام 
 لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي

 األستاذ: حفيع أوراق
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن إنشاء وتشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية ،2020فيفري  09مؤرخ في   قــرار
 بوحدة تنمية الطبقات الرقيقة والتطبيقات لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .والمتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
ذي يحػدد ال ،1982سنة مايو  15الموافق  1402عاـ  رجب 21المؤرخ في  179-82وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .محتوى الخدمات اإلجتماعية وكيفية تمويميا، المتمـ
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ـ ذي القعدة عا 23المؤرخ في  303-82وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .والمتعمق بتسيير الخدمات االجتماعية
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 1992يوليو سنة  06الموافق  1413محـر عاـ  05المؤرخ في  280-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة، المعدؿ والمتمـ
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ممي.الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث الع
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبم -

 مي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا.الذي يحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العم
الرقيقة ، والمتضمف إنشاء وحدة تنمية الطبقات 2012نوفمبر سنة  12المؤرخ في  412وبمقتضى القرار رقـ  -

 لتقني لإللحاـ والمراقبة، المعدؿ.والتطبيقات لدى مركز البحث العممي وا
مبحث ، والمتضمف تفويض باإلمضاء إلى المدير العاـ ل2020جانفي  23المؤرخ في  34القرار رقـ  ىوبمقتض -

 العممي والتطوير التكنولوجي.
وات الخاصة بانتخاب أعضاء لجنة والمتضمف فرز األص 2019جواف  24وبناًء عمى المحضر المؤرخ في  -

 مية الطبقات الرقيقة والتطبيقات.الخدمات اإلجتماعية بوحدة تن
 

 ـقـــــّرري  
 

 تنشأ لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى وحدة تنمية الطبقات الرقيقة والتطبيقات.  المادة األولى:
تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى وحدة تنمية الطبقات الرقيقة والتطبيقات، مف األعضاء اآلتية  :2المادة 

 أسماؤىـ:
 :األعضاء الدائمون 

 ،خمميش حمزة 
 ،حماـ عبد الرزاؽ 
 ،عقوف خالد 
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 ،شريفي أشرؼ 
 .بوغريرة كريـ 

 

 :األعضاء اإلضافيون 
 ،كنزور عبد الغاني 
 .قونار سعدوف 

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

يكمف مدير وحدة تنمية الطبقات الرقيقة والتطبيقات بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية  :4 لمادةا
 لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 فيفري  09حرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي

 المدير العام 
 لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي

 األستاذ: حفيع أوراق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االجتماعية بوحدة دماتيتضمن إنشاء وتشكيمة لجنة الخ، 2020فيفري  09مؤرخ في   قــرار
 البحث التطبيقي في الصناعة الحديدية وعمم المعادن لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .األساسي العاـ لموظيفة العموميةوالمتضمف القانوف 
ذي يحػدد ال ،1982سنة مػايو  15الموافق  1402عاـ  رجب 21المؤرخ في  179-82وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 جتماعية وكيفية تمويميا، المتمـ.محتوى الخدمات اإل
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 متعمق بتسيير الخدمات االجتماعية.وال
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 1992يوليو سنة  06الموافق  1413محـر عاـ  05المؤرخ في  280-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة، المعدؿ والمتمـو 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 مي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا.الذي يحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العم
، والمتضمف إنشاء وحدة البحث التطبيقي في 2006أفريل سنة  04المؤرخ في  23وبمقتضى القرار رقـ  -

  .لدى مركز البحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة، المعدؿالصناعة الحديدية وعمـ المعادف 
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مبحث ، والمتضمف تفويض باإلمضاء إلى المدير العاـ ل2020جانفي  23المؤرخ في  34القرار رقـ  ىوبمقتض -
 العممي والتطوير التكنولوجي.

بانتخاب أعضاء لجنة والمتضمف فرز األصوات الخاصة  2019أكتوبر  20وبناًء عمى المحضر المؤرخ في  -
 الصناعة الحديدية وعمـ المعادف. الخدمات اإلجتماعية بوحدة البحث التطبيقي في

 

 ررّ ــــــقي   
 

 تنشأ لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى وحدة البحث التطبيقي في الصناعة الحديدية وعمـ المعادف.  :األولىالمادة 
تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى وحدة البحث التطبيقي في الصناعة الحديدية وعمـ المعادف، مف  :2المادة 

 األعضاء اآلتية أسماؤىـ:
 :األعضاء الدائمون 

 ،بوعائشة صالح 
 ،معوش صميحة 
 ،شموؿ عبد الكريـ 
 ،بوربيعة منيرة 
 ،معنصري عبد الغاني 
 .بوحجة زيف الديف 

 

 :األعضاء اإلضافيون 
  سامية،شتوح 
 .محرز كريمة 

 

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

يكمف مدير وحدة البحث التطبيقي في الصناعة الحديدية وعمـ المعادف بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في  :4 لمادةا
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 فيفري  09حرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي

 المدير العام 
 لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي

 األستاذ: حفيع أوراق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مات االجتماعيةيتضمن إنشاء وتشكيمة لجنة الخد، 2020فيفري  09 مؤرخ في قــرار
 بوحدة البحث في المواد المتطورة لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .العموميةوالمتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة 
ذي يحػدد ال ،1982سنة مايو  15الموافق  1402عاـ  رجب 21المؤرخ في  179-82وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .محتوى الخدمات اإلجتماعية وكيفية تمويميا، المتمـ
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، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .الخدمات االجتماعيةوالمتعمق بتسيير 

، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة

، 1992يوليو سنة  06الموافق  1413محـر عاـ  05المؤرخ في  280-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .بحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة، المعدؿ والمتمـوالمتضمف إنشاء مركز ال

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

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ألوؿ عاـ ربيع ا 18المؤرخ في  81-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 مي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا.الذي يحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العم

، والمتضمف إنشاء وحدة بحث في التكنولوجيات 2011مارس سنة  15المؤرخ في  144وبمقتضى القرار رقـ  -
 .مراقبة، المعدؿالصناعية لدى مركز البحث العممي والتقني لإللحاـ وال

، والمتضمف تفويض باإلمضاء إلى المدير العاـ لمبحث 2020جانفي  23المؤرخ في  34القرار رقـ  ىوبمقتض -
 .العممي والتطوير التكنولوجي

والمتضمف فرز األصوات الخاصة بانتخاب أعضاء لجنة  2019مارس  12وبناًء عمى المحضر المؤرخ في  -
 .في المواد المتطورة الخدمات اإلجتماعية بوحدة البحث

 

 ررّ ــــــقي   
 

 تنشأ لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى وحدة البحث في المواد المتطورة.  :األولىالمادة 
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى وحدة البحث في المواد المتطورة، مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المادة 

 :األعضاء الدائمون 
 ،عميار أميف 
  فاتح،عطوي 
 ،دريسي جالؿ 
 ،غباش وافية 
 .أوجاني ابراىيـ 

 

 :األعضاء اإلضافيون 
 ،بعزيز ىشاـ 
 .قروي ىندة 
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سابقا عف إمضاء ىذا  ف ( سنوات ابتداء مف التاريخ الذي ال يكو 3تسري عيدة أعضاء المجنة لثالث ) :3 المادة 
 القرار. 

يكمف مدير وحدة البحث في المواد المتطورة بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ  :4 لمادةا
 العالي والبحث العممي.

 2020 فيفري  09حرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي

 المدير العام 
 لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي

 األستاذ: حفيع أوراق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بعض مؤسسات التعميم العالييتضمن إنشاء مخابر بحث لدى ، 2020فيفري  10 مؤّرخ في قــرار
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة   2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ.، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة 2003
، 2005أوت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لقواعد الخاصة بتنظيمو وسيرهالذي يحدد مياـ المركز الجامعي وا
، 2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
، 2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا
، 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
 غشت سنة 13الموافق  1440ذي الحجة عاـ  12المؤرخ في  231-19رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

  .منو 1الفقرة  9، الذي يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 2019
غشت سنة  13الموافق  1440ذي الحجة عاـ  12المؤرخ في  232-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا.الوكاالت المو  ، الذي يحدد مياـ2019
جانفي سنة  11الموافق  1441جمادى األولى عاـ  15المؤرخ في  04-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

   .، الذي يرخص ألعضاء الحكومة تفويض إمضائيـ2020
مضاء لمسيد المدير العاـ ، والمتضمف التفويض باإل2020جانفي سنة  23المؤرخ في  34وبمقتضى القرار رقـ  -

   .لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
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وبعد اإلطالع عمى رأي المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة المنعقد بتاريخ أوؿ أكتوبر  -
2019. 

واإلنسانية المنعقد وبعد اإلطالع عمى رأي المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو االجتماعية  -
  .2020جانفي  13بتاريخ 

 23وبعد اإلطالع عمى رأي المجمس العممي لموكالة  الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا المنعقد بتاريخ  -
  .2020جانفي 

 .وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي -
 ررّ ــــــقي  

 

 1440ذي الحجة عاـ  12المؤرخ في  231-19مف المرسوـ التنفيذي رقـ  9طبقا ألحكاـ المادة  :األولىالمادة 
، المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء مخابر بحث لدى بعض 2019غشت سنة  13الموافق 

 مؤسسات التعميـ العالي.
 لعالي في ممحق ىذا القرار.تحدد قائمة مخابر البحث المنشأة لدى بعض مؤسسات التعميـ ا :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :3المادة 

 2020 فيفري  10حرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي

 المدير العام 
 لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي

 األستاذ: حفيع أوراق
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العاليممحق القرار المتضمن إنشاء 
 

 جامعة أدرار : 
 .مخبر الدراسات الشرعية والتراثية .1
 مخبر الرياضيات النمذجة وتطبيقات. .2

 

 جامعة األغواط: 
 في: القيـ والتمثالت والممارسات.مخبر سوسيولوجيا االتصاؿ الثقا .3

 

 جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية: 
 الحضارات واألدياف.مخبر حوار  .4
 ت االقتصادية والمالية اإلسالمية.مخبر البحث في الدراسا .5

 

 2جامعة البميدة: 
 خبر البحوث التاريػخية والحضارية.م .6

 

 1جامعة الجزائر: 
 ر األنثروبولوجيا الطبية الشرعية.مخب .7
 مخبر مناعة األوراـ. .8
 مراض العضوية والوراثية النادرة.مخبر األ .9
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 2جامعة الجزائر: 
 مخبر الترجمة وتعدد التخصصات. .10

 

 3جامعة الجزائر : 
 .مخبر العمـو والخبرة وتكنولوجية النشاط البدني والرياضي .11

 

 جامعة الجمفة: 
 .مخبر الدراسات التاريػخية واإلنسانية .12
 .االجتماعية في المؤسسات العموميةمخبر تطوير الخدمات النفسية و  .31

 يل الحركي بواسطة النشاط الرياضي.االجتماعي والتأىمخبر المناىج والبرامج الرياضية االندماج  .14
 والبيئة. كيمياء المواد –مخبر فيزياء  .15

 

 جامعة المدية : 
 .مخبر البيولوجيا والصيدلة التجريبية .16

 

 جامعة المسيمة: 
 اإلعالـ اآللي وتطبيقاتو لممسيمة.مخبر  .17

 

 جامعة الوادي: 
 .مخبر إدارة أعماؿ المؤسسات االقتصادية المستدامة .18
 انعكاساتيا عمى التشريع الجزائري.مخبر التحوالت القانونية الدولية و  .19
 الجتماعية وخدمة المجتمع.مخبر التنمية ا .20

 

 جامعة أم البواقي: 
 .مخبر االستجابات البيولوجية والنفسية لمنشاط البدني الرياضي .21
  .مخبر األرغونوميا والبحوث التطبيقية في عمـ النفس وعمـو التربية .22
 .تصميـ ونمذجة األنظمة المتقدمة الميكانيكية، الموائع والػحرارةمخبر  .23
 .مخبر اإللكترونيؾ والتكنولوجيات الحديثة .24
 .مخبر تقييـ جودة االستخداـ في العمارة والبيئة المبنية .25

 

 1جامعة باتنة: 
 .مخبر الحوكمة والقانوف االقتصادي .26
 .التراث والتاريخمخبر األبحاث والدراسات متعدد التخصصات في القانوف،  .27

 

 جامعة بجاية: 
 .مخبر التراث، اإلتصاؿ والتغيرات االجتماعية .28
 .مخبر المجتمع، الصحة، حضرنة .29
 .مخبر الدراسات السوسيولوجية: العمل، التربية، الشبكات والػمجاؿ .30
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 جامعة بسكرة: 
 .مخبر التحميل الرياضي، االحتماالت واألمثمية .31

 

 جامعة بشار: 
 .المتجددة وتطبيقاتيا في المناطق الصحراويةمخبر تطوير الطاقات  .32

 

 جامعة بومرداس: 
 .مخبر ىندسة األنظمة واالتصاالت .33

 

 جامعة تبسة: 
 .مخبر القانوف المقارف والدراسات االجتماعية واإلستشرافية .34
 .مخبر عمـ السمـو وأمراض األنظمة البيئية .35

 

 جامعة تممسان: 
 .مخبر االضطرابات النمائية العصابية والتعمـ .36

 

 جامعة تيارت: 
 .مخبر الدراسات الفمسفية وقضايا اإلنساف والمجتمع في الجزائر .37

 

 جامعة خميس مميانة: 
 .مخبر الصوتيات واليندسة المدنية .38

 

 جامعة خنشمة: 
 .مخبر األنظمة والتطبيقات لتقنيات المعمومات واالتصاالت .39

 

 1جامعة سطيف: 
 .الطبيةمخبر التكنولوجيا الحيوية وعمـ الجينـو في العمـو  .40
 .مخبر الميكاترونيؾ .41

 

 جامعة سعيدة: 
 .مخبر الكيمياء: تركيب، خصائص وتطبيقات .42

 

 جامعة سيدي بمعباس: 
 .مخبر البحوث النفسية والتربوية .43
 اعات المحمية وتسيير الشأف العاـ.حوؿ الجم–مخبر الدراسات والبحوث االجتماعية في الجزائر  .44

 

 جامعة عنابة: 
 واتصاؿ.مخبر لغات تفاعالت خطاب  .45

 

 جامعة قالمة: 
 تنويع ورقمنة االقتصاد الجزائري. مخبر .46
 ميل ومراقبة المعادالت التفاضمية.مخبر تح .47
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 1جامعة قسنطينة: 
 .مخبر الدراسات القانونية التطبيقية .48

 

 3جامعة قسنطينة: 
 .مخبر البحث لألمراض الخبيثة .49

 

 جامعة معسكر: 
 .مخبر دراسة اليياكل وميكانيؾ المواد .50

 

  ورقمةجامعة: 
 مخبر التموث ومعالجة النفايات. .51

 

 1جامعة وىران: 
 .مخبر البحث الكمينيكي واالبيديميولوجي لألمراض المزمنة .52

 

 المركز الجامعي ألفمو: 
 الدراسات القانونية واالقتصادية. مخبر .53

 

 المركز الجامعي لمبيض: 
 .مخبر أبحاث معاصرة في منظومة التدريب الرياضي والحركات اإلنسانية .54
 ليضاب العميا والمناطق الصحراوية.مخبر التنمية المستدامة في مناطق ا .55

 

 المركز الجامعي لمنعامة: 
 .مخبر تطوير تعميمية المغة العربية في الجامعة الجزائرية .56

 

 المركز الجامعي لبريكة: 
 .مخبر أفاؽ الحوكمة لمتنمية المحمية المستدامة .57

 

 المركز الجامعي لتيندوف: 
 .البيئية والطاقويةمخبر األنظمة  .58

 

 المركز الجامعي لتيسمسيمت: 
 .مخبر اليندسة الميكانيكية، المواد واليياكل .59

 

 المركز الجامعي لعين تيموشنت: 
 ت تنمية القطاع الفالحي والسياحي.مخبر استراتيجيا .60
 .مخبر عمـ المواد وتطبيقاتيا .61

 

 المركز الجامعي لغميزان: 
 .تعميـ وتعمـ المغاتمخبر الدراسات المتعددة التخصصات في  .62

 

 المدرسة العميا لألساتذة بسطيف: 
 .مخبر البحث في تعميمية المغات .63
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 المدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدة: 
 ياء الفيزيائية وبيولوجيا المواد.مخبر الكيم .64

 

 المدرسة العميا لالقتصاد بوىران: 
 .والتشغيمية في االقتصادمخبر أبحاث في التطبيقات المنيجية التحميمية  .65

 

 المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة: 
 .مخبر تكنولوجيات أنظمة الطاقة .66
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي 2018سبتمبر  3المؤرخ في  805يعدل القرار رقم ، 2020فيفري  11مؤرخ في  075 رقم قــرار
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2 الموافق 1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 9والمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيميا وسيرىا السيما المادة 
 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2018سبتمبر  3المؤرخ في  805وبمقتضى القرار رقـ  -

 تكنولوجية، المعدؿ.الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية ال
 

 ررّ ــــــقي  
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، 2018سبتمبر  3المؤرخ في  805تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 وتحرر كما يأتي:

 "المادة األولى:............................)بدوف تغيير(......................................
 غوتي نجـ الديف، ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيساالسيد مراد  -
       .السيد أولصاب عمراف، ممثل الوزير المكمف بالمالية -
 .حسيف، ممثل وزير الدفاع الوطني السيد حجرس -
 .مكمف بالفالحة والتنمية الريفيةالسيدة حمانة مميكة فضيمة، ممثمة الوزير ال -
 .اؿ، ممثل الوزير المكمف بالطاقةجم السيد بف حورية -
 .بالصناعة والمناجـالسيد بوديسة كماؿ، ممثل الوزير المكمف  -
 .والمدينة السيدة سعيداني رشيدة، ممثمة الوزير المكمف بالسكف والعمراف -
 . (SPA AGRODIV)السيدة لكاـ راضية، ممثمة عف مجمع الصناعات الغذائية "أقروديف"، -
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 .(SPA ORGM)ل عف الديواف الوطني لمبحث الجيولوجي والمنجمي، السيد عزري يحي، ممث -
 .(IMETAL SPA)السيدة بوخاوة مميكة، ممثمة عف مجمع إمتاؿ شركة ذات أسيـ،  -
 . (SPA GITRAالسيد بياصمي رشيد، ممثل عف مجمع منشآت أشغاؿ الطرقات والمنشآت الفنية "جيترا"، -
 .الوطنية لمفالحةؾ، ممثل الغرفة السيد عكوش عبد المال -
 .الجزائرية لمتجارة والصناعةالسيد بورويس دمحم نبيل، ممثل الغرفة  -
 .الموضوعاتية لمبحث في عمـو الصحةالسيد عوفاف نبيل، مدير الوكالة  -
 .السيدة شادر سميرة ، مديرة الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا -
 .لمممكية الصناعية"ممعيد الوطني الجزائري السيد بمميدي عبد الحفيع، مدير عاـ ل -
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2المادة 

 2020 فيفري  11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي، 2020فيفري  11مؤرخ في  076رقم  قــرار
 معسكر -اسطمبولي ىبجامعـة مصطفوالتكنولوجيا العموم  لكّميـة

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2 الموافق 1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ  2003
 2009سنة  يناير 04الموافق  1430عاـ  محـر 07المؤّرخ في  12-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـمعسكروالمتضمف إنشاء جامعة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ت وزير الّتعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيا
 ىبجامعة مصطف وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّميػة العموـ والتكنولوجيا -

 .2019ماي  06معسكر المؤّرخ في  -اسطمبولي
 ررّ ــــــقي  

 

جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيًقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 ىمصطفبجامعة  والتكنولوجياتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ 
 معسكر. -اسطمبولي
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-اسطمبولي ىبجامعة مصطف والتكنولوجياتحػّدد القائمػة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي لكّميػػة العموـ  :2المادة 
 معسكر، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

معسكر، كّل فيما -اسطمبولي ىيكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة مصطف :3المادة 
 يخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2020 فيفري  11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي 2020فيفري  11مؤرخ في ال 076ممحــق بالقـرار رقم 
 معسكر -اسطمبولي ىالعموم والتكنولوجيا بجامعـة مصطف لكّميـة

 فـةالّص  االسم والمقـب الرقم
 اليندسة الميكانيكيةرئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  عايد عبد الكريـ 1
 عميد الكمية بوشكارة دمحم 2
 نائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة سياد بختي عمارية 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية دمحم بف مدانيدبات  4
 جذع مشترؾ رئيس قسـ بوجالؿ مختار 5
 الري  رئيس قسـ طاليا أماؿ 6
 اليندسة المدنية رئيس قسـ سعدوف دمحم 7
 اإللكتروتقني رئيس قسـ شاوش جماؿ الديف 8
 اليندسة الميكانيكية رئيس قسـ أميف هللا العيد 9
 ىندسة الطرائق رئيس قسـ عتمة وفاء 10
 جذع مشترؾ رئيس المجنة العممية لقسـ صديق طيب 11
 الري رئيس المجنة العممية لقسـ  قايدي العوني 12

 اليندسة المدنيةرئيس المجنة العممية لقسـ  ىمساس ميمود 13

 اإللكتروتقنيرئيس المجنة العممية لقسـ  شرقي موالي ادريس 14

 اليندسة الميكانيكيةرئيس المجنة العممية لقسـ  مداح حاج ميمود 15

 ىندسة الطرائقرئيس المجنة العممية لقسـ  جبار مصطفى 16

 جذع مشترؾ ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ شولي فايزة 17
 جذع مشترؾ ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ بوقنة ادريس 18
 الري ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  بكوسة سمير بمقاسـ 19

 الري ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  عزاز حبيب 20

 اليندسة المدنيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  يوزرة حاج 21

 اليندسة المدنيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  رحاؿ ناصر 22

 اإللكتروتقنيممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  الكبير عبد القادر 23

 اليندسة الميكانيكيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  ولد الشيخ البحري  24

 ىندسة الطرائقممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  بف يوسف عبد الغني 25

 ىندسة الطرائقممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  زحاؼ عبد الحفيع 26
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 ممّثل عف األساتذة المساعديف زراب دمحم اليادي 27
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف نعموف منور 28
 مدير مخبر بحث خناثة رابح 29
 مدير مخبر بحث بميل عمي 30
 مدير مخبر بحث بف ميموف يوسف 31
 مسؤولة المكتبة قرفوؼ عثماف 32
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االسمية ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة ، 2020فيفري  11مـؤّرخ في  077رقم  قــرار
 معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي والتكنولوجيابكمية العموم  الري لقسم 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2 الموافق 1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة معسكر، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بجامعة مصطفى  والتكنولوجيابكمية العموـ  الري لقسـ وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية  -

 .2019 أكتوبر 14معسكر المؤّرخ في -اسطمبولي
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ة مصطفػى بجامع والتكنولوجيابكػمية العموـ الري القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 معسكر.-اسطمبولي

بجامعة مصطفى  والتكنولوجياالعمـو بكمية  الري تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 معسكر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-اسطمبولي

معسكر، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020 فيفري  11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدين شيتورشمس : األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2020-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   118

 

 

 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية الذي 2020فيفري  11في المـؤّرخ  077ممحــق بالقـرار رقـم 
 معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي والتكنولوجيابكمية العموم الري لقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ قايدي العوني 1
 رئيس القسـ طاليا آماؿ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بكوسة سمير بمقاسـ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عزاز حبيب 4
 قسـ "ب"أستاذ محاضر  قايدي سعيد شييرة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بورقبة نواؿ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف عدلة العوني 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف يمينة بف يخمف 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة ، 2020فيفري  11مـؤّرخ في  078رقم  قــرار

 معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي والتكنولوجيابكمية العموم  جذع مشتركلقسم 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2 الموافق 1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009ر سنة يناي 4الموافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة معسكر، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بجامعة  والتكنولوجيابكمية العموـ  جذع مشترؾية لقسـ العمموبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة  -

 .2019 أكتوبر 14معسكر المؤّرخ في -مصطفى اسطمبولي
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة مصطفػى  والتكنولوجيابكػمية العموـ  جذع مشترؾالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 معسكر.-اسطمبولي

بجامعة  والتكنولوجيابكمية العموـ  جذع مشترؾ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ :2المادة 
 معسكر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مصطفى اسطمبولي
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معسكر، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020 فيفري  11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدين شيتورشمس : األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية الذي 2020فيفري  11المـؤّرخ في  078ممحــق بالقـرار رقـم 
 معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي والتكنولوجيابكمية العموم  جذع مشتركلقسم  

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ صديق طيب 1
 رئيس القسـ بوجالؿ مختار 2
 أستاذ خناثة رابح 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شولي فايزة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوقنة إدريس 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" األميفنوايري دمحم  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ىالؿ دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" طاىر مزدوؾ دمحم 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة ، 2020فيفري  11مـؤّرخ في  079رقم  قــرار

 معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي والتكنولوجيابكمية العموم  اليندسة المدنيةلقسم 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2 الموافق 1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إنشاء جامعة معسكر، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بجامعة  والتكنولوجيابكمية العمـو  اليندسة المدنيةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2019 أكتوبر 14معسكر المؤّرخ في -مصطفى اسطمبولي
 

 ررّ ــــــقي  
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة  والتكنولوجياالعمـو بكػمية  اليندسة المدنيةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 معسكر.-مصطفػى اسطمبولي

بجامعة  والتكنولوجياالعموـ بكمية  اليندسة المدنيةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 معسكر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مصطفى اسطمبولي

معسكر، كل فيما -ف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العاليي :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020 فيفري  11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  الذي 2020فيفري  11المـؤّرخ في  079ممحــق بالقـرار رقـم 
 معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي والتكنولوجيابكمية العموم  اليندسة المدنيةلقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ىمساس ميمود 1
 القسـ رئيس سعدوف دمحم 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" يوزرة حاج 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رحاؿ ناصر 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أولية رمضاف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سويسي عبد العزيز 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" موسى أبو النور 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" برخروخ نجاة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اليندسةيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2020فيفري  11مـؤّرخ في  080رقم  قــرار

 معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي والتكنولوجيابكمية العموم  الميكانيكية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2 الموافق 1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430ـ محّرـ عا 7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إنشاء جامعة معسكر، المعّدؿ والمتّمـ
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 والتكنولوجياالعمـو بكمية  اليندسة الميكانيكيةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -
 .2019 أكتوبر 14معسكر المؤّرخ في -بجامعة مصطفى اسطمبولي

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة  والتكنولوجيابكػمية العموـ  اليندسة الميكانيكيةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 معسكر.-مصطفػى اسطمبولي

بجامعة  والتكنولوجيابكمية العمـو  اليندسة الميكانيكية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ :2المادة 
 معسكر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مصطفى اسطمبولي

معسكر، كل فيما -الييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف الع :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020 فيفري  11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية الذي 2020فيفري  11المـؤّرخ في  080ممحــق بالقـرار رقـم 
 معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي والتكنولوجيابكمية العموم  اليندسة الميكانيكيةلقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مداح حاج ميمود 1
 رئيسة القسـ أميف هللا العيد 2
 أستاذ عايد عبد الكريـ 3
 أستاذ ولد الشيخ البحري  4

 أستاذ مرجي عمي 5

 محاضر قسـ "أ"أستاذ  بوزياف دمحم المختار 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خميل فضيل 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" درعي اسماعيل 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة ، 2020فيفري  11مـؤّرخ في  081رقم  قــرار

  معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي والتكنولوجياالعموم بكمية  اإللكتروتقنيلقسم 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2 الموافق 1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .إنشاء جامعة معسكر، المعّدؿ والمتّمـ

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

بجامعة  والتكنولوجيابكمية العموـ  اإللكتروتقنيالعممية لقسـ وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة  -
 .2019 أكتوبر 14معسكر المؤّرخ في -مصطفى اسطمبولي

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة مصطفػى  ياوالتكنولوجالعموـ بكػمية  اإللكتروتقنيالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 معسكر.-اسطمبولي

بجامعة  والتكنولوجياالعموـ بكمية  اإللكتروتقنيتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 معسكر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مصطفى اسطمبولي

معسكر، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020 فيفري  11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدين شيتورشمس : األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية الذي 2020فيفري  11المـؤّرخ في  081ممحــق بالقـرار رقـم 
 معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي والتكنولوجيابكمية العموم  اإللكتروتقنيلقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شرقي موالي ادريس 1
 رئيسة القسـ شاوش جماؿ الديف 2
 أستاذ بف ميموف يوسف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" الكبير عبد القادر 4
 "ب"أستاذ محاضر قسـ  شقروف سفياف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خربوش فؤاد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زارب دمحم الميدي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف نعموف منور 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020فيفري  11مـؤّرخ في  082رقم  قــرار
  معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي والتكنولوجيابكمية العموم  ىندسة الطرائقلقسم 

 

 العالي والبحث العممي،إن وزير التعميم 
، 2020جانفي سنة  2 الموافق 1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد مياـ 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .إنشاء جامعة معسكر، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بجامعة  والتكنولوجياالعموـ بكمية  ىندسة الطرائقوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2019 أكتوبر 14معسكر المؤّرخ في -مصطفى اسطمبولي
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة  والتكنولوجيالعمـو بكػمية ا ىندسة الطرائقالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 معسكر.-مصطفػى اسطمبولي

بجامعة  والتكنولوجيابكمية العموـ  ىندسة الطرائقتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 معسكر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مصطفى اسطمبولي

معسكر، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020 فيفري  11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدين شيتورشمس : األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية الذي 2020فيفري  11المـؤّرخ في  082ممحــق بالقـرار رقـم 
 معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي والتكنولوجيابكمية العموم  ىندسة الطرائقلقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ جبار مصطفى 1
 رئيسة القسـ عتمة وفاء 2
 أستاذ  بف قويدر عمي مصطفى 3

 أستاذ  بف يوسف عبد الغني 4
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" زحاؼ عبد الحفيع 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عبد القادربممختار  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوعالـ الطيب 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ثنية أحمد 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحّدد 2019ماي  26المؤرخ في  767، يعدل القرار رقم 2020فيفري  11مـؤّرخ في  083 رقم قــرار

 معسكر -لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والّمغات بجامعة مصطفى اسطمبولي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2 الموافق 1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة معسكر، المعّدؿ والمتّمـ.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
-ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة مصطفى اسطمبولي وبناًء عمى محضر انتخاب -

 .2019 نوفمبر 12معسكر المؤّرخ في 
 ررّ ــــــقي  

 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة  المادة األولى:
 معسكر. -مصطفى اسطمبولي

-اآلداب والمغات بجامعة مصطفى اسطمبولي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 معسكر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

معسكر، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق أحكاـ ىذا 

 2020 فيفري  11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2019ماي  26المؤرخ في  767الذي يعّدل القرار رقم  2020فيفري  11مؤرخ في ال 083رقم  رارــق بالقـــحمم
 معسكر-المجمس العممي لكمية اآلداب والّمغات بجامعة مصطفى اسطمبوليالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب اإلنجميزي  بركة عبد هللا 1
 عميد الكمية كرماس مختار 2
 العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب  منصوري عبد الرحمف 3
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 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية كازي ثاني ليندة 4
 رئيسة قسـ المغة واألدب العربي جرموني رقية 5
 رئيس قسـ المغة واألدب الفرنسي منازلي حسيف 6
 المغة واألدب اإلنجميزي رئيس قسـ  بمبية فتح هللا 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي زحاؼ حبيب 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب الفرنسي بومديني بمقاسـ 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب اإلنجميزي  ديب دمحم 10
 عف قسـ المغة واألدب العربي ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية قيداري قويدر 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب الفرنسي شويرؼ مصطفى 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوسمياـ جماؿ 13
 ممّثل عف األساتذة المساعديف لصيب دمحم 14
 مديرة مخبر بحث صباف مونية عائشة 15
 بحثمدير مخبر  بوزوادة حبيب 16
 مسؤوؿ المكتبة سمطاني بف عومر 17
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العموم يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2020فيفري  11مـؤّرخ في  084رقم  قــرار
 األغواط-عمار ثميجيبجامعة  السياسية العمومالحقوق و  بكمية السياسية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2 الموافق 1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 سنةسبتمبر  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30 المؤرخ في 270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـاألغواطوالمتضمف إنشاء جامعة  2001
 غشت سنة 23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 السياسية العموـالحقوؽ و  بكمية العموـ السياسيةلقسـ وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية  -

 .2019 جواف 30المؤّرخ في  األغواط -عمار ثميجيبجامعة 
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة  السياسية العموـالحقوؽ و  بكمية العموـ السياسيةلقسـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 .األغواط -عمار ثميجي
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بجامعة  السياسية العموـالحقوؽ و  بكمية العمـو السياسيةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. األغواط-عمار ثميجي

، كل فيما يخصو، األغواط-عمار ثميجيومدير جامعة يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف  :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 فيفري  11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية الذي  2020فيفري  11في المـؤّرخ  084رقم ممحــق بالقـرار 
 األغواط -عمار ثميجيبجامعة  السياسية العمومالحقوق و  بكمية العموم السياسيةلقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ محبوبي دمحم 1
 القسـ رئيس شرماط سالـ 2
 أستاذ بوشنافة شمسة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قرطي العياشي 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دحماني العيد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" موالي مرزوؽ  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف سماعيل زكرياء 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ميمودي دمحم 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف المداني عامر 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020فيفري  11مـؤّرخ في  085رقم  قــرار

 األغواط-عمار ثميجيبجامعة  السياسية العمومالحقوق و  بكميةالحقوق لقسم 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2 الموافق 1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومةوالمتضمف 
 سنةسبتمبر  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30 المؤرخ في 270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـاألغواطوالمتضمف إنشاء جامعة  2001
 سنةغشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بجامعة  السياسية العموـالحقوؽ و  بكميةالحقوؽ ّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ وبناًء عمى محضر انتخاب مم -

 .2019 جواف 30المؤّرخ في  األغواط -عمار ثميجي
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 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

عمار بجامعة  السياسية العموـالحقوؽ و  بكميةالحقوؽ لقسـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 .األغواط-ثميجي

عمار بجامعة  السياسية العموـالحقوؽ و  بكميةالحقوؽ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.األغواط-ثميجي

، كل فيما يخصو، األغواط-ثميجيعمار يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 فيفري  11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية الذي  2020فيفري  11في المـؤّرخ  085رقم ممحــق بالقـرار 
 األغواط -عمار ثميجيبجامعة  السياسية العمومالحقوق و  بكميةالحقوق لقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ خضراوي اليادي 1
 القسـ رئيس ذيب دمحم 2
 أستاذ رزؽ هللا العربي بف مييدي 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شويرب جياللي 4
 "أأستاذ محاضر قسـ " بف قسمية العربي 5
 "أأستاذ محاضر قسـ " سالمي موسى 6
 قسـ "أ"محاضر أستاذ  دمانة دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" طويسات عائشة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمغويني عبد الحميد 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العممييحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2020فيفري  11مـؤّرخ في  086رقم  قــرار

 األغواط-عمار ثميجيبجامعة  السياسية العمومالحقوق و  كميةل 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2 الموافق 1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .الحكومةوالمتضمف تعييف أعضاء 
 سنةسبتمبر  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30 المؤرخ في 270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـاألغواطوالمتضمف إنشاء جامعة  2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

عمار بجامعة  السياسية العموـالحقوؽ و  كميةبالمجمس العممي لوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -
 .2019 جواف 30المؤّرخ في  األغواط-ثميجي

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيًقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

-عمار ثميجيمعة بجا السياسية العموـالحقوؽ و تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية 
 . األغواط

-عمار ثميجيبجامعة  السياسية العموـالحقوؽ و تحػّدد القائمػة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي لكّميػػة  :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. األغواط

، كّل فيما يخصو، األغواط-عمار ثميجييكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 
 2020 فيفري  11 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي 2020فيفري  11مؤرخ في ال 076ممحــق بالقـرار رقم 

 األغواط-عمار ثميجيبجامعة  السياسية العموملكّمية الحقوق و 
 فـةالّص  االسم والمقـب الرقم
 السياسية العمـورئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  بوشنافة شمسة 1
 عميد الكمية عبد العزيز لزىر 2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية غربي فاطمة الزىراء 3
 بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف  يوسفي مباركة 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  ذيب دمحم 5
 السياسية العمـورئيس قسـ  شرماط سالـ 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  خضراوي اليادي 7
 السياسية العمـورئيس المجنة العممية لقسـ  محبوبي دمحم 8
 األستاذية عف قسـ الحقوؽ ممّثل األساتذة ذوي مصّف  بف الزوبير عمر 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  الدح عبد المالؾ 10
 السياسية العمـوممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  بوصيمة دمحم عبد الغفور 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف خميفي رابح 12
 األساتذة المساعديفممّثل عف  ممياني عبد الرحمف حميد 13
 مدير مخبر بحث زازة لخضر 14
 مسؤولة المكتبة بمحسف حساـ الديف لحسف 15

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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   2019 ماي 26 مؤرخ فيال 767 رقـميعّدل القرار ، 2020فيفري  11مؤرخ في  087رقم  قــرار
 الجمفة  -زيان عاشورمقائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة المحدد ل

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2 الموافق 1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد  الذي 2003
 2009جانفي سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة الجمفة، المعّدؿ والمتّمـ.
 2013ير سنة ينا 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
مقائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة ، المحدد ل2018 ماي 28المؤّرخ في  530وبموجب القرار رقـ  -

 . ، المعدؿالجمفة-زياف عاشور
 .2020جانفي  05الجمفة المؤرخ في  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة زياف عاشور -

 

 رر ـــــيـق
 الجمفة. -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة زياف عاشور تعديلييدؼ ىذا القرار إلى  المادة األولى:

الجمفة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا  -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة زياف عاشور :2المادة 
 القرار.

الجمفة، كل فيما يخصو، بتطبيق -لعالييف ومدير جامعة زياف عاشوريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 فيفري  11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2015أكتوبر  29المؤّرخ في  1119، الذي يعّدل القرار رقم 2018أفريل  04المؤرخ في  315رقـم ممحــق بالقـرار 
 الجمفة -زيان عاشورمقائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة لد حـدّ الم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة برابح دمحم الشيخ 1
والثاني والتكويف المتواصل  ؿبالتكويف العالي في الطور األو كّمف م مدير الجامعةنائب  حبيطة عمي 2

 والشيادات والتكويف العالي في التدرج
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي  ةكّمفم مدير الجامعة ةنائب عمراوي مارية 3

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةبالعالقات  ةكّمفم مدير الجامعةنائب  فضيمي مختار 4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  مختاري مصطفى 5
 عميد كمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير حميدة مختار 6
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 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية حماـ دمحم 7
 كمية العمـو والتكنولوجيا عميد حفيفة أحمد 8
 عميد كمية اآلداب والّمغات والفنوف  عبد الوىاب مسعود 9
 عميد كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية قنشوبة عبد الرحماف 10
 عميد كمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي مسممي فريد 11
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة دحية مصطفى 12
 مدير معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية كماؿرويبح  13
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ و العمـو السياسية  العقوف سعد  14
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االجتماعية واإلنسانية بوكربوط عز الديف 15
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا  بسيسة لخضر 16
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والّمغات والفنوف  قنشوبة أحمد 17
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير قادري دمحم الطاىر 18
 النشاطات البدنية والرياضيةرئيس المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات  براىيمي طارؽ  19
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة سوطو كريـ 20
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي قاسـ لخضر 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة أيت بمقاسـ كريـ  22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة بمحاج صفية 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية طعيبة أحمد 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية معيزة عيسى 25
 ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجياممّثل األساتذة  جميطة بمخير 26
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا رحماني قويدر 27
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير ىزري طارؽ  28
 مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسييرممّثل األساتذة ذوي  قماف عمر 29
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات والفنوف  سويسي أحمد 30
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات والفنوف  بوشيبة بوبكر 31
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآلليممّثل  بريكي مبروؾ 32
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي بمخيري الضاوية 33
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية قف دمحم 34
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية سفاصف سعيدة 35
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية اليادي عيسى 36
 والرياضيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية  زيوش أحمد 37
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شريط فيصل 38
 ممّثل عف األساتذة المساعديف لحرش دمحم ىشاـ 39
 األغواط -أستاذ مف جامعة عمار ثميجي حمزة طيبي 40
 أستاذ مف جامعة المسيمة فرحات حميدة 41
 مسؤوؿ المكتبة المركزية ضيف دمحم 42
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 بعنوان الّسنة الجامعية مفتوحةليسانس يتضّمن تأىيل  ،2020فيفري  15مؤرخ في  088رقم  قــرار
 الشمف، في ميدان "ىندسة معمارية، عمران ومين المدينة" بجامعة، 2017-2018

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
، 2020جانفي سنة  2 الموافق 1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20الرئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  23الموافق  1422عاـ  جمادى األولى 2 المؤّرخ في 209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـالشمفالمتضّمف إنشاء جامعة و  2001
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهو 
 2013ير سنة ينا 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .حدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميذي يال
 لمميداف الوطنيةالبيداغوجية  المتضّمف إنشاء المجنةو  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .وسيرىاوتنظيميا  وتشكيمتيا والمحدد مياميا
اف "ىندسة معمارية، دتحديد مدونة الفروع لميالمتضّمف و  2016أوت  09المؤرخ في  1100وبمقتضى القرار رقـ  -

 عمراف وميف المدينة" لنيل شيادة الميسانس والماستر، المعدؿ.
والمتعمق بالتسجيل  2017جواف  06الموافق  1438رمضاف  11المؤرخ في  01وبمقتضى المنشور الوزاري رقـ  -

 .2018-2017امعية األولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا بعنواف السنة الج
اف "ىندسة معمارية، عمراف وميف المدينة" المنعقد دلمي الوطنيةالبيداغوجية  لمجنةاعمى محضر اجتماع  بناءً و  -

 .2017ماي  17/18بتاريخ بجامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا، 
 

 ررّ ــــــقي  
 

في ميداف "ىندسة  ،الشمفبجامعة  2018-2017المفتوحة بعنواف الّسنة الجػامعيػة الميسانس : تؤىل الماّدة األولـى
 .طبقا لمجدوؿ أدناه معمارية، عمراف وميف المدينة"

 طبيعة التخصص شعبةال الميدان
 ىندسة معمارية،

 أ ىندسة حضرية تسيير التقنيات الحضرية عمراف وميف المدينة 
 أ تسيير المدف

 .2018-2017الّسنة الجػامعيػة يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف، ابتداًء مف  :2الماّدة 
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الشمفيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3الماّدة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  15 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ
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  2018 نوفمبر 28المؤرخ في  1094يعدل القرار رقم ، 2020فيفري  24مؤرخ في  089 رقم قــرار
 قالمة  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

 2020سنة جانفي  2الموافق  1441جمادى األولى  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
  .الحكومةتعييف أعضاء  والمتضمف

سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 2والمتضمف إنشاء جامعة  قالمة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2001

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003

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

، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 2018 نوفمبر 28المؤرخ في  1094بمقتضى القرار رقـ  -
 قالمة، المعدؿ.جامعة 

 ررّ ــــــقي  
 

أعاله،  والمذكػور المعدؿ ،2018 نوفمبر 28المؤرخ في  1094يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 الممحق بيذا القرار.محدد في الجدوؿ  كما ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قالمةقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة 

 ن ) بدون تغيير(واألعضاء المعين -1
 ن:واألعضاء المنتخب -2

 الييئة الصفة والمقب اإلسم
 لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي وعمـو المادة ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو بولعراس حميد -
 لكمية العمـو والتكنولوجياذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة  عضو فاطمي الوندي -
 ف وعمـو األرض والكو طبيعة والحياة لكمية عمـو ال ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو شماـ مبروؾ -
 لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو بخاخشة موسى -
 لكمية اآلداب والمغات ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو ساسي ىادؼ بوزيد -
 لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعيةذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة  عضو نمامشة رابح -
 الحقوؽ والعمـو السياسيةلكمية ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة  عضو حسوف دمحم عمي -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف وعض زراري نور الديف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو سالوي رفيق -
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 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو ماضى يوسف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو شغيب عبد الحفيع -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو عيسوقي حمزة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو قارة أسامة -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019 جوان 11المؤرخ في  860يعدل القرار رقم ، 2020فيفري  24مؤرخ في  90 رقم قــرار
 عموم والتكنولوجيا لمىواري بومدين  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،1984غشت سنة  18الموافق 1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210 - 84المرسوـ رقـ بمقتضى  -

 .منو 3العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،السيما المادة  والمتعمق بتنظيـ جامعة
 2020سنة جانفي  2الموافق  1441جمادى األولى  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
إدارة جامعة  مجمس عضاءاالسمية ألالذي يحدد القائمة ، 2019 جواف 11المؤرخ في  860رقـ  وبمقتضى القرار -

 .المعدؿىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا، 
 

 

 ررّ ــــــقي  
أعاله، كما  والمذكػورالمعدؿ  ،2019 جواف 11المؤرخ في  860يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:

 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس شريط رابح -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو غاشي سماعيل -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف عضو مصموح عصماف -
 بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  ممثل السمطة المكمفة عضو عثامنة جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو حمادو كماؿ -
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 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو جغاـ الزوبير -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو سي دمحم لطفي مختار -
صالح المستشفياتممثل الوزير المكمف  عضو أيت مسعوداف دمحم الصديق -  بالصحة والسكاف وا 
 والمواصالت السمكية والالسمكيةممثل الوزير المكمف بالبريد  عضو قارة سمير -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو بركوف دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ عضو مياجي حراز -
 بالطاقةممثل الوزير المكمف  عضو بف يخمف عمي -
 والنقل ممثمة الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو برايؾ نبيمة -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو مكرسي سكندر -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية عضو زيدي عبد المالؾ -
 الوالي ممثل عضو مخالدي الياميف -

 

 ."....................................والباقي بدون تغيير..................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019جانفي  24المؤرخ في  69يعدل القرار رقم ، 2020فيفري  24مؤرخ في  91رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بمستغانم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
،  2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2014سنة غشت  25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤرخ في 231-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 4والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بمستغانـ، السيما المادة 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 24السيما المادة  الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  2019جانفي  24المؤرخ في  69وبمقتضى القرار رقـ  -

 العميا لألساتذة بمستغانـ.
 ررّ ــــــقي  

 

أعاله، كما ىو محدد  ر، والمذكو 0192جانفي  24المؤرخ في  69يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بمستغانم
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 البحث العممي.المكمف بالتعميـ العالي و ممثل الوزير  رئيسا بمحاكـ مصطفى -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو بويبة امينة -
 الوزير  المكمف بالتربية الوطنيةممثل  عضو بف شيرة العربي -
 مفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزيرة المك عضو طويل عبد القادر -
 العمومية واإلصالح اإلداري وظيفة ممثل السمطة المكمفة بال عضو ناجوي مدني -
 ممثمة الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ عضو دبالجي حورية -

 

 ."......................................والباقي بدون تغيير......................................"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2018جوان  25المؤرخ في  590يعدل القرار رقم ، 2020فيفري  24مؤرخ في  92 قمر  قــرار
 المطبق من أجل التنمية  االقتصادالذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1985ديسمبر سنة  17الموافق  1408شعباف عاـ  5المؤرخ في  307-85بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .منو 4والمتمـ، ال سيما المادة  إنشاء مركز البحث في اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية، المعدؿ
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما  2011
  .منو 13المادة 

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

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2018جواف  25المؤرخ في  590وبمقتضى القرار رقـ  -
 البحث في اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية، المعدؿ.

 

 ررّ ــــــقي  
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله،  2018جواف  25المؤرخ في  590تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 وتحرر المادة األولى كما يأتي:

 (................................بدون تغيير"المادة األولى:............................)
 إدارة مركز البحث في اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية، كمايمي:تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 

 بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة:
 السيد صمواتشي ىشاـ سفياف، ممثل عف الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، -
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 السيد أوذينة عمر، ممثل عف الوزير المكمف بالمالية، -
 وزير الدفاع الوطني،السيد شيباف السعيد، ممثل عف  -
 السيد مورايا دمحم، ممثل عف الوزير المكمف بالطاقة، -
 السيد رقاد سميـ، ممثل عف الوزير المكمف بالتجارة، -
 بالصناعة والمناجـ، المكمف السيد بف دريمية سعيد، ممثل عف الوزير -
 .السيدة حمانة مميكة فضيمة، ممثمة عف الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية -

 

 ."......................................والباقي بدون تغيير......................................"
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2المادة 

 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدين شيتورشمس : األستاذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2018نوفمبر  07مؤرخ في ال 943رقم  قــرار، يعدل ال2019فيفري  24مؤرخ في  93رقم  قــرار
 الشمف ألعضاء مجمس إدارة جامعة اإلسميةيحدد القائمة الذي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
،  2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
يو سنة ليو  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 .المعدؿ والمتمـ والمتضمف إنشاء جامعة الشمف،، 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
ألعضاء مجمس إدارة اإلسمية يحدد القائمة الذي  2018نوفمبر  07المؤرخ في  943رقـ  وبمقتضى القػػرار -

 .الشمف جامعة
 

 ررّ ــــــقي  
 

أعاله، كما ىو  ر، والمذكو 2018نوفمبر  7مؤرخ في ال 943رقـ  يعدؿ ويتمـ الجدوؿ الممحق بالقرار المادة األولى:
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.في محدد 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الشمف
 ن:واألعضاء المعين  -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم   
 العالي والبحث العمميممثل الوزير المكمف بالتعميـ  رئيس بمحاكـ مصطفى -
 الوزير المكمف بالمالية ممثل عضو لكحل  دمحم -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو دقيش شريف عبد الرزاؽ  -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو فالح ناصر -
 بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكمف  عضو عطوي عابد -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو عمراف دمحم المختار -
 بالصناعة والمناجـ ممثل الوزير المكمف عضو خشيبة مصطفى -
 والنقل باألشغاؿ العمومية ممثل الوزير المكمف عضو ىالؿ دمحم -
 والتنمية الريفيةلمكمف بالفالحة ممثل الوزير ا عضو قاضي الطاىر -
 والطاقات المتجددة بالبيئة ةالمكمف ةالوزير  ةممثم عضو بمحاج رفيقة -
 بالتجارةممثل الوزير المكمف  عضو بمجنة نجيـ -
 بالسكف والعمراف والمدينةممثل الوزير المكمف  عضو بف مصباح يوسف -
 بالشباب والرياضةممثل الوزير المكمف  عضو بف تركي عز الديف -
 بالثقافةالوزير المكمف  ةممثم عضو فاطمةبكارة  -
 بالعدؿممثل الوزير المكمف  عضو بوشروقي بف عمي -
 الوالي ممثل عضو حساف آدمحم -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة والمقب اإلسم

 يقة واإلعالـ اآلليالدق ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو عضو راشد حبيب -
 منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسيةممثل  عضو عمامرة حساف -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية عضو حميمي بف شرقي -
 اآلداب والفنوف عف األساتذة لكمية  ةمنتخب ةممثم عضو بمعبدي نبيمة -
 والمعماريةممثل منتخب عف األساتذة لكمية اليندسة المدنية  عضو غريسي دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عضو بكيحل عبد القادر -
 عمـو الطبيعة والحياةممثل منتخب عف األساتذة لكمية  عضو جرموف عبد القادر -
 التكنولوجياممثل منتخب عف األساتذة لكمية  عضو طالب رشيد -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد التربية البدنية والرياضية عضو   بمعروسي سميماف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو طرايش دمحم -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو شنوف عبد القادر -
 منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ممثل عضو بف عجينة عبد هللا -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو شعبافشيياف  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو موساوي عبد هللا -
 ممثل منتخب عف  الطمبة عضو جوبة رياض -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2020-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   138

 

 

 

 2019ديسمبر  16المؤرخ في  1982يعدل القرار رقم ، 2020فيفري  24مؤرخ في  94رقم  قــرار
 المدرسة  الوطنية العميا في اإلعالم اآلليألعضاء مجمس إدارة الذي يحدد القائمة االسمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
،  2020جانفي سنة  2الموافق  1441األولى عاـ جمادى  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  220-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف تحويل المعيد الوطني لمتكويف في اإلعالـ اآللي إلى مدرسة خارج الجامعة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 24السيما المادة  لممدرسة العميا،الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي 
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2019ديسمبر  16المؤرخ في  1982وبمقتضى القرار رقـ  -

 المدرسة الوطنية العميا في اإلعالـ اآللي.
 ررّ ــــــقي  

 

أعاله، كما ىو  ر، والمذكو 2019ديسمبر  16المؤرخ في  1982يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا بف عمي شريف نور الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو مسعودي عبدهللا -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عضو بوعالـ هللا دمحم -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو بابا أحمد سميـ -
 ممثمة السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو قندوزي جازية -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو جبيمي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو عمواني اكـر -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو بمعيفة فؤاد -
 ممثل الوزير المكمف بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية،  عضو لحاـ مولود  -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري. عضو تيفوري ادمحم -
 ."......................................والباقي بدون تغيير......................................"

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019أكتوبر  13المؤرخ في  1841يعدل القرار رقم ، 2020فيفري  24مؤرخ في  95رقم  قــرار
 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لألشغال العموميةالذي يحدد 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
،  2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  218-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العمومية إلى مدرسة خارج الجامعة.والمتضمف تحويل المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 24السيما المادة  الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2019أكتوبر  13المؤرخ في  1841وبمقتضى القرار رقـ  -

 المدرسة الوطنية العميا في األشغاؿ العمومية.
 ررّ ــــــقي  

 

أعاله، كما ىو  ر، والمذكو  2019أكتوبر  13المؤرخ في  1841يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية قائمة أعضاء مجمس إدارة

 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 -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو بف مختار اليادي -
 مفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزيرة المك عضو كوديل صديق -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثمة السمطة المكمفة بال عضو تمود نجية -
 اعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف بالداخمية والجم عضو طكوب حمودي -
 الوزير المكمف بالصناعة والمناجـممثل  عضو معيوؼ سعيد -
 باألشغاؿ العمومية والنقلممثمة الوزير المكمف  عضو عمارة رشيدة -
 بالموارد المائية المكمف ممثل الوزير عضو نادري احمد -
 المكمف بالسكف والعمراف والمدينةممثل الوزير  عضو لومي اسماعيل -

 

 ."......................................والباقي بدون تغيير......................................"
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2017أكتوبر  24المؤرخ في  1027يعدل القرار رقم ، 2020فيفري  24مؤرخ في  96رقم  قــرار
 العميا في العموم التطبيقية بتممسانيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  الذي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 24السيما المادة  القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، دالذي يحد
فبراير سنة  15الموافق   1438جمادى األولى عاـ  18المؤرخ في  82-17ضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقت -

والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بتممساف، إلى مدرسة عميا في العمـو التطبيقية،  2017
 .منو 4سيما المادة  ال

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2017 أكتوبر 24المؤرخ في  1027وبمقتضى القرار رقـ  -
 بتممساف، المعدؿ. المدرسة العميا في العمـو التطبيقية

 ررّ ــــــقي  
 

أعاله،  ر، المعدؿ، والمذكو 2017أكتوبر  24المؤرخ في  1027يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 كما ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في العموم التطبيقية بتممسان

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 البحث العمميممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و  رئيسا كبير بوشريط -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو زياني عبد الرفيق  -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو عميرة كريـ  -
 التكويف والتعميـ المينييفممثل الوزيرة المكمفة ب عضو بناصر بف لحسف -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري المكمفة بالممثل السمطة  عضو قدوري أبو األرباح -
 بالصناعة والمناجـ ممثل الوزير المكمف عضو بمعربي دمحم أميف -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو صغيري بومديف -
 ممثل عف الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة بتممساف عضو ربيعي دمحم -
 ممثل عف مجمع خربوش  بتممساف عضو خربوش رشيد -
 ."......................................والباقي بدون تغيير......................................"

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019جانفي  29المؤرخ في   74يعدل القرار رقم، 2020فيفري  24مؤرخ في  97رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتيبازة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى  -

 تعييف أعضاء الحكومة. فوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو. 10سيره، السيما المادة و الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو 
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  302-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو. 2ادة سيما الم والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة، المتمـ، ال
 2013يناير سنة  30ق المواف 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز 2019جانفي  29المؤرخ في  74وبمقتضى القرار رقـ  -

 الجامعي بتيبازة.
 ررّ ــــــقي  

، والمذكور أعاله، كما ىو محدد 2019جانفي  29المؤرخ في  74يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتيبازة

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 البحث العمميممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و  رئيسا بزينة دمحم  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو زدوري حميد -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو زيكارة صوريا -
 مفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثمة الوزيرة المك عضو حرفوش زىية -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري بالممثل السمطة المكمفة  عضو فشيت أبوبكر -
 الجتماعيممثمة الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف ا عضو بوزيت ليندة -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو حجاؿ دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو بوسطة مصطفى -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة عضو بف خرباش عبدالنور -
 ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ عضو عبدالرحمافشاكر  -
 الوزير المكمف بالصناعة والمناجـممثل  عضو شريفي دمحم الميدي -
 ممثل الوالي عضو مزياف دمحم -
 ."......................................والباقي بدون تغيير......................................"

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يةيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمم، 2020فيفري  24مؤرخ في  98رقم  قــرار
 1وىران-العموم الدقيقة والتطبيقية بجامعة أحمد بن بمة لقسم اإلعالم اآللي بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
المتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84المرسوـ رقـ بمقتضى  -

 .والمتّمـ ؿبتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعدّ 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.د الخاصة بتالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواع 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
العموـ الدقيقة والتطبيقية  ـ اآللي بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعال -

 .2019أكتوبر  16المؤّرخ في  1وىراف-بجامعة أحمد بف بمة
 ررّ ــــــقي  

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

التطبيقية بجامعة العموـ الدقيقة و  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية
 .1وىراف-أحمد بف بمة

العموـ الدقيقة والتطبيقية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1وىراف -أحمد بف بمة

، كل فيما يخصو، 1وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمد بف بمة :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 

 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شيتورشمس الدين : األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020فيفري  24المؤرخ في  098 رقـمممحــق بالقـرار 
 1وىران-العموم الدقيقة والتطبيقية بجامعة أحمد بن بمة بكمية لقسم اإلعالم اآللي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حفاؼ حفيع 1
 رئيس القسـ مامي دمحم أميف 2
 أستاذ مجدي قدور 3
 أستاذ بمعالـ غالـ 4
 أستاذ عثماني بغداد 5



  2020-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   143

 

 

 

 أستاذ محاضر قسـ "ب" سايح دمحم 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" كماؿعبدب مصطفى  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فرور سعيد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مقدـ مصطفى 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية أل، 2020فيفري  24مؤرخ في  99رقم  قــرار

 1وىران-العموم الدقيقة والتطبيقية بجامعة أحمد بن بمة لقسم الفيزياء بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
المتعّمق بتنظيـ  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84المرسوـ رقـ  -

 .والمتّمـ ؿجامعة وىراف وسيرىا، المعدّ 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.عد الخاصة بتالذي يحّدد مياـ الجامعة والقوا  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
العمـو الدقيقة والتطبيقية بجامعة  زياء بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفي -

 .2019أكتوبر  16المؤّرخ في  1وىراف-أحمد بف بمة
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

والتطبيقية بجامعة أحمد بف العموـ الدقيقة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية
 .1وىراف-بمة

العمـو الدقيقة والتطبيقية بجامعة أحمد  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1وىراف-بف بمة

، كل فيما يخصو، 1وىراف-جامعة أحمد بف بمةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020فيفري  24المؤرخ في  099 رقـمممحــق بالقـرار 
 1وىران-والتطبيقية بجامعة أحمد بن بمة العموم الدقيقة بكمية لقسم الفيزياء

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ غامنية مصطفى 1
 رئيس القسـ مدوري جماؿ 2
 أستاذ خميل عبد الباسط 3
 أستاذ طيبي حامد 4
 أستاذ بف شوؾ خير الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مدينة سعاد 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" كسكوسة بمقاسـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد الواحد عائشة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية ، 2020فيفري  24مؤرخ في  100رقم  قــرار

 1وىران-العموم الدقيقة والتطبيقية بجامعة أحمد بن بمة لقسم الكيمياء بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
المتعّمق بتنظيـ  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84المرسوـ رقـ  -

 والمتّمـ. ؿجامعة وىراف وسيرىا، المعدّ 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.عد الخاصة بتالذي يحّدد مياـ الجامعة والقوا  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزير 
العموـ الدقيقة والتطبيقية بجامعة  الكيمياء بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2019أكتوبر  16المؤّرخ في  1وىراف  -أحمد بف بمة
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

يقية بجامعة أحمد بف العموـ الدقيقة والتطب القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية
 .1وىراف-بمة

العمـو الدقيقة والتطبيقية بجامعة أحمد  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1وىراف-بف بمة
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، كل فيما يخصو، 1وىراف-أحمد بف بمةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة : 3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020فيفري  24المؤرخ في  100 رقـمممحــق بالقـرار 
 1وىران-والتطبيقية بجامعة أحمد بن بمة العموم الدقيقة بكمية لقسم الكيمياء

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ كمبوش نادية 1
 رئيس القسـ حمادوش دمحم 2
 أستاذ مغبر رشيد 3
 أستاذ مبروؾ سبع فاطمة الزىراء 4
 أستاذ بمحوؿ سميمة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حمزة رقيق فاروؽ  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مسيكةبرادعي  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قديري مختارية 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ، 2020فيفري  24مؤرخ في  101رقم  قــرار

 1وىران-لكمية العموم الدقيقـة والتطبيقية بجامعة أحمد بن بمة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
المتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84المرسوـ رقـ بمقتضى  -

 .والمتّمـ ؿبتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعدّ 
غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03بمقتضى وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.والقواعد الخاصة بتالذي يحّدد مياـ الجامعة  2003سنة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
 -لكمية العمـو الدقيقة والتطبيقية بجامعة أحمد بف بمةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي  -

 .2019أكتوبر  16المؤّرخ في  1وىراف
 ررّ ــــــقي  

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
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 -عة أحمد بف بمةتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو الدقيقة والتطبيقية بجام
 .1وىراف

 -العموـ الدقيقة والتطبيقية بجامعة أحمد بف بمة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1وىراف

فيما يخصو،  ، كل1وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمد بف بمة :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020فيفري  24المؤرخ في  101رقم  رارــق بالقـــممح

 1وىران-بجامعة أحمد بن بمة لكمية العموم الدقيقة والتطبيقية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي بمعالـ غالـ 1
 عميد الكمية يعقوبي بمعباس 2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التّدرج ساسي دمحم 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  بويعقوب عبد المطيف 4
 رئيس قسـ الفيزياء مدوري جماؿ 5
 رئيس قسـ الكيمياء حمادوش دمحم 6
 رئيس قسـ الرياضيات بمغابة قاسـ 7
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي مامي دمحم أميف 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء غامنية مصطفى 9
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الكيمياء ناديةكمبوش  10
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات ميمودي يمينة 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي حفاؼ حفيع 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء طيبي حامد 13
 األستاذية عف قسـ الفيزياءممّثل األساتذة ذوي مصّف  بف شوؾ خير الديف 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء بف ددوش شكري كماؿ 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء  حمزة رقيق فاروؽ  16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات  بكار دمحم 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات  عيبودي دمحم 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي عثماني بغداد 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عبد الواحد عائشة 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بمبرقمت زوليخة 21
 مدير مخبر بحث مغبر رشيد 22
 مدير مخبر بحث بوعمراف كريـ 23
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 مدير مخبر بحث سنوسي دمحم 24
 مدير مخبر بحث بوناصر بومديف 25
 مدير مخبر بحث بويعقوب عبد القادر 26
 مدير مخبر بحث بوزار الشيخ 27
 مدير مخبر بحث حسيني صميح 28
 مدير مخبر بحث حفاؼ حفيع 29
 مدير مخبر بحث حمو أحمد 30
 مديرة مخبر بحث غزالفإدير فريدة  31
 مدير مخبر بحث قادري عبد الرحماف 32
 مدير مخبر بحث خميل عبد الباسط 33
 مدير مخبر بحث لباح يحي 34
 مدير مخبر بحث سنوساوي عبد الرحماف 35
 مديرة مخبر بحث سعيدي سميمة 36
 مسؤوؿ المكتبة سنوسي حاج عمي جماؿ 37
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020فيفري  24مؤرخ في  102رقم  قــرار
 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي لكمية عموم الطبيعة والحياة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادى األولى 6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 اء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنش 2003
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013 سنةيناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2017فيفري  12المؤّرخ في  187وبموجب القرار رقـ  -

 .لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة جيجل، المعّدؿ
دمحم الصديق بف  ممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس الع -

 .2020جانفي  19جيجل المؤّرخ في -يحي
 

 ررّ ــــــقي  
جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
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 الصديق بف تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة دمحم
 جيجل. -يحي

عموـ الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -يحي

جيجل، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شيتور شمس الدين: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020فيفري  24المؤرخ في  102رقم  رارــق بالقـــممح
 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي لكمية عموم الطبيعة والحياة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو األرض والكوف  كساسرة فارس 1
 عميد الكمية  لغوشي السعيد 2
 بالطمبةنائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة  إيدوي الطيب  3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية صيفور دمحم 4
 رئيس قسـ عمـو المحيط والعمـو الفالحية بوالجدري دمحم 5
 رئيس قسـ التعميـ األساسي لعمـو الطبيعة والحياة شير الديف الصادؽ 6
 والخمويةرئيس قسـ البيولوجيا الجزيئية  بوحوس مصطفى 7
 رئيس قسـ الميكروبيولوجيا التطبيقية وعمـو التغذية موساوي ساجية 8
 رئيس قسـ عمـو األرض والكوف  بغداد عبد المالؾ 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المحيط والعمـو الفالحية قريقة عبد الرزاؽ 10
 لعمـو الطبيعة والحياةرئيس المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي  خالد خوجة سمية 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا الجزيئية والخموية بف قدوار لمياء 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا التطبيقية وعمـو التغذية عكرـو سعاد 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو األرض والكوف  بف زايد رياض 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المحيط والعمـو الفالحية كيسرلي عمر 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف خنوؼ طارؽ  16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف يونسي صالح الديف 17
 مدير مخبر بحث دبيش طو حسيف 18
 مدير مخبر بحث رشرش حسيف 19
 مخبر بحثمدير  معياش بوعالـ 20
 مدير مخبر بحث أوالد ىدار حورية 21
 مسؤوؿ المكتبة بوجريدة أحسف 22
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  2019ماي  29المؤّرخ في  816يعّدل القرار رقم ، 2020فيفري  24مؤرخ في  103 رقـم قــرار
 2قسنطينة-عبد الحميد ميري د القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة يحـدّ الذي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادى األولى 6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2011 نوفمبر سنة 28الموافق  1433محـر عاـ  03المؤرخ في  401-11تنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019ماي  29المؤّرخ في  816القرار رقـ  وبموجب -

 .2قسنطينة-امعة عبد الحميد ميري لج
 .2020جانفي  03المؤّرخ في  21رقـ  2قسنطينة -وبناًء عمى إرساؿ جامعة عبد الحميد ميري  -

 

 ررّ ــــــقي  
 

 -ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة عبد الحميد ميري  المادة األولى:
 .2قسنطينة

، وفقا لمجدوؿ 2قسنطينة-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة عبد الحميد ميري  :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

، كل فيما 2قسنطينة -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ميري  :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019ماي  29المؤّرخ في  816الذي يعّدل القرار رقم  2020فيفري  24المؤرخ في  103ممحق بالقرار رقـم 
 2قسنطينة-المحّدد لمقائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة عبد الحميد ميري 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة عبد الوىاب شماـ 1

 لونيس أوقاسي 2
بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل نائب مدير الجامعة مكّمف 

 والشيادات والتكويف العالي في التدرج

 محمود بوفايضة 3
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي 

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
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 الجامعة مكّمفة بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةنائب مدير  إلياـ قيطوني 4
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو نور الديف العياشي 5
 عميد كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية حميد خروؼ 6
 والتجارية وعمـو التسييرعميد كمية العمـو االقتصادية  عبد النور موساوي  7
 عميد كمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ زايدي سحنوف  8
 عميد كمية عمـ النفس وعمـو التربية الياشمي لوكيا 9
 مدير معيد عمـ المكتبات والتوثيق عبد المالؾ بف السبتي 10
 والرياضيةمدير معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية  عبد هللا بحري  11
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية زروخي إسماعيل 12
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عز الديف بف تركي 13
 رئيسة المجمس العممي لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ فايزة بمعمى 14
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـ النفس وعمـو التربية دمحم شمبي 15
 رئيس المجمس العممي لمعيد عمـ المكتبات والتوثيق نذير غانـ 16
 رئيس المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية عبد الرحيـ سالمي 17
 األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعيةممّثل األساتذة ذوي مصّف  عبد العزيز بوودف 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بدر الديف شعباني 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير مبارؾ بوعشة 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير محمود سحنوف  21
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ خدوجة غانـ 22
 الحديثة لممعمومات واالتصاؿممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيات  كريـ زعرور 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـ النفس وعمـو التربية دمحم بوالقمح 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـ النفس وعمـو التربية حسيف مرايحي 25
 المكتبات والتوثيق ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد عمـ بيجة بومعرافي 26
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد عمـ المكتبات والتوثيق كماؿ بطوش 27
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف ىدى جبمي 28
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف نوارة سياري  29
 1قسنطينة -أستاذ بجامعة اإلخوة منتوري  العيد دىيمات 30
 قسنطينة  -أستاذ بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية زىير حافظي 31
 مسؤولة المكتبة المركزية فاطمة بوعيشة 32
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2020فيفري  24مؤرخ في  104رقم  قــرار
 العميا لمفالحة بمستغانممدرسة بال لقسم الطور الثاني

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادى األولى 6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والبحث العممي.يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي 

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
 ي النموذجي لممدرسة العميا.األساسالذي يحدد القانوف 

فبراير سنة  15الموافق  1438جمادى األولى عاـ  18المؤرخ في  89-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة بمستغانـ، إلى مدرسة عميا لمفالحة 2017

المجنة العممية لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة ب -
 .2019نوفمبر  11المؤرخ في 

 

 ررّ ــــــقي  
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ.
لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ، وفقا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ، كل فيما يخصو،  :3المادة 

 ي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذ
 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2020فيفري  24المؤرخ في  104ممحق بالقرار رقم 

 لمفالحة بمستغانمالعميا مدرسة بال لقسم الطور الثاني
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بمقاسمي لويزة 1
 رئيس القسـ خاتـ رشيد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بميواري بف خدة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" العفيفي دمحم 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بودروة يسرى  5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بربار نادية 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمعقروز عبد النور 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020فيفري  24مؤرخ في  105رقم  قــرار
 3لكمية عموم اإلعـــالم واالتصال بجامعة الجزائر

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي  2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 تّمـ.المعّدؿ والم الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003
، 2009 ةأكتوبر سن 22الموافق  1431 ذي القعدة عاـ 03المؤرخ في  341-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 يتضمف إنشاء جامعة دالي إبراىيـ.المعّدؿ والمتّمـ، والذي 
 2010جويمية سنة  14الموافق  1431شعباف عاـ  02المؤّرخ في  185-10 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .والمتضّمف تغيير تسمية جامعة دالي إبراىيـ
 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
 3جزائروبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ اإلعالـ واالتصاؿ بجامعة ال -

 .2020جانفي  16المؤّرخ في 
 ررّ ــــــقي  

 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 .3جزائرتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ بجامعة ال
وفقا  ،3تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ اإلعالـ واالتصاؿ بجامعة الجزائر :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار 3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائر :3المادة 

 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.الذي سينشر 
 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020فيفري  24المؤرخ في  105رقم  رارــق بالقـــممح

 3بجامعة الجزائرواالتصال  لكمية عموم اإلعـــالم
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو االتصاؿ صفواف عصاـ حسيني 1
 عميد الكمية أحمد حمدي 2
 نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية الطاىر بصيص 3
 نائب العميد مكّمف بالبيداغوجيا والمسائل المرتبطة بالطمبة أحمد بوخاري  4
 رئيس قسـ عمـو اإلعالـ عثماف بمقاسـ 5
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 رئيس قسـ عمـو االتصاؿ مميكة عطوي  6
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو اإلعالـ يوسف تمار 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو االتصاؿ فايزة يخمف 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو اإلعالـ فالؽأحمد  9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو اإلعالـ نصيرة تامي 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو االتصاؿ جماؿ شاوش شعباف 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مرازقة اسماعيل 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف نادية جباب 13
 مديرة مخبر بحث أوريدة عمراني 14
 مديرة مخبر بحث نبيمة بوخبزة 15
 مديرة مخبر بحث فتحية معتوؽ  16
 مسؤوؿ المكتبة عائشة بوكريسة 17
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020فيفري  24مؤرخ في  106قم ر  قــرار
 3بكّميـة عموم اإلعالم واالتصال بجامعة الجزائر لقسم عمــوم اإلعـــالم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 ةأكتوبر سن 22الموافق  1431 ذي القعدة عاـ 03المؤرخ في  341-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 يتضمف إنشاء جامعة دالي إبراىيـ.، المعّدؿ والمتّمـ، والذي 2009
 2010جويمية سنة  14الموافق  1431شعباف عاـ  02المؤّرخ في  185-10 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 راىيـ.والمتضّمف تغيير تسمية جامعة دالي إب
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ بكمية عموـ اإلعالـ واالتصاؿ  -

 .2020جانفي  16المؤّرخ في  3جزائرالبجامعة 
 ررّ ــــــقي  

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

تصاؿ بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ بكمية عموـ اإلعالـ واال
 .3الجزائر
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ بكمية عموـ اإلعالـ واالتصاؿ بجامعة  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3الجزائر

ىذا القرار  صو، بتطبيق، كل فيما يخ3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائر: 3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020فيفري  24المؤرخ في  106رقـم ممحــق بالقـرار 
 3اإلعالم واالتصال بجامعة الجزائر بكّميـة عموم لقسم عمــوم اإلعـــالم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ يوسف تمار 1
 رئيس القسـ عثماف بمقاسـ 2
 أستاذ  أحمد عظيمي 3
 أستاذ  ميدي زعمـو 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" باية سي يوسف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" كريمة شعباف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سعد شيحاني 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مصطفى عثماني 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية ، 2020فيفري  24مؤرخ في  107رقم  قــرار

 3بكّميـة عموم اإلعالم واالتصال بجامعة الجزائر لقسم عمــوم االتصال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 ةسنأكتوبر  22الموافق  1431 ذي القعدة عاـ 03المؤرخ في  341-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 يتضمف إنشاء جامعة دالي إبراىيـ.، المعّدؿ والمتّمـ، والذي 2009
 2010جويمية سنة  14الموافق  1431شعباف عاـ  02المؤّرخ في  185-10 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 تغيير تسمية جامعة دالي إبراىيـ. والمتضّمف
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ االتصاؿ بكمية عموـ اإلعالـ واالتصاؿ  -

 .2020جانفي  16المؤّرخ في  3بجامعة الجزائر
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 ررّ ــــــقي  
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
ـ اإلعالـ واالتصاؿ بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ االتصاؿ بكمية عمو 

 .3الجزائر
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ االتصاؿ بكمية عموـ اإلعالـ واالتصاؿ بجامعة  :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3الجزائر
ىذا القرار  ، كل فيما يخصو، بتطبيق3ريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائ :3المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020فيفري  24المؤرخ في  107 رقـمممحــق بالقـرار 

 3اإلعالم واالتصال بجامعة الجزائربكّميـة عموم  لقسم عمــوم االتصال
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ فايزة يخمف 1
 رئيس القسـ مميكة عطوي  2
 أستاذ  كريـ بمقاسي 3
 أستاذ  الحاج سالـ عطية 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" كريـ دواجي 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فطومة بف مكي 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سياـ صالحي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جميمة حميداش 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ة ألعضاء المجمس العممي يحّدد القائمة االسمي، 2020فيفري  24مؤرخ في  108رقـم  قــرار

 3بجامعة الجزائر ياضيةوالرّ  ةـالبدنيلمعيـد التربية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003
 ةأكتوبر سن 22الموافق  1431 ذي القعدة عاـ 03المؤرخ في  341-09 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

  .، المعّدؿ والمتّمـ، والذي يتضمف إنشاء جامعة دالي إبراىيـ2009
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 2010جويمية سنة  14الموافق  1431شعباف عاـ  02المؤّرخ في  185-10 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
 .والمتضّمف تغيير تسمية جامعة دالي إبراىيـ

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.لذي يحّدد صالحيات وز ا

 3وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر -
 .2020جانفي  16المؤرخ في 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادي الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق 1424

 .3ائرالقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجز 
، وفًقا 3تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر :2المادة 

 .لمجدوؿ الممحق بيذا القرار
، كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار 3الجزائر ةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2020فيفري  24المؤرخ في  108ممحـــق بالقــرار رقم 

 3بجامعة الجزائر ياضيةوالرّ  ةـالبدنيلمعيـد التربية 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد  عبورة رابح 1
 مدير المعيد يوسفي فتحي 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة حاجي دمحم العربي 3
 والعالقات الخارجيةمدير مساعد مكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي  بوراس دمحم 4
 مدير مخبر بحث بوخزار رضواف 5
 مدير مخبر بحث بف تومي عبد الناصر 6
 مدير مخبر بحث حداب سميـ 7
 مدير مخبر بحث ساكر طارؽ  8
 مدير مخبر بحث عمارنة مسعود 9
 ممّثل األساتذة المساعديف تومي مباركة صونيا 10
 ممّثل األساتذة المساعديف صدوقي بالؿ 11
 مسؤوؿ مكتبة المعيد لشالح رياض 12

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 د القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممييحـدّ ، 2020فيفري  24مؤرخ في  109 رقـم قــرار
 3الجزائرلجامعة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي  2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 المعّدؿ والمتّمـ. تنظيميا وسيرىا،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة ب 2003
، 2009 ةأكتوبر سن 22الموافق  1431 ذي القعدة عاـ 3المؤرخ في  341-09 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 يـ.المعّدؿ والمتّمـ، والذي يتضمف إنشاء جامعة دالي إبراى
 2010جويمية سنة  14الموافق  1431شعباف عاـ  02المؤّرخ في  185-10 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 تغيير تسمية جامعة دالي إبراىيـ. والمتضّمف
 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 التعميـ العالي والبحث العممي. الذي يحدد صالحيات وزير
 .2020جانفي  26المؤّرخ في  3جزائروبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة ال -

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03المرسوـ التنفيذي رقـ مف  20 تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .3القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة الجزائر
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3لجامعة الجزائرتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 
بتطبيق ىذا القرار  ، كل فيما يخصو،3جامعة الجزائر يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير :3المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 

 التعميم العالي والبحث العمميوزير 
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي يحّدد 2020فيفري  24المؤرخ في  109 رقـمممحق بالقرار 

 3الجزائرلجامعة 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة شريط رابح 1

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي  بف طبيبل دورية ياسمينة 2
 والتكويف العالي فيما بعد التدرج

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل  حساني عبد الحميد 3
 والشيادات والتكويف العالي في التدرج

 والتظاىرات العمميةنائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ  زكريا حسيف 4
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 مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو نائب مدير الجامعة لعقاب كماؿ 5
 العمـو التجارية وعمـو التسيير عميد كمية العمـو االقتصادية، بناي مصطفى 6
 عميد كمية العمـو السياسية والعالقات الدولية لعراج سميماف 7
 واالتصاؿعميد كمية عمـو اإلعالـ  حمدي أحمد 8
 مدير معيد التربية البدنية والرياضية يوسفي فتحي 9
 العمـو التجارية وعمـو التسيير رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية، دراجي كريمو 10
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو السياسية والعالقات الدولية برقوؽ سالـ 11
 العممي لكمية عمـو اإلعالـ واالتصاؿرئيس المجمس  صفواف عصاـ حسيني 12
 رئيس المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية عبورة رابح 13
 العمـو التجارية وعمـو التسيير ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية، دغمـو ىشاـ 14
 التجارية وعمـو التسييرالعمـو ، عف كمية العمـو االقتصاديةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية  كبور رشيدة 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو السياسية والعالقات الدولية لعمراني آسيا 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو السياسية والعالقات الدولية معوج عبد الحكيـ 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ بف جاوحدوراضية  18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ زينب ياقوت 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد التربية البدنية والرياضية شيات مراد 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد التربية البدنية والرياضية بف حديد يوسف 21
 ممّثل عف األساتذة المساعديف يوسفي صالح الديف 22
 ممّثل عف األساتذة المساعديف طرافي إلياـ 23
 أستاذ بالمدرسة العميا لمتسيير والتجارة الدولية حشماوي دمحم 24
 الجامعي لتمنراستأستاذ بالمركز  عمي عبد هللا 25
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ، 2020فيفري  24مؤرخ في  110رقم  قــرار
 وعموم األرض بجامعة غرداية ةالعموم الطبيعية والحيا بكمية لقسم العموم الفالحية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 ؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدّ  2003
 2012نيو سنة يو  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة غرداية.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العالي والبحث العممي. الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ
الفالحية بكمية العموـ الطبيعية والحياة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ  -

 .2019أكتوبر  17رداية المؤّرخ في بجامعة غ
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 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .ة والحياة بجامعة غردايةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو الفالحية بكمية العمـو الطبيعي
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الفالحية بكمية العموـ الطبيعية والحياة بجامعة  :2المادة 

 غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ىذا القرار  فيما يخصو، بتطبيقيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية، كل : 3المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020فيفري  24المؤرخ في  110 رقـمممحــق بالقـرار 

 وعموم األرض بجامعة غرداية ةالطبيعية والحياالعموم  بكمية لقسم العموم الفالحية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ سعديف صالح الديف 1
 رئيس القسـ عميوة يوسف 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خف بشير 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حويشيتي رشيد 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مباركي دمحم الطاىر 5
 أستاذ مساعد قسـ "ب" شحمة سعيدة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سبيحي عبد الحفيع 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ، 2020فيفري  24مؤرخ في  111رقم  قــرار

 العموم والتكنولوجيا بجامعة غرداية لقسم الري واليندسة المدنية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة غرداية.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
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المدنية بكمية العموـ والتكنولوجيا وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الري واليندسة  -
 .2019أكتوبر  21بجامعة غرداية المؤّرخ في 

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

و التكنولوجيا بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري و اليندسة المدنية بكمية العموـ 
 غرداية.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري واليندسة المدنية بكمية العموـ والتكنولوجيا  :2المادة 
 بجامعة غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىذا القرار  كل فيما يخصو، بتطبيق: يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية، 3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020فيفري  24المؤرخ في  111 رقـمممحــق بالقـرار 
 العموم والتكنولوجيا بجامعة غرداية بكمية لقسم الري واليندسة المدنية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عمي زرزور 1
 رئيس القسـ الشيخ أوالد بمخير 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" الطيب بولمعيز 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" الحاج قسمية ظاىر 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عماد صالحي 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رقية عمير 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فاطمة الزىراء عزوز 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ، 2020فيفري  24مؤرخ في  112رقم  قــرار

 وعموم األرض بجامعة غرداية ةالعموم الطبيعية والحيا لقسم البيولوجيــا بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012ونيو سنة ي 04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة غرداية
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية العموـ الطبيعية والحياة بجامعة  -
 .2019أكتوبر  30غرداية المؤّرخ في 

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 حياة بجامعة غرداية.القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية العمـو الطبيعية وال
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية العمـو الطبيعية والحياة بجامعة  :2المادة 

 غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ىذا القرار  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020فيفري  24المؤرخ في  112 رقـمممحــق بالقـرار 

 وعموم األرض بجامعة غرداية ةالطبيعية والحياالعموم  بكمية لقسم البيولوجيــا
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ قرقب اليميف 1
 رئيس القسـ يوسف بف سمعوف  2
 أستاذ  بوراس نور الديف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" كماسي عبد هللا 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بمغيث سعيد 5
 محاضر قسـ "ب" أستاذ خالؼ خوذير 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمعباسي وردة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف بختي زيف الديف 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020فيفري  24مـؤّرخ في  113رقم  قــرار

 بومرداس-أدمحم بوقرةبجامعة  السياسية العمومالحقوق و  بكمية السياسية لقسم العموم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2 الموافق 1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998 سنةيونيو  2الموافق  1419عاـ صفر  7 المؤرخ في 189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـبومرداسوالمتضمف إنشاء جامعة 
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

 السياسية العموـالحقوؽ و  بكمية السياسية العموـوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -
 .2019 نوفمبر 13المؤّرخ في  بومرداس-أدمحم بوقرةبجامعة 

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة  السياسية العموـالحقوؽ و  بكمية العموـ السياسيةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 .بومرداس-أدمحم بوقرةبجامعة 

بجامعة  السياسية العموـالحقوؽ و  بكميةالعمـو السياسية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.بومرداس-أدمحم بوقرة

 ، كل فيما يخصو، بتطبيقبومرداس-أدمحم بوقرةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020فيفري  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدين شيتوراألستاذ: شمس 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية الذي  2020فيفري  24مـؤّرخ في ال 113ممحــق بالقـرار رقم 
 بومرداس-أدمحم بوقرةبجامعة  السياسية العمومالحقوق و  بكمية السياسية لقسم العموم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ درويش جماؿ 1
 رئيس القسـ شرقي عبد الغني 2
 "أأستاذ محاضر قسـ " بف عمراوي عبد الديف 3
 "أأستاذ محاضر قسـ " منصوري سفياف 4
 "أمحاضر قسـ "أستاذ  خالصي خميدة 5
 "أأستاذ محاضر قسـ " بف عياش سمير 6
 "بأستاذ محاضر قسـ " سرير عبد هللا أمينة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حمايدية أسماء 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سعداوي عمر 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020فيفري  24مـؤّرخ في  114رقم  قــرار
 بومرداس-أدمحم بوقرةبجامعة  السياسية العمومالحقوق و  بكمية القانون العاملقسم 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2 الموافق 1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998 سنةيونيو  2الموافق  1419عاـ صفر  7 المؤرخ في 189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـبومرداسوالمتضمف إنشاء جامعة 
 غشت سنة 23الموافق  1424الثانية عاـ جمادى  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث 
 السياسية العموـالحقوؽ و  بكمية القانوف العاـوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2019 نوفمبر 17المؤّرخ في  بومرداس-أدمحم بوقرةبجامعة 
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة  السياسية العمـوالحقوؽ و  بكمية القانون العامالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 .بومرداس-أدمحم بوقرةبجامعة 

بجامعة  السياسية العموـالحقوؽ و  بكمية القانون العامتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.بومرداس-أدمحم بوقرة

 ، كل فيما يخصو، بتطبيقبومرداس-أدمحم بوقرةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020فيفري  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدين شيتوراألستاذ: شمس 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية الذي  2020فيفري  24مـؤّرخ في ال 114ممحــق بالقـرار رقم 
 بومرداس-أدمحم بوقرةبجامعة  السياسية العمومالحقوق و  بكمية القانون العاملقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ لعرج سمير 1
 رئيس القسـ عباس فريد 2
 "أأستاذ محاضر قسـ " قزالف سميمة 3
 "أأستاذ محاضر قسـ " يونسي حفيظة 4
 "أأستاذ محاضر قسـ " جميل مونية 5
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 "أأستاذ محاضر قسـ " عيسى زىية 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بممداني عمي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شرفي صفية 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مرجاوي نعيمة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020فيفري  24مـؤّرخ في  115رقم  قــرار

 بومرداس-أدمحم بوقرةبجامعة  السياسية العمومالحقوق و  بكمية القانون الخاصلقسم 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2 الموافق 1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998 سنةيونيو  2الموافق  1419عاـ صفر  7 المؤرخ في 189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـبومرداسوالمتضمف إنشاء جامعة 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 السياسية العموـالحقوؽ و  بكمية القانوف الخاصوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2019 نوفمبر 11المؤّرخ في  بومرداس-أدمحم بوقرةبجامعة 
  

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة  السياسية العمـوالحقوؽ و  بكمية القانوف الخاصالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 .بومرداس-أدمحم بوقرةبجامعة 

 السياسية العموـالحقوؽ و  بكمية القانوف الخاصتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.بومرداس-أدمحم بوقرةبجامعة 

 ، كل فيما يخصو، بتطبيقبومرداس-أدمحم بوقرةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020فيفري  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدين شيتوراألستاذ: شمس 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية الذي  2020فيفري  24مـؤّرخ في ال 115ممحــق بالقـرار رقم 
 بومرداس-أدمحم بوقرةبجامعة  السياسية العمومالحقوق و  بكمية القانون الخاصلقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ قميل نصر الديف 1
 رئيس القسـ جقبوني حمزة 2
 أستاذ حدـو كماؿ 3
 "أأستاذ محاضر قسـ " عمورة رابح 4
 "أأستاذ محاضر قسـ " حزاـ فتيحة 5
 "أأستاذ محاضر قسـ " خواثرة سامية 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" اللوش سميرة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف قايد عمي دمحم األميف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بريني عبد الرحمف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العممييحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2020فيفري  24مـؤّرخ في  116رقم  قــرار

 بومرداس-أدمحم بوقرةبجامعة  السياسية العمومالحقوق و  كميةل 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2 الموافق 1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .الحكومةوالمتضمف تعييف أعضاء 
 1998 سنةيونيو  2الموافق  1419عاـ صفر  7 المؤرخ في 189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـبومرداسوالمتضمف إنشاء جامعة 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
-أدمحم بوقرةبجامعة  السياسية العموـالحقوؽ و  كميةعممي لبالمجمس الضر انتخاب ممّثمي األساتذة اوبناًء عمى مح -

 .2019 نوفمبر 27المؤّرخ في  بومرداس
 ررّ ــــــقي  

 

جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيًقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

-أدمحم بوقرةمعة بجا السياسية العموـتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقوؽ و 
 . بومرداس

-أدمحم بوقرةبجامعة  السياسية العمـوتحػّدد القائمػة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي لكّميػػة الحقوؽ و  :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.بومرداس
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، كّل فيما يخصو، بتطبيق بومرداس-بوقرةأدمحم جامعة يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2020فيفري  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األستاذ: شمس الدين شيتور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي 2020فيفري  24المؤرخ في  116ممحــق بالقـرار رقم 

 بومرداس-أدمحم بوقرةبجامعة  السياسية العموملكّمية الحقوق و 
 فـةالّص  االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف الخاص حزاـ فتيحة 1
 عميد الكمية بف الصغير عبد العظيـ 2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية صالحي عمي 3
 والمسائل المرتبطة بالطمبة نائب العميد مكّمف بالّدراسات مالتي معمر 4
 رئيس قسـ القانوف الخاص جقبوني حمزة 5

 رئيس قسـ القانوف العاـ عباس فريد 6

 السياسية العمـورئيس قسـ  شرقي عبد الغني 7

 رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص قميل نصر الديف 8

 رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ لعرج سمير 9

 السياسية العمـورئيس المجنة العممية لقسـ  درويش جماؿ 10

 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف الخاص حدـو كماؿ 11
 السياسية العمـوممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  مدني ليمى 12
 السياسية العمـوممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  خالصي خميدة 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ قزالف سميمة 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ يونسي حفيظة 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف الرف عبد القادر 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف في ناديةيحن 17
 مدير مخبر بحث عبد الوىابعمروش  18
 مدير مخبر بحث يوسفي أماؿ 19
 مسؤوؿ المكتبة عوادي لخضر 20
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019أكتوبر 02المؤرخ في  1693يعّدل القرار رقم ، 2020فيفري  24مؤرخ في  117رقم  قــرار
 المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير 

 أدرار-بجامعة أحمـد درايـة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الّثانية عاـ  30المؤرخ في  269-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .والمتضّمف إنشاء جامعة أدرار، المعّدؿ والمتّمـ 2001
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غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ   24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المعدؿ والمتّمـ ،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا 2003سنة

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ر التعميـ العالي والبحث العممييالذي يحّدد صالحيات وز 

بالمجمس الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  ،2019أكتوبر  02المؤرخ في  1693وبموجب القرار رقـ   -
 أدرار. -سيير بجامعة أحمػد درايػةاالقتصادية والتجارية وعمـو التالعممي لكمية العمـو 

االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير ممي لكمية العموـ وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس الع -
 .2019 جواف 19أدرار المؤّرخ في  –بجامعة أحمػد درايػة 

 

 ررّ ــــــقي  
 

االقتصادية لمجمس العممي لكمية العموـ ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء ا المادة األولى:
 أدرار.-أحمػد درايػةوالتجارية وعمـو التسيير بجامعة 

االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة بالمجمس العممي لكمية العموـ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 أدرار، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-أحمػد درايػة

أدرار، كل فيما يخصو، بتطبيق -رايػةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد د :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمةالمحّدد لم 2019أكتوبر 02المؤرخ في  1693الذي يعّدل القرار رقم  2020فيفري  24المؤرخ في  117رقم رار ــق بالقــممح
 أدرار-المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أحمـد درايـةاالسمية ألعضاء 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 المجمس العممي لمكمية، ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية رئيس صديقي احمد 1
 عميد الكمية مدياني دمحم 2
 نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية فودوا دمحم 3
 نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بف عبيد عبد الباسط 4
 رئيس قسـ العمـو التجارية لخديمي عبد الحميد 5
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية لحسيف عبد القادر 6
 رئيس قسـ عمـو التسيير الياديحاج قويدر عبد  7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية بالؿ بوجمعة 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير تيقاوي العربي 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية بف مسعود دمحم 10
 العمـو التجاريةممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  اقاسـ أعمر 11
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية بوعزة عبد القادر 12
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية عبد الرحمف عبد القادر 13
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير بوشرى عبد الغاني 14



  2020-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   168

 

 

 

 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير مجاىد سيد أحمد 15
 ممثل عف األساتذة المساعديف يحياوي عبد القادر 16
 ممثل عف األساتذة المساعديف بف العارية أحمد 17
 مدير مخبر بحث بف الديف أدمحم 18
 مدير مخبر بحث يوسفات عمي 19
 الكميةمسؤوؿ مكتبة  معمري بشير 20
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية ، 2020فيفري  24مؤرخ في  118رقم  قــرار
 3بكّميـة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة الجزائر لقسم العموم االقتصادية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
، 2009 ةأكتوبر سن 22الموافق  1431 ذي القعدة عاـ 3المؤرخ في  341-09 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 يتضمف إنشاء جامعة دالي إبراىيـ.المعّدؿ والمتّمـ، والذي 
 2010جويمية سنة  14الموافق  1431شعباف عاـ  02المؤّرخ في  185-10 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .والمتضّمف تغيير تسمية جامعة دالي إبراىيـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
العموـ االقتصادية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية -

 .2020جانفي  16لمؤّرخ في ا 3جزائروالتجارية وعمـو التسيير بجامعة ال
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

صادية والتجارية العموـ االقت القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية
 .3وعمـو التسيير بجامعة الجزائر

العموـ االقتصادية والتجارية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3وعمـو التسيير بجامعة الجزائر

ىذا القرار  ، كل فيما يخصو، بتطبيق3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائر :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020فيفري  24المؤرخ في  118 رقـمممحــق بالقـرار 
 3بكّميـة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة الجزائر لقسم العموم االقتصادية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بمحاج فتيحة 1
 رئيس القسـ حمو الزعبي 2
 أستاذ  شعباف رشيدة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" توات عثماف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوعمامة نصر الديف 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مبروكي رمضاف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوعمامة عمي 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020فيفري  24مؤرخ في  119رقم  قــرار

 3بكّميـة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة الجزائر لقسم عموم التسيير
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 ةأكتوبر سن 22الموافق  1431 ي القعدة عاـذ 03المؤرخ في  341-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 يتضمف إنشاء جامعة دالي إبراىيـ.، المعّدؿ والمتّمـ، والذي 2009
 2010جويمية سنة  14الموافق  1431شعباف عاـ  02المؤّرخ في  185-10 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .والمتضّمف تغيير تسمية جامعة دالي إبراىيـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
العموـ االقتصادية والتجارية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية -

 .2020جانفي  16المؤّرخ في  3مـو التسيير بجامعة الجزائروع
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

والتجارية وعمـو  العموـ االقتصادية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية
 .3التسيير بجامعة الجزائر



  2020-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   170

 

 

 

العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3التسيير بجامعة الجزائر

ىذا القرار  ، كل فيما يخصو، بتطبيق3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائر :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020فيفري  24المؤرخ في  119 رقـمممحــق بالقـرار 
 3بكّميـة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة الجزائر لقسم عموم التسيير

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف موسى كماؿ 1
 رئيس القسـ شنايت مراد 2
 أستاذ  سحنوف جماؿ الديف 3
 أستاذ  مزعاش عمي 4
 أستاذ  باللطة مبارؾ 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رياض عبد القادر 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوقميع دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحم عمي بوعشة  8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" يوسفي صالح الديف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020فيفري  24مؤرخ في  120رقم  قــرار

 3بكّميـة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة الجزائر لقسم العموم التجارية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 رىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسي 2003
 ةأكتوبر سن 22الموافق  1431 ذي القعدة عاـ 03المؤرخ في  341-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

  .، المعّدؿ والمتّمـ، والذي يتضمف إنشاء جامعة دالي إبراىيـ2009
 2010جويمية سنة  14الموافق  1431شعباف عاـ  02المؤّرخ في  185-10 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .والمتضّمف تغيير تسمية جامعة دالي إبراىيـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
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العموـ االقتصادية والتجارية  التجارية بكمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ -
 .2020جانفي  16المؤّرخ في  3وعمـو التسيير بجامعة الجزائر

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

دية والتجارية وعمـو العموـ االقتصا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية
 .3التسيير بجامعة الجزائر

العموـ االقتصادية والتجارية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3وعمـو التسيير بجامعة الجزائر

ىذا القرار  ، كل فيما يخصو، بتطبيق3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائر :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة  2020فيفري  24المؤرخ في  120 رقـمممحــق بالقـرار 
 3بكّميـة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة الجزائر لقسم العموم التجارية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ زايد مراد 1
 رئيس القسـ بوعالـ بمقاسـ 2
 أستاذ  معيف أميف السيد 3
 أستاذ  حمالوي ربيعة 4
 أستاذ  جاب هللا شافية 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بكطاش فتيحة 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حجاف عمر 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عرفة رضواف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عيادي حسيف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، 2020فيفري  24مؤرخ في  121قم ر  قــرار

 3لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة الجزائر
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي  2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 ةأكتوبر سن 22الموافق  1431 ذي القعدة عاـ 03المؤرخ في  341-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
  .، المعّدؿ والمتّمـ، والذي يتضمف إنشاء جامعة دالي إبراىيـ2009

 2010جويمية سنة  14الموافق  1431شعباف عاـ  02المؤّرخ في  185-10 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
 تغيير تسمية جامعة دالي إبراىيـ. والمتضّمف

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

وبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير  -
 .2020جانفي  16المؤّرخ في  3جزائرة البجامع

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير  تحديد القائمة
 .3بجامعة الجزائر

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة  :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. ،3الجزائر

، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار 3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائر :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020فيفري  24المؤرخ في  121رقم  رارــق بالقـــممح
 3وعموم التسيير بجامعة بجامعة الجزائر لكمية العموم االقتصادية والتجارية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية دراجي كريمو 1
 عميد الكمية بناي مصطفى 2
 العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد المكّمف بالدراسات العميا والبحث  بومديف يوسف  3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة قطافي السعيد 4
 رئيس قسـ العمـو التجارية بوعالـ بمقاسـ 5
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية حمو الزعبي 6
 رئيس قسـ عمـو التسيير شنايت مراد 7
 العمـو االقتصاديةرئيس المجنة العممية لقسـ  بمحاج فتيحة 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير بف موسى كماؿ 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية زايد مراد 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية مسرحد بالؿ 11
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 قسـ عمـو التسييرممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف  غويني العربي 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير فارس فضيل 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية كواش خالد 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية دمحمي عز الديف 15
 عف األساتذة المساعديف ممّثل دمحم عمي بوعشة 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوراشدي عبد هللا 17
 مدير مخبر بحث قدي عبد المجيد 18
 مدير مخبر بحث الداوي الشيخ 19
 مدير مخبر بحث بف حمودة محبوب 20
 مدير مخبر بحث كسرى مسعودة 21
 مسؤولة المكتبة بباسي زىية 22
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020فيفري  24المؤرخ في  122رقم  قــرار
 3لكمية العموم السياسية والعالقات الدولية بجامعة الجزائر

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي  2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسوـ الرئاسي رقـ  بمقتضى -

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

 والمتّمـ.نظيميا وسيرىا، المعّدؿ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 ةأكتوبر سن 22الموافق  1431 ذي القعدة عاـ 03المؤرخ في  341-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 يتضمف إنشاء جامعة دالي إبراىيـ.، المعّدؿ والمتّمـ، والذي 2009
 2010جويمية سنة  14الموافق  1431شعباف عاـ  02المؤّرخ في  185-10 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 تغيير تسمية جامعة دالي إبراىيـ. والمتضّمف
 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
وبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ السياسية والعالقات الدولية بجامعة  -

 .2020جانفي  16المؤّرخ في  3الجزائر
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ السياسية والعالقات الدولية بجامعة 
 .3الجزائر
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 ،3ياسية والعالقات الدولية بجامعة الجزائرتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو الس :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

، كل فيما يخصو،بتطبيق ىذا القرار 3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائر :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي يحدد 2020فيفري  24المؤرخ في  122رقم  رارــق بالقـــممح
 3والعالقات الدولية بجامعة الجزائر لكمية العموم السياسية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الدراسات الدولية سالـ برقوؽ  1
 عميد الكمية أعراج سميماف 2
 نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج مرادفوؿ  3
 نائب العميد مكّمف بالبيداغوجيا قصري فريدة 4
 رئيس قسـ الدراسات الدولية وىبي زكريا 5
 رئيس قسـ التنظيـ السياسي واإلداري  عبيكشي عبد القادر سعيد 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ الدراسات الدولية عبد الوىاب بف خميف 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ التنظيـ السياسي واإلداري  لعروسي رابح 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الدراسات الدولية عامر مصباح 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التنظيـ السياسي واإلداري  حميطوش يوسف 10
 األستاذية عف قسـ التنظيـ السياسي واإلداري ممّثل األساتذة ذوي مصّف  شميغـ سعاد 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مميكة عياد 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف خمف هللا عمر 13
 مدير مخبر بحث مزوي دمحم رضا 14
 مدير مخبر بحث دبش اسماعيل 15
 مسؤوؿ المكتبة غازلي عبد الحميـ 16
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020فيفري  24مؤرخ في  123رقم  قــرار
 3بكّميـة العموم السياسية والعالقات الدولية بجامعة الجزائر لقسم التنظيم السياسي واإلداري 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 ةأكتوبر سن 22الموافق  1431 ذي القعدة عاـ 03المؤرخ في  341-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

  .، المعّدؿ والمتّمـ، والذي يتضمف إنشاء جامعة دالي إبراىيـ2009
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 2010جويمية سنة  14الموافق  1431شعباف عاـ  02المؤّرخ في  185-10 ـ التنفيذي رقـوبمقتضى المرسو  -
 .والمتضّمف تغيير تسمية جامعة دالي إبراىيـ

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

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التنظيـ السياسي واإلداري بكمية العموـ السياسية  -
 .2020جانفي  16المؤّرخ في  3جزائروالعالقات الدولية بجامعة ال

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ـ السياسية والعالقات القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التنظيـ السياسي واإلداري بكمية العمو 
 .3الدولية بجامعة الجزائر

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التنظيـ السياسي واإلداري بكمية العموـ السياسية  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3والعالقات الدولية بجامعة الجزائر

ىذا القرار  ، كل فيما يخصو، بتطبيق3لتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائريكمف المدير العاـ لمتعميـ وا :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 
 العمميوزير التعميم العالي والبحث 

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020فيفري  24المؤرخ في  123 رقـمممحــق بالقـرار 
 3بكّميـة العموم السياسية والعالقات الدولية بجامعة الجزائر لقسم التنظيم السياسي واإلداري 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ لعروسي رابح 1
 رئيس القسـ عبيكشي عبد القادر سعيد 2
 أستاذ  معروفي أحمد 3
 أستاذ  شبيمة العايب 4
 أستاذ  حاروش نور الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوعيسى سمير 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بورايو ليندة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فالح رشيد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زايدي نعيـ 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020فيفري  24مؤرخ في  124رقم  قــرار
 3بكّميـة العموم السياسية والعالقات الدولية بجامعة الجزائر لقسم الدراسات الدولية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 ظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتن 2003
 ةأكتوبر سن 22الموافق  1431 ذي القعدة عاـ 03المؤرخ في  341-09 التنفيذي رقـوبمقتضى المرسوـ  -

 يتضمف إنشاء جامعة دالي إبراىيـ.، المعّدؿ والمتّمـ، والذي 2009
 2010جويمية سنة  14الموافق  1431شعباف عاـ  02المؤّرخ في  185-10 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 تغيير تسمية جامعة دالي إبراىيـ. والمتضّمف
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
بكمية العموـ السياسية والعالقات  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الدراسات الدولية -

 .2020جانفي  16المؤّرخ في  3جزائرالدولية بجامعة ال
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ية والعالقات الدولية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الدراسات الدولية بكمية العموـ السياس
 .3بجامعة الجزائر

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الدراسات الدولية بكمية العموـ السياسية والعالقات  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3الدولية بجامعة الجزائر

ىذا القرار  ، كل فيما يخصو، بتطبيق3ومدير جامعة الجزائريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف  :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2020 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدين شيتورشمس : األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020فيفري  24المؤرخ في  124 رقـمممحــق بالقـرار 
 3بكّميـة العموم السياسية والعالقات الدولية بجامعة الجزائر لقسم الدراسات الدولية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف خميف عبد الوىاب 1
 رئيس القسـ وىبي زكريا 2
 أستاذ  رباحي أمينة 3
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" بورناف نعيمة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عمر حيدر 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" يحي نبيمةبف  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ميموف عبد الحميد 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لخـدمــات اإلجتـمــاعيـةيتـضمـن حل لـجنـة ا 2020فيفري  26مـؤرخ  فـي  07رقـم  قــرار

 تيسمسيمت لدى مديرية الخدمات الجامعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد لمحتوى 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسـو رقـ  -

 االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. الخدمػػات
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

         .اإلجتماعية المتعمق بتسيير الخدمات
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

             .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .التعميـ العالي والبحث العمميالمحدد لصالحيات وزير 
، الصادرة عف المدير العاـ لمديواف الوطني لمخدمات  2019أوت سنة  08المؤرخ  في  2285نظػػػػًػرا لمرسالة رقـ  -

الجامعية المتضمنة طمب مباشرة اإلجراءات الالزمة في تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية 
 ت.الخدمات الجامعية تيسمسيم

( المشكميف لمجنة الخدمات 07( أعضاء مف أصل سبعة )04لإلستقالة الكتابية الجماعية ألربعة )نظػػػػًػرا  -
  .اإلجتماعية

 ررّ ــــــقي  
تحل لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية تيسمسيمت إبتداء مف تاريخ اإلمضاء  المـادة األولى:

 عمى ىذا القرار.
مديرية الخدمات الجامعية تيسمسيمت، بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة  يكمف السيػد مدير :2المــادة

 الرسمية لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  26حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 األستاذ: عبادلية دمحم الطاىر
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2020فيفري  27مـؤرخ فـي  08رقـم  قــرار
 سمسيمتتي  لدى مديرية الخدمات الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد لمحتوى 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسـو رقـ  -

 االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. الخدمػػات
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 تعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية.الم
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة. يتضمف
المتضمف إنشاء الديواف الوطني  ،2010سنة  جانفي 12ؤرخ في ػالم 15-10ذي رقـ ػالمرسوـ التنفيبمقتضى  -

سبتمبر سنة  14ي المؤرخ ف 312-03لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ 
2003. 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ 2016فيفري سنة  17بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004مبر سنة ديس 22في 

 الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا.
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى 2019نوفمبر سنة  05 المؤرخ في لممحضر نظػػػػػػرا -

 مديرية الخدمات الجامعية تيسمسيمت.
 ـّرري ـقــــ
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية تيسمسيمت. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المـادة 

 

 األعضاء الدائمون: 
 منتدي رشيد، -03 نومري ياسيف، -02 زعفاف بف تمرة، -01
   كماؿ صالح، -05 حنشي بالؿ، -04

 

 األعضاء اإلضافيون:  
   لعجاؿ فاطمة. -02 ختاؿ العيد، -01
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 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى ىذا القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
سينشػر في النشرة مديرية الخدمات الجامعية تيسمسيمت، بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي  يكمف السيػد مدير :4المـادة 

 الرسمية لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  27حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 األستاذ: عبادلية دمحم الطاىر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020فيفري  29مؤرخ في  125رقـم  قــرار
 البويـرة-بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج  ياضيةوالرّ  ةـات البدنيـشاطات النّ ـوم وتقنيـعملمعيـد 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  األولى جمادي 06خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.والقواعد الخاصة بت الذي يحّدد مياـ الجامعة 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرس -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لعممي.الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ا
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  -

 .2019جويمية  14لبويرة المؤرخ في ا-بجامعة أكمي محند أولحاج
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادي الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة   المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق 1424

القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة 
 البويرة.-أكمي محند أولحاج

ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة تحّدد القائمة االسمية  :2المادة 
 .البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار-أكمي محند أولحاج

البويرة، كّل فيما يخصو، -أكمي محند أولحاج ةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 
 ار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القر 

 2020 فيفري  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020فيفري  29المؤرخ في  125ممحـــق بالقــرار رقم 
 البويـرة-بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج ياضيةوالرّ  ةـات البدنيـشاطات النّ ـوم وتقنيـعملمعيـد 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلدارة  بوحاج مزياف 1

 والّتسيير الّرياضي
 مدير المعيد مزاري فاتح 2
 بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةمدير مساعد مكّمف  ساسي عبد العزيز 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بف عبد الرحماف سيد عمي 4
 رئيس قسـ الّتدريب الرياضي منصوري نبيل 5
 رئيس قسـ الّنشاط البدني الّرياضي الّتربوي  عمواف رفيق 6
 والّتسيير الّرياضيرئيس قسـ اإلدارة  برجـ رضواف 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّتدريب الّرياضي  زاوي عبد السالـ 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّتدريب الّرياضي فرناف مجيد 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلدارة والّتسيير الّرياضي خيري جماؿ 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّنشاط البدني الّرياضي الّتربوي  طراد توفيق 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّنشاط البدني الّرياضي الّتربوي  لوناس عبد هللا 12
 ممّثل األساتذة المساعديف زريفي سميـ  13
 المساعديفممّثل األساتذة  قميل دمحم 14
 مسؤوؿ مكتبة المعيد بوسعادي ابراىيـ 15
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجمس العممي يحّدد القائمة االسمية، 2020فيفري  29مؤرخ في  126رقم  قــرار
 بويــرةال-بجامعة أكمي محنـد أولحاج ةـياسيوم السّ ـوق والعمـالحق لكّمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 امعة البويػرة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضّمف إنشاء ج
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بجامعة أكمي محند  ةػياسيوـ السّ ػالحقوؽ والعم لكّمية العمميبالمجمس  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة -

 .2018سبتمبر  30المؤّرخ في  بويػرةال-أولحاج 
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 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيًقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

بجامعة أكمي محند  ةػياسيـو السّ ػالحقوؽ والعم تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية
 بويػرة.ال-أولحاج

بجامعة أكمي محند  ةػياسيـو السّ ػالحقوؽ والعم تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. بويػرة،ال-أولحاج

 بويػرة، كل فيما يخصو،ال-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3 المادة
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020فيفري  29المؤرخ في  126رقم  رارــق بالقـــممح

 بويـرةال-بجامعة أكمي محند أولحاج ةـياسيوم السّ ـوق والعمـالحق لكّميـة
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـ القانوف الخاصممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف  رئيص الوجلص العلوي للكلّيت، سرور دمحم 1

  عميد الكّمية مخموؼ كماؿ 2
 نائب العميد المكّمف بالدراسات والشؤوف المرتبطة بالطمبة خموفي خدوجة 3
 نائب العميد المكّمف بالدراسات لما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بميوط ابراىيـ 4
 رئيس قسـ القانوف العاـ محمودي دمحم لميف 5
 رئيس قسـ القانوف الخاص بمحارث ليندة 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ لونيسي عمي 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص والي نادية 8
 ممّثل عف األساتذة ذوي مّصف األستاذّية عف قسـ القانوف الخاص بف قوية المختار 9
 ذوي مّصف األستاذّية عف قسـ القانوف العاـممّثل عف األساتذة  سي يوسف قاسي 10
 ممّثل عف األساتذة ذوي مّصف األستاذّية عف قسـ القانوف العاـ طيبي أمقراف 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف يحياوي فاتح 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حراش عفاؼ 13
 مسؤوؿ المكتبة بومعزة رابح 14

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2020-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   182

 

 

 

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020فيفري  29المؤرخ في  127رقم  قــرار
 البويـرة-أكمـي محنـد أولحـاج  بجامعة اتـة اآلداب والّمغـكّميل 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 المتّمـ.نظيميا وسيرىا، المعّدؿ و الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 -بجامعة أكمي محند أولحاج كّمية اآلداب والّمغاتوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي ل -

 .2018نوفمبر  28بويرة المؤّرخ في ال
 ررّ ــــــقي  

 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 -حند أولحاجبجامعة أكمي م كّمية اآلداب والّمغاتتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل
 البويرة.

 -بجامعة أكمي محند أولحاج كّمية اآلداب والّمغاتتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. البويرة،

كّل فيما يخصو، البويرة، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020فيفري  29المؤرخ في  127رقم  رارـــق بالقـــممح

 البويـرة-أكمـي محنـد أولحـاج بجامعة  اتـة اآلداب والّمغـكّميل
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّمغة واألدب العربي بوعالـ طيراوي  1
 عميد الكّمية سالـ سعدوف  2
 بالطمبة نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة مصطفى ولد يوسف 3
 نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية كاىنة دحموف  4
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 رئيس قسـ الّمغة واألدب العربي عيسى طيبي 5
 رئيس قسـ األدب والّمغة الفرنسية رضا سبيح 6
 رئيس قسـ الّمغة والّثقافة األمازيغية أعمر لعوفي 7
 العممية لقسـ المغة واألدب العربيرئيس المجنة  رابح مموؾ 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ األدب والّمغة الفرنسية عيسى بوسيقع 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ الّمغة والّثقافة األمازيغية دمحم جالوي  10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّمغة واألدب العربي حفصة نعماني 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ميمودييوغرطة  12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف الياس جوادي 13
 مدير مخبر بحث عبد الرحمف عيساوي  14
 مسؤوؿ المكتبة سامية نجاري  15
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020فيفري  29مؤرخ في  128رقم  قــرار
 البويـرة-أكمـي محنـد أولحـاج  بجامعة وعمـوم األرض اةـة والحيـوم الطبيعـة عمـكّميل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 المعّدؿ والمتّمـ. تنظيميا وسيرىا،الذييحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة ب2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق 1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وز 
وعمـو األرض بجامعة  كّمية عموـ الطبيعة والحياةب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لوبناًء عمى محضر انتخا -

 .2019نوفمبر  20البويرة المؤّرخ في -أكمي محند أولحاج
 

  ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

وعمـو األرض بجامعة  كّمية عمـو الطبيعة والحياةتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل
 البويرة.-أكمي محند أولحاج

وعموـ األرض بجامعة أكمي  كّمية عموـ الطبيعة والحياةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل :2المادة 
 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. البويرة،-محند أولحاج
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البويرة، كّل فيما يخصو، -ييف ومدير جامعةأكمي محند أولحاجيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العال :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020فيفري  29المؤرخ في  128رقم  رارــق بالقـــممح

 البويـرة-وعمـوم األرض بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج اةـة والحيـوم الطبيعـة عمـكّميل
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكّمية،ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الفالحية سايح شفيقة 1
 عميد الكّمية زوقاغ فاتح 2
 التدرجوالبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد المكّمف بالدراسات ما بعد  إمسعوداف عمي 3
 نائب العميد المكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة حمداني عزيز 4
 رئيس قسـ العمـو الفالحية لميف سميـ 5
 رئيس قسـ البيولوجيا دحموف فريد 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الفالحية ميدي خديجة 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا أبركاف بوبكر 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الفالحية ميدي خديجة 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا  معيزي نايمة 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا  قادري نبيل 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف فاروؽ لقباؿ  12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بورفيس نسيمة 13
 مدير وحدة البحث موني لطفي 14
 مسؤوؿ المكتبة دحموش بمقاسـ 15
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم، 2020فيفري  29مؤرخ في  129رقـم  قــرار
 البويـرة-وعمـوم األرض بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج اةـوالحي ةـوم الطبيعـة عمـكّميب البيولوجيـا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 المعّدؿ والمتّمـ. تنظيميا وسيرىا،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة ب 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق 1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

 جامعة البويػرة،المعّدؿ والمتّمـ.والمتضّمف إنشاء 
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

وعمػوـ  اةػوالحي ةػوـ الطبيعػة عمػكّميبالبيولوجيػا وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -
 .2019نوفمبر  20بويرة المؤّرخ في ال-األرض بجامعة أكمي محند أولحاج

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

وعمػوـ األرض  اةػوالحي ةػوـ الطبيعػة عمػكّميبالبيولوجيػا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 البويرة.-بجامعة أكمي محند أولحاج

وعمػوـ األرض  اةػوالحي ةػوـ الطبيعػة عمػكّميبالبيولوجيػا تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة أكمي محند أولحاج

البويرة، كّل فيما -دير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةأكمي محند أولحاجيكّمف الم :3المادة 
 يخصو،بتطبيقيذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 فيفري  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020فيفري  29المؤرخ في  129رقم رار ــق بالقــممح
 البويـرة-وعمـوم األرض بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج اةـوالحي ةـالطبيعوم ـة عمـكّميب البيولوجيـالقسـم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ابركاف بوبكر 1
 رئيس القسـ دحموف فريد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" معيزي نايمة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مسعد سارة 4
 قسـ "ب"أستاذ محاضر  أعراب أعمر 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لقباؿ فاروؽ  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف اسماعيل سييمة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2020فيفري  29مؤرخ في  130رقم  قــرار
 البويـرة-وعمـوم األرض بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج  اةـوالحي ةـوم الطبيعـة عمـكّميب ةــوم الفالحيــالعم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003
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 2012 يونيو سنة 4الموافق 1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة،

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 بحث العممي.ير التعميـ العالي والالذي يحّدد صالحيات وز 

 اةػوالحي ةػوـ الطبيعػة عمػكّميب العموـ الفالحيةبالمجنة العممية لقسـ  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة -
 .2019نوفمبر 20البويرة المؤّرخ في -وعمػـو األرض بجامعة أكمي محند أولحاج

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

وعمػـو  اةػوالحي ةػـو الطبيعػة عمػكّميب العمـو الفالحيةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 البويرة.-األرض بجامعة أكمي محند أولحاج

وعمػوـ  اةػوالحي ةػوـ الطبيعػة عمػكّميب العموـ الفالحيةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 البويرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-األرض بجامعة أكمي محند أولحاج

البويرة، كل فيما يخصو، -ف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاجيكمّ  :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شيتورشمس الدين : األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020فيفري  29المؤرخ في  130رقم رار ــق بالقــممح

 البويـرة-وعمـوم األرض بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج اةـوالحي ةـوم الطبيعـة عمـكّميب ةــوم الفالحيــالعملقسم 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ميدي خديجة 1
 رئيس القسـ لميف سميـ 2
 أستاذ  سايح شفيقة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوبكة نبيمة 4
 "ب" أستاذ محاضر قسـ شريفي زكية 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دومنجي وفاء 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بورفيس نسيمة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2020-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   187

 

 

 

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020فيفري  29مؤرخ في  131رقم  قــرار
 البويـرة-والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاجوم ـكّمية العمب لقسـم اإلعـالم اآللـي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة
 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .بحث العمميالذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي وال
والعموـ التطبيقية وـ ػكّمية العموبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعػالـ اآللػي ب -

 .2019جويمية  01البويرة المؤّرخ في  -بجامعة أكمي محند أولحاج
 

  ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

والعمـو التطبيقية بجامعة أكمي ـو ػكّمية العماآللػي بالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعػالـ 
 البويرة.-محند أولحاج

والعموـ التطبيقيةبجامعة وـ ػكّمية العمتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعػالـ اآللػي ب :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-أكمي محند أولحاج

البويرة، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدين شيتورشمس : األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020فيفري  29المؤرخ في  131رقم  رار ــق بالقــممح

 البويـرة-والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاجوم ـكّمية العمب لقسـم اإلعـالم اآللـي
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عباس اكمي 1
 رئيس القسـ جماؿ بف نوار 2
 أستاذ  وىابي عبد الجميل 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عماد مراد 4
 "ب"أستاذ محاضر قسـ  شويرؼ زىيرة 5
 أستاذة محاضر قسـ "ب" عيد عائشة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" باؿ كماؿ 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020فيفري  29مؤرخ في  132رقم  قــرار
 البويـرة-والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاجوم ـكّمية العمب لقسـم اليندسة الميكانيكية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 المعّدؿ والمتّمـ. تنظيميا وسيرىا،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة ب 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12ضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقت -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة.
 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لعممي.ير التعميـ العالي والبحث االذي يحّدد صالحيات وز 
والعموـ التطبيقية ـو ػكّمية العموبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية ب -

 .2019جويمية  01بويرة المؤّرخ في ال -بجامعة أكمي محند أولحاج
 

  ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

والعموـ التطبيقية بجامعة وـ ػكّمية العمالميكانيكية بالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة 
 البويرة.-أكمي محند أولحاج

والعموـ التطبيقية وـ ػكّمية العمتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية ب :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة أكمي محند أولحاج

 البويرة، كّل فيما يخصو،-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020فيفري  29المؤرخ في  132رقم رار ــق بالقــممح

 البويـرة-والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاجوم ـكّمية العمب الميكانيكيةلقسـم اليندسة 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ أبركاف سفياف 1
 رئيس القسـ دحماف مرزاؽ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" محفوظ ابراىيـ 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" لعطاري كماؿ 4
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 أستاذ مساعد قسـ "أ" لعواري عز الديف 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لكحل رشيد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مرزوؽ مزياف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مسعي طارؽ  8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" موساوي دمحم 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020فيفري  29مؤرخ في  133قم ر  قــرار

 البويـرة-والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاجوم ـكّمية العمب لقسـم الرياضيات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة.
 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بحث العممي.ير التعميـ العالي والالذي يحّدد صالحيات وز 
والعموـ التطبيقية بجامعة وـ ػكّمية العموبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات ب -

 .2019جويمية  01بويرة المؤّرخ في ال -أكمي محند أولحاج
 

  ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

والعموـ التطبيقية بجامعة أكمي وـ ػالعمكّمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات ب
 البويرة.-محند أولحاج

والعموـ التطبيقية بجامعة وـ ػكّمية العمتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات ب :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -أكمي محند أولحاج

 البويرة، كّل فيما يخصو، -لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج يكّمف المدير العاـ :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2020 فيفري  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020فيفري  29المؤرخ في  133رقم رار ــق بالقــممح
 البويـرة-والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاجوم ـكّمية العمب لقسـم الرياضيات

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بودراؼ دمحم أحمد 1
 رئيس القسـ بداؾ سعيد 2
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دموش ناصر 3
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أيت يعمى نبيل 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ويجة داية 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوداف خديجة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بكري حورية 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحّدد القائمة االسمية، 2020فيفري  29مؤرخ في  134رقم  قــرار

 البويـرة-والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاجوم ـكّمية العمب لقسـم ىندسة الطرائق
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 المعّدؿ والمتّمـ. تنظيميا وسيرىا،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة ب 2003
 2012 يونيو سنة 4موافق ال 1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ضّمف إنشاء جامعة البويػرة.والمت
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
والعموـ التطبيقية وـ ػكّمية العمالعممية لقسـ ىندسة طرائق بوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة  -

 .2019جواف  16البويرة المؤّرخ في -بجامعة أكمي محند أولحاج
 

  ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ مف المرسوـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

والعموـ التطبيقية بجامعة أكمي وـ ػكّمية العمالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة طرائق ب
 البويرة. -محند أولحاج

والعموـ التطبيقية بجامعة وـ ػكّمية العمتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة طرائق ب :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-أكمي محند أولحاج
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 البويرة، كّل فيما يخصو،-أولحاجيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند  :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020فيفري  29المؤرخ في  134رقم رار ــق بالقــممح

 البويـرة-والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاجوم ـكّمية العمب لقسـم ىندسة الطرائق
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ أيت عمي سميمة 1
 رئيس القسـ حديوش دليمة 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زياني سميمة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أوجيط فريد 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زعبار عيدة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" الحنافى نواؿ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قرناني رضا 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" منصوري ليندة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية  يحّدد القائمة االسمية، 2020فيفري  29مؤرخ في  135رقم  قــرار

 البويـرة-والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاجوم ـكّمية العمب لقسـم الفيزياء
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003
 2012 يونيو سنة 4لموافق ا 1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
والعموـ التطبيقية بجامعة وـ ػكّمية العمالعممية لقسـ الفيزياء بوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة  -

 .2019جواف  30البويرة المؤّرخ في -أكمي محند أولحاج
 

  ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
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والعمـو التطبيقية بجامعة أكمي محند وـ ػكّمية العمالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء ب
 البويرة.-أولحاج

والعمـو التطبيقية بجامعة أكمي ـو ػكّمية العمتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء ب :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-محند أولحاج

 البويرة، كّل فيما يخصو،-لعاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاجيكّمف المدير ا :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020فيفري  29المؤرخ في  135رقم رار ــق بالقــممح

 البويـرة-والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاجوم ـكّمية العمب لقسـم الفيزياء
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف أعمارة سالـ 1
 رئيس القسـ جماؿ زريقي 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جماؿ مادي 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لزىر بوحجر 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زعمـو رضواف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خفاش صديق 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف يحي نبيل 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زيتوف ىاشمي 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوخمفة صفياف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمية ألعضاء المجنة العمميةيحّدد القائمة اال، 2020فيفري  29مؤرخ في  136رقم  قــرار

 البويـرة-والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاجوم ـكّمية العمب لقسـم الكيمياء
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 المعّدؿ والمتّمـ. تنظيميا وسيرىا،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة ب 2003
 2012 يونيو سنة 4لموافق ا 1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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والعموـ التطبيقية بجامعة وـ ػكّمية العمالعممية لقسـ الكيمياء بوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة  -
 .2019جويمية  01البويرة المؤّرخ في  -أكمي محند أولحاج

 

  ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ مف المرسوـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

والعموـ التطبيقية بجامعة أكمي محند ـو ػكّمية العمالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء ب
 ة.البوير -أولحاج

والعموـ التطبيقية بجامعة أكمي وـ ػكّمية العمتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء ب :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-محند أولحاج

 بويرة، كّل فيما يخصو،ال-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020فيفري  29المؤرخ في  136رقم رار ــق بالقــممح

 البويـرة-يقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاجوالعمـوم التطبوم ـكّمية العمب لقسـم الكيمياء
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ كاوة راشديف 1
 رئيس القسـ اخمف جميمة 2
 أستاذ  جعيجع عبد الحميد 3
 أستاذ  بف عباس عبد الرحيـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سبعرقود كماؿ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خديجي سيد عمي 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أسامر حياة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حمري نادية 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية  يحّدد القائمة االسمية، 2020فيفري  29مؤرخ في  137رقم  قــرار

 البويـرة-والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاجوم ـكّمية العمب لقسـم اليندسة الكيربائية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 المعّدؿ والمتّمـ. تنظيميا وسيرىا،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة ب 2003
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 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433اـ رجب ع 14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ػرة.والمتضّمف إنشاء جامعة البوي

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

والعموـ التطبيقية وـ ػكّمية العمبالمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -
 .2019جواف  30البويرة المؤّرخ في -بجامعة أكمي محند أولحاج

 

  ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا2003غشت سنة  23الموافق  1424

والعمـو التطبيقية بجامعة وـ ػكّمية العمالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية ب
 البويرة.-أكمي محند أولحاج

 والعموـ التطبيقيةوـ ػكّمية العمتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية ب :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة أكمي محند أولحاج

 البويرة، كّل فيما يخصو،-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020 فيفري  29المؤرخ في  137رقم رار ــق بالقــممح

 البويـرة -والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاج وم ـكّمية العمب لقسـم اليندسة الكيربائية
 الصفػة االسـ والمقػب الرقم
 لمقسـ رئيس المجنة العممية عياد مولود 1
 رئيس القسـ حواسيف حمزة 2
 أستاذ  سمير بف سعيد 3
 محاضر قسـ "أ" أستاذ سعودي كماؿ 4
 محاضر قسـ "أ" أستاذ بف زاوي أمير 5
 محاضر قسـ "أ" أستاذ دمحمي أحمد 6
 مساعد قسـ "أ" أستاذ بف زياف مراد 7
 مساعد قسـ "أ" أستاذ إسعوني سميـ 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020فيفري  29مؤرخ في  138رقم  قــرار
 البويـرة-والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاجوم ـكّمية العمب اليندسة المدنية لقسـم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 المتّمـ،المعّدؿ و  الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العالي والبحث العممي.ير التعميـ الذي يحّدد صالحيات وز 
والعموـ التطبيقية وـ ػكّمية العموبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية ب -

 .2019جواف  30البويرة المؤّرخ في -بجامعة أكمي محند أولحاج
 

  ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ 2003غشت سنة  23الموافق  1424

والعموـ التطبيقية بجامعة وـ ػكّمية العمالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية ب
 البويرة.-أكمي محند أولحاج

امعة والعموـ التطبيقية بجوـ ػكّمية العمتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية ب :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -أكمي محند أولحاج

 البويرة، كّل فيما يخصو،-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020 فيفري  29المؤرخ في  138رقم رار ــق بالقــممح

 البويـرة-والعمـوم التطبيقيـة بجامعة أكمي محنـد أولحـاجوم ـكّمية العمب لقسـم اليندسة المدنية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لمقسـ رئيس المجنة العممية بوعمرة يوسف 1
 رئيس القسـ عبد الحميد عبد المالؾ 2
 أستاذ  أيت طاىر كماؿ 3
 محاضر قسـ "أ" أستاذ امراسي كماؿ 4
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 محاضر قسـ "أ" أستاذ غرناوط رضواف 5
 محاضر قسـ "ب" أستاذ كنوش سميـ 6
 محاضر قسـ "ب" أستاذ حامي ابراىيـ 7
 مساعد قسـ "أ" أستاذ أوراي عصاـ 8
 مساعد قسـ "أ" ستاذ جوابي حمزة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي ـس العممـد القائمة االسمية ألعضاء المجميحدّ ، 2020فيفري  29مؤرخ في  139رقم  قــرار

 البويـرة-بجامعة أكمي محنـد أولحـاج والعمـوم التطبيقيـةلكّميـة العمـوم 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
والعمػوـ التطبيقيػة بجامعة أكمي محند وـ ػالعموبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّميػة  -

 .2019 جويمية 03البويرة المؤّرخ في -أولحاج
 ررّ ــــــقي  

 

جمادى الثانية  24المؤّرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و43تطبيًقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

والعمػوـ التطبيقيػة بجامعة أكمي محند وـ ػالعمتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية 
 البويرة.-أولحاج

والعمػـو التطبيقيػة بجامعة أكمي محند وـ ػالعمتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة  :2المادة 
 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. البويرة، -أولحاج

البويرة، كّل فيما يخصو،  -يف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاجيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكو  :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يـس العممـد القائمة االسمية ألعضاء المجمالذي يحدّ  2020فيفري  29المؤرخ في  139رقم  ممحـــق بالقـــرار
 البويـرة-بجامعة أكمي محنـد أولحـاج التطبيقيـةوالعمـوم لكّميـة العمـوم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسػة الكيربائية بف سعيد سمير 1
 عميد الكّمية نوريف مراد 2
 والمسائل المرتبطة بالطمبةراسات دّ المكّمف بال نائب العميد كنوش سميـ 3
 والعالقات الخارجية لبحث العمميالمكّمف بما بعد الّتدرج وا العميدب نائ ياسع نصيرة 4
 رئيس قسـ اليندسػة الكيربائيػة حواسيف حمزة 5
 رئيس قسـ ىندسػة الطرائػق حديوش دليمة 6
 رئيس قسـ اليندسػة المدنيػة عبد المالؾ عبد الحميد 7
 رئيس قسـ اليندسػة الميكانيكيػة مرزاؽدحماف  8
 رئيس قسـ الفيزيػاء  زريرقي جماؿ 9
 رئيس قسـ الكيميػاء اخمف جميمة 10
 رئيس قسـ الرياضيػات  بداؾ سعيد 11
 رئيس قسـ اإلعػالـ اآللي بف نوار جماؿ 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسػة الكيربائيػة عياد مولود 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسػة الطرائػق سميمةأيت عمي  14
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسػة المدنيػة  بوعمرة يوسف 15
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسػة الميكانيكيػة أبركاف سفياف 16
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزيػاء بف عمارة سالـ 17
 العممية لقسـ الكيميػاءرئيس المجنة  كاوة راشديف 18
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيػات  بودراؼ دمحم أحمد 19
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعػالـ اآللي عباس أكمي 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسػة الكيربائية دمحمي أحمد 21
 األستاذية عف قسـ اليندسػة الكيربائيةممّثل األساتذة ذوي مصّف  سعودي كماؿ 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسػة المدنية أيت طاىر كماؿ 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسػة المدنية غرناوط رضواف 24
 الميكانيكيػةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسػة  محفوظ ابراىيـ 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسػة الفيزياء مادي جماؿ 26
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسػة الفيزياء بوحجر لزىر 27
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسػة الكيمياء جعيجع عبد الحميد 28
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي الجميلوىابي عبد  29
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي عماد مراد 30
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف يحي نبيل 31
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 ممّثل عف األساتذة المساعديف لكحل رشيد 32
 مدير مخبر بحث لونيسي حكيـ 33
 مدير مخبر بحث عباس عبد الرحيـبف  34
 مدير مخبر بحث بف نوار جماؿ 35
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية ألعضاء المجمس العممييحّدد القائمة ، 2020فيفري  29مؤرخ في  140رقـم  قــرار

 البويـرة-بجامعة أكمـي محنـد  أولحـاج لمعيـد التكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.والقواعد الخاصة بت الذي يحّدد مياـ الجامعة 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العمميالذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث 
البويرة -بجامعة أكمي محند أولحاجوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد التكنولوجيا  -

 .2019جانفي  20المؤرخ في 
  ي ـقـــــّرر

 

جمادي الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة   المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23 الموافق 1424

 البويرة.-بجامعة أكمي محند أولحاج القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التكنولوجيا
البويرة، -حاجتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التكنولوجيا بجامعة أكمي محند أول :2المادة 

 .وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار
البويرة، كّل فيما يخصو، -أكمي محند أولحاج ةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2020-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   199

 

 

 

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2020فيفري  29المؤرخ في  140ممحـــق بالقــرار رقم 
 البويـرة-بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج لمعيـد التكنولوجيا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة المياه يحياوي عبد الحميـ 1
 المعيد مدير عبد الباقي نور الديف 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة جعفر خوجة حكيـ 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية ايقي  كيينة 4
 رئيس قسـ ىندسة المياه موالي صالح الديف 5
 رئيس قسـ تكنولوجيا الكيمياء الصناعية حالـ زىرة 6
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ تكنولوجيا الكيمياء الصناعية ميدي ميطاييش 7
 ممّثل األساتذة المساعديف بمقاسمي سمير 9
 ممّثل األساتذة المساعديف دحماني ساعد 10
 مسؤوؿ مكتبة المعيد فاىـ دمحم 11
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وم ــعميحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم ، 2020فيفري  29مؤرخ في  141رقم  قــرار
 البويـرة-بجامعة أكمي محنـد أولحـاجر ـسييوم التّ ـة وعمـجارية والتّ ـاالقتصادي ومـالعمبكّميـة ر ــسييالتّ 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .المعّدؿ والمتّمـ لخاصة بتنظيميا وسيرىا،حّدد مياـ الجامعة والقواعد ا الذيي 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق 1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة البويػرة. والمتضّمف
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميال
جارية العموـ االقتصادية والتّ بكّمية  ييرػسـو التّ ػعموبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2019فيفري  25لبويرة المؤّرخ في ا -بجامعة أكمي محند أولحاج سييروعموـ التّ 
 

  ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ 48تطبيًقا ألحكاـ المادة المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

جارية وعمـو االقتصادية والتّ العمـو بكّمية  ييرػسوـ التّ ػعمالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 البويرة.-بجامعة أكمي محند أولحاج سييرالتّ 
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جارية وعمـو العمـو االقتصادية والتّ بكّمية  ييرػسوـ التّ ػعمتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 لقرار.البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا ا -بجامعة أكمي محند أولحاج سييرالتّ 

 البويرة، كّل فيما يخصو،-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020فيفري  29المؤرخ في  141رقم رار ــق بالقــممح

 البويـرة-بجامعة أكمي محنـد أولحـاجر ـسييوم التّ ـة وعمـجارية والتّ ـاالقتصادي ومـالعمبكّميـة ر ــسييوم التّ ــعملقسـم 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـمرئيس المجنة العممية ل وعيل ميمود 1
 قسـال رئيس شاللي عبد القادر 2
 أستاذ  جميل أحمد 3
 ب""قسـ  أستاذ محاضر جالؿ أدمحم 4
 ب""قسـ  أستاذ محاضر بصيري محفوظ 5
 ب""قسـ  أستاذ محاضر زواغي دمحم 6
 "ب"ر قسـ أستاذ محاض طيباوي أحمد 7
 "أ"قسـ أستاذ مساعد فاسي فاطمة الزىراء 8
 "أ"قسـ أستاذ مساعد حداد نور اليدى 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وم ـالعميحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم ، 2020فيفري  29المؤرخ في  142رقم  قــرار

 البويـرة -بجامعة أكمي محنـد أولحـاج ر ـسييوم التّ ـة وعمـجارية والتّ ـاالقتصادي ومـالعمالّتجاريــة بكّميـة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

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

 المعّدؿ والمتّمـ. تنظيميا وسيرىا،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة ب 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق 1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
جارية العموـ االقتصادية والتّ الّتجاريػة بكّمية وـ ػالعمالعممية لقسـ  ةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجن -

 .2019فيفري  25بويرة المؤّرخ في ال -وعموـ الّتسيير بجامعة أكمي محند أولحاج
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  ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػـو التجارية بكمية العمـو االقتصادية والّتجارية وعمـو 
 البويرة.-التسيير بجامعة أكمي محند أولحاج

موـ االقتصادية والّتجارية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ الّتجاريػة بكّمية الع :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-وعموـ الّتسيير بجامعة أكمي محند أولحاج

 البويرة، كّل فيما يخصو،-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 
 رسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة ال

 2020فيفري  29في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األستاذ: شمس الدين شيتور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020فيفري  29المؤرخ في  142بالقــرار رقم ممحــق 

 البويـرة-االقتصاديـة والّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعة أكمي محنـد أولحـاج لقسـم العمـوم الّتجاريــة بكّميـة العمـوم
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 المجنة العممية لمقسـرئيس  فراح رشيد 1
 رئيس القسـ حميدي عبد الرزاؽ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" وقنوني باية 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوداود حميدة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" تويزة بمقاسـ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بمميدي نبيمة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" العمري الحاج 7
 قسـ"أ"أستاذ مساعد  مدات جماؿ 8
 أستاذ مساعد قسـ"أ" مصباح بمقاسـ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وم ـالعميحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم ، 2020فيفري  29مؤرخ في  143رقم  قــرار

 البويـرة-بجامعة أكمي محنـد أولحـاجر ـسييوم التّ ـة وعمـجارية والتّ ـاالقتصادي ومـالعمبكّميـة  ةـاالقتصادي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  األولىجمادي  06خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

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

 .المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق 1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة.
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .يالذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمم

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمػوـ االقتصاديػة بكّمية العموـ االقتصادية  -
 .2019فيفري  25لبويرة المؤّرخ في ا-والّتجارية وعموـ الّتسيير بجامعة أكمي محند أولحاج

 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03المرسوـ التنفيذي رقـ مف  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ االقتصاديػة بكّمية العموـ االقتصادية والّتجارية 
 البويرة.-ّتسيير بجامعة أكمي محند أولحاجوعمـو ال

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ االقتصاديػة بكّمية العموـ االقتصادية والّتجارية  :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-وعموـ الّتسيير بجامعة أكمي محند أولحاج

 البويرة، كّل فيما يخصو،-ير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاجيكّمف المد :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020فيفري  29في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األستاذ: شمس الدين شيتور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وم ـالعمالذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم  2020فيفري  29المؤرخ في  143رقم رار ــق بالقــممح

 البويـرة-بجامعة أكمي محنـد أولحـاج ر ـسييوم التّ ـة وعمـجارية والتّ ـاالقتصادي ومـالعمبكّميـة  ةـاالقتصادي
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بختي فريد 1
 رئيس القسـ طابوش مولود 2
 أستاذ  قرومي حميد 3
 أستاذ  عماروش أحسف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أوكيل حميدة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" طيراوي فريد 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جوادي عمي 7
 أستاذ مساعد قسـ"أ" بمحنيش عبد الرحمف 8
 أستاذ مساعد قسـ"أ" ذياب دمحم 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية ألعضاء المجمس العممييحّدد القائمة ، 2020فيفري  29مؤرخ في  144رقم  قــرار
 البويـرة-بجامعة أكمي محنـد أولحـاج  رـسييوم التّ ـة وعمـجارية والتّ ـوم االقتصاديـالعم لكمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

  .المتضّمف تعييف أعضاء الحكومةو 
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتّمـ ؿالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدّ  2003

 2012 يونيو سنة 4 الموافق 1433عاـ رجب  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المتضّمف إنشاء جامعة البويػرةو 

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

سيير جارية وعموـ التّ لكّمية العموـ االقتصادية والتّ  مجمس العمميبال وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة -
 .2019فيفري  26لبويرة المؤّرخ في ا-بجامعة أكمي محند أولحاج

 

 ررّ ــــــقي  
جمادى الثانية  24المؤرخ في 279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و43تطبيًقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
سيير جارية وعموـ التّ العموـ االقتصادية والتّ  تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية

 البويرة.-بجامعة أكمي محند أولحاج
بجامعة سيير جارية وعموـ التّ العموـ االقتصادية والتّ لكّمية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 

 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. البويرة،-أكمي محند أولحاج
البويرة، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة
 2020 فيفري  29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020فيفري  29المؤرخ في  144رقم  رارـــق بالقـــممح

 البويـرة-بجامعة أكمي محنـد أولحـاج رـسييوم التّ ـوعم ةـجارية والتّ ـوم االقتصاديـة العمـلكّمي
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصاديةرئيس المجمس العممي لمكّمية،  رسوؿ حميد 1
 عميد الكّمية كرمية توفيق 2
 نائب العميد المكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عويناف عبد القادر 3
 نائب العميد المكّمف بما بعد الّتدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية حيدوشي عاشور 4
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية طابوش مولود 5
 رئيس قسـ عمـو الّتسيير حميدي عبد الرزاؽ 6
 رئيس قسـ العمـو الّتجارية  شاللي عبد الرزاؽ  7
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة حبيش عمي 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية بختي فريد 9
 المجنة العممية لقسـ عمـو الّتسييررئيس  فراح رشيد 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الّتجارية وعيل ميمود 11
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 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المالية والمحاسبة عزوز أحمد 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية سيواني عبد الوىاب 13
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الّتجاريةممّثل  أوكيل رابح 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الّتجارية طحطاح أحمد 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الّتسيير يحياوي سمير 16
 عمـو الّتسييرممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  غزيباوف عمي 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المالية والمحاسبة مداحي دمحم 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المالية والمحاسبة سفير دمحم 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بمحنيش عبد الرحمف 20
 المساعديفممّثل عف األساتذة  مصباح بمقاسـ 21
 مدير مخبر بحث عماروش أحسف 22
 مدير مخبر بحث عالـ عثماف 23
 مسؤوؿ المكتبة العمري عمي 24
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وم ــعمألعضاء المجنة العممية لقسـم ال يحّدد القائمة االسمية، 2020فيفري  29مؤرخ في  145رقم  قــرار
 البويـرة-بجامعة أكمي محنـد أولحـاجر ـسييوم التّ ـة وعمـجارية والتّ ـاالقتصادي ومـالعمالماليــة والمحاسبــة بكّميـة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 المعّدؿ والمتّمـ، الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق 1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12ي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وز 
العموـ االقتصادية الماليػة والمحاسبػة بكّمية وـ ػعممحضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الوبناًء عمى  -

 .2019فيفري  25لبويرة المؤّرخ في ا-بجامعة أكمي محند أولحاج سييرجارية وعموـ التّ والتّ 
 

  ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االقتصادية الماليػة والمحاسبػة بكّمية ـو ػعمالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ال
 البويرة. -بجامعة أكمي محند أولحاج سييرجارية وعموـ التّ والتّ 
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العموـ االقتصادية الماليػة والمحاسبػة بكّمية وـ ػعملعممية لقسـ التحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ا :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة أكمي محند أولحاج سييرجارية وعموـ التّ والتّ 

ما يخصو، البويرة، كّل في-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020فيفري  29المؤرخ في  145رقم رار ــق بالقــممح
 البويـرة-بجامعة أكمي محنـد أولحـاجر ـسييوم التّ ـة وعمـجارية والتّ ـاالقتصادي ومـالعمالماليـة والمحاسبــة بكّميـة وم ـعملقسـم ال

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عزوز أحمد 1
 رئيس القسـ حبيش عمي 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مداحي دمحم 3
 محاضر قسـ "أ" أستاذ قاسيمي آسيا 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عويناف عبد القادر 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوبكر مصطفى  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبيدات عبد الكريـ 7
 أستاذ مساعد قسـ"أ" رزقي اسماعيل 8
 أستاذ مساعد قسـ"أ" صبيعات ابراىيـ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2020فيفري  29مؤرخ في  146رقم  قــرار

 البويـرة-واالجتماعية بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج اإلنسانيةوم ـكّمية العمب عمم النفس وعموم التربية
 

 العممي،إن وزير التعميم العالي والبحث 
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

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

 المعّدؿ والمتّمـ. تنظيميا وسيرىا،والقواعد الخاصة بالذي يحّدد مياـ الجامعة  2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 اإلنسانية العموـ كّميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعمـو التربية ب -

 .2019جويمية  16ؤّرخ في البويرة الم -واالجتماعية بجامعة أكمي محند أولحاج
 ررّ ــــــقي  
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 اإلنسانية ـالعمو  كّميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية ب
 البويرة.-واالجتماعية بجامعة أكمي محند  أولحاج

 اإلنسانية العموـ كّميةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعمـو التربية ب :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-واالجتماعية بجامعة أكمي محند أولحاج

 البويرة، كّل فيما يخصو،-ف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاجيكمّ : 3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شيتورشمس الدين : األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020فيفري  29المؤرخ في  146رقم رار ــق بالقــممح

 البويـرة-واالجتماعية بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج اإلنسانيةوم ـكّمية العمب التربيةلقسم عمم النفس وعموم 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـ مرئيس المجنة العممية ل سعدية سي دمحم 1
 رئيس القسـ حميمي عطاب 2
 "أ"قسـ  أستاذ محاضر عائشة بوكنوس 3
 "ب"قسـ  أستاذ محاضر سميمة أشروؼ كبير 4
 "ب"قسـ  أستاذ محاضر رزيقة لوزاعي 5
 "ب"قسـ  أستاذ محاضر حسينة ميمودي 6
 "ب"قسـ  أستاذ محاضر حياة سالمي 7
 "أ"مساعد قسـ أستاذ  األخضر زناتي 8
 "أ"مساعد قسـ أستاذ  حسيبة محساس 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020فيفري  29مؤرخ في  147قم ر  قــرار

 البويـرة-بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج ة ـالجتماعيوا ةـاإلنساني ومـكّمية العمل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

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

 تنظيميا وسيرىا،المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة ب 2003
 2012 يونيو سنة 4 الموافق 1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة.
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

بجامعة أكمي ة ػاالجتماعيو ة ػوـ اإلنسانيػكّمية العمانتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لوبناًء عمى محضر  -
 .2019جويمية   11البويرة المؤّرخ في -محند أولحاج

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيًقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

بجامعة أكمي محند  ةػاالجتماعيو ة ػوـ اإلنسانيػكّمية العمتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل
 البويرة.-أولحاج

بجامعة أكمي محند  ةػاالجتماعيو ة ػوـ اإلنسانيػكّمية العملتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 
 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. البويرة، -أولحاج

 البويرة، كّل فيما يخصو،-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 
 سمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الر 

 2020 فيفري  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020فيفري  29المؤرخ في  147رقم  رارـــبالقق ـــممح
 البويرة-بجامعة أكمي محند أولحاج ةـالجتماعيوا ةـاإلنساني ومـكّمية العمل

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 الشريعة مصّف األستاذية عف قسـممّثل األساتذة ذوي لمكّمية،  رئيس المجمس العممي عبد الباقي بدوي  1
 يةعميد الكمّ  عبد النور أرزقي 2
 المرتبطة بالطمبة والشؤوف راسات ف بالدّ نائب العميد المكمّ  رضا رميمي 3
 بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية المكّمف بمانائب العميد  سميـ مختار كتاش 4
 رئيس قسـ الفمسفة حدة بعنوف  5
 رئيس قسـ الشريعة شيخاوي  بوبكر 6
 رئيس قسـ عمـ النفس وعمـو التربية حميمي عطاب 7
 رئيس قسـ عمـ االجتماع باىية شعالؿ 8
 رئيس قسـ التاريخ زيديف قاسيمي 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ التاريخ مصطفى سعداوي  10
 التربيةرئيس المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعمـو  سعدية سي دمحم 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ اإلجتماع أماؿ قواجمية 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفمسفة عبد النور نابت 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ الشريعة عائشة أوىاب 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع عبد العزيز زواتيني 15
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع هللاطيب جاب  16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس وعمـو التربية فاتح لعزيمي 17
 ممثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس وعمـو التربية حميمي عطاب 18
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الشريعةممّثل  عز الديف عبد الدايـ 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ مصطفى باديس أوكيل 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ ياسيف بودريعة 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفمسفة جويدة غانـ 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفمسفة سميمانيأحمد  23
 ممّثل عف األساتذة المساعديف وحيد حرحوز 24
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عبد الحميـ مرحي 25
 مديرة مخبر بحث زوينة حمواف 26
 مسؤوؿ المكتبة حميد عمار 27
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020فيفري  29مؤرخ في  148رقم  قــرار
 البويـرة-واالجتماعية بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج اإلنسانيةوم ـكّمية العمب لقسم عمم االجتماع

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

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

 المعّدؿ والمتّمـ. تنظيميا وسيرىا،الخاصة بالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد  2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وز 
واالجتماعية  اإلنسانية العموـ كّميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع ب -

 .2019جويمية  11البويرة المؤّرخ في -بجامعة أكمي محند  أولحاج
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

واالجتماعية بجامعة  اإلنسانية عموـال كّميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع ب
 البويرة.-أكمي محند أولحاج

واالجتماعية  اإلنسانية العموـ كّميةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع ب :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة أكمي محند أولحاج
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 البويرة، كّل فيما يخصو،-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدين شيتورشمس : األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020فيفري  29المؤرخ في  148رقم رار ــق بالقــممح

 البويـرة-واالجتماعية بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج اإلنسانيةوم ـكّمية العمب لقسم عمم االجتماع
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـ مرئيس المجنة العممية ل أماؿ قواجمية 1
 رئيس القسـ باىية شعالؿ 2
 "أ"قسـ  أستاذ محاضر نصيرة لعموري  3
 "أ"قسـ  أستاذ محاضر عبد العزيز زواتيني 4
 "أ"قسـ  أستاذ محاضر زعاؼخالد   5
 "أ"قسـ  أستاذ محاضر سامية فرفار 6
 "ب"قسـ  أستاذ محاضر زينب سعدودي 7
 "أ"مساعد قسـ أستاذ  دمحم حربي 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020فيفري  29مؤرخ في  149رقم  قــرار

 البويـرة-بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج ةـة واإلنسانيـوم االجتماعيـكّمية العمب لقسم التاريخ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

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

 .المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14في المؤرخ  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ػة ة واإلنسانيػاالجتماعي العموـ كّميةاألساتذة بالمجنة العممية لقسـ التاريخ بوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي  -

 .2019جويمية  11البويرة المؤّرخ في  -بجامعة أكمي محند  أولحاج
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
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ػة بجامعة أكمي إلنسانية واػاالجتماعي العموـ كّميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ ب
 البويرة.-محند  أولحاج

ػة بجامعة ة واإلنسانيػاالجتماعي العمـو كّميةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ ب :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-أكمي محند أولحاج

 البويرة، كّل فيما يخصو،-كويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاجيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والت: 3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020فيفري  29المؤرخ في  149رقم رار ــق بالقــممح

 البويـرة-بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج ةـة واإلنسانيـاالجتماعيوم ـكّمية العمب لقسم التاريخ
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـ مرئيس المجنة العممية ل مصطفى سعداوي  1
 رئيس القسـ زديف قاسيمي 2
 "أ"قسـ  أستاذ محاضر عائشة حسيني 3
 "أ"قسـ  أستاذ محاضر مصطفى باديس أوكيل 4
 "أ"قسـ  محاضرأستاذ  ياسيف بودريعة 5
 "ب"قسـ  أستاذ محاضر طاىر سبع 6
 "ب"قسـ  أستاذ محاضر رشيدة شدري معمر 7
 "ب"قسـ  أستاذ مساعد عبد الحميـ مرجي 8
 "أ"قسـ  أستاذ مساعد صونيا عفاف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020فيفري  29مؤرخ في  150قم ر  قــرار

 البويـرة-بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج ةـة واإلنسانيـوم االجتماعيـكّمية العمب لقسم الفمسفة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  األولىجمادي  06خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

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

 .المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرس -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ػة ة واإلنسانيػاالجتماعي العموـ كّميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفمسفة ب -

 .2019جويمية  11البويرة المؤّرخ في  -بجامعة أكمي محند  أولحاج
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 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24خ في المؤر  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفة بكّمية العموـ االجتماعيػة واإلنسانيػة بجامعة أكمي 
 البويرة.-محند  أولحاج

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفة بكّمية العمـو االجتماعيػة واإلنسانيػة بجامعة تحّدد : 2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-أكمي محند أولحاج

 يخصو، البويرة، كّل فيما-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020فيفري  29في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األستاذ: شمس الدين شيتور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020فيفري  29المؤرخ في  150ممحــق بالقــرار رقم 

 البويـرة-بكّمية العمـوم االجتماعيـة واإلنسانيـة بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج لقسم الفمسفة
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  عبد النور نابت 1
 رئيس القسـ حدة بعنوف  2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أحمد سميماني 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جويدة غانـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حياة مشاط 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رابح بايو 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كماؿ خابر 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020فيفري  29مؤرخ في  151رقم  قــرار

 البويـرة-لقسم الشريعة بكّمية العمـوم االجتماعيـة واإلنسانيـة بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج
 

 والبحث العممي،إن وزير التعميم العالي 
 2020 جانفي سنة 2الموافق  1441جمادي األولى عاـ  06المؤّرخ في  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

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

 .المعّدؿ والمتّمـ امعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،الذي يحّدد مياـ الج 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة.
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وز  

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الشريعة بكّمية العموـ االجتماعيػة واإلنسانيػة  -
 .2019جويمية  11البويرة المؤّرخ في  -بجامعة أكمي محند  أولحاج

 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

االجتماعيػة واإلنسانيػة بجامعة أكمي القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الشريعة بكّمية العموـ 
 البويرة.-محند أولحاج

ػة بجامعة ة واإلنسانيػاالجتماعي العمـو كّميةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الشريعة ب :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-أكمي محند أولحاج

البويرة، كّل فيما يخصو، -لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج يكّمف المدير العاـ :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020فيفري  29المؤرخ في  151رقم رار ــق بالقــممح

 البويـرة-بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج ةـة واإلنسانيـاالجتماعيوم ـكّمية العملقسم الشريعة ب
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  عائشة أوىاب 1
 رئيس القسـ بوبكر شيخاوي  2
 أستاذ  عبد الباقي بدوي  3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عز الديف عبد الدايـ 4
 "أ"أستاذ محاضر قسـ  عزيزة عكوش 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" رشيدة بف عيسى 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فاتح بريكي 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحّدد القائمة االسمية، 2020فيفري  29مؤرخ في  152رقم  قــرار

 البويـرة-بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج كّمية اآلداب والّمغاتب لقسم اآلداب والّمغة الفرنسية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

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

 .المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003
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 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة.

 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .لذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميا

 كّمية اآلداب والّمغاتالعممية لقسـ اآلداب والّمغة الفرنسية بوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة  -
 .2018نوفمبر 14البويرة المؤّرخ في -بجامعة أكمي محند  أولحاج

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة  ب والّمغاتكّمية اآلداالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والّمغة الفرنسية ب
 البويرة.-أكمي محند  أولحاج

بجامعة  كّمية اآلداب والّمغاتتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والّمغة الفرنسية ب: 2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-أكمي محند أولحاج

 البويرة، كّل فيما يخصو،-لتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاجيكّمف المدير العاـ لمتعميـ وا :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020فيفري  29المؤرخ في  152رقم رار ــق بالقــممح

 البويـرة-بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج كّمية اآلداب والّمغاتب لقسم اآلداب والّمغة الفرنسية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـ مرئيس المجنة العممية ل عيسى بوسقيع 1
 رئيس القسـ رضا سبيح 2
 "أ"قسـ  أستاذ محاضر مراد دوكاري  3
 "أ"قسـ  أستاذ مساعد يوغرطة ميمودي  4
 "أ"قسـ  أستاذ مساعد سفياف لراشي 5
 "أ"قسـ  أستاذ مساعد حسف يوسف 6
 "ب" قسـ أستاذ مساعد ليندة أيت بف حمو 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020فيفري  29مؤرخ في  153رقم  قــرار
 البويـرة-أكمي محنـد أولحـاج بجامعة ةـياسيوم السّ ـوق والعمـالحقبكّميـة  القـانـون العـام لقسـم

 

 العالي والبحث العممي،إن وزير التعميم 
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى  -

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

 والمتّمـ. ؿياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدّ الذي يحّدد م 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف إنشاء جامعة البويػرة،المعّدؿ والمتّمـو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 ةػياسيوـ السّ ػالحقوؽ والعموبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ القانػوف العػاـ بكّميػة  -

 .2018سبتمبر  30البويرة المؤّرخ في  -بجامعة أكمي محند أولحاج
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة  ةػياسيـو السّ ػالحقوؽ والعمبكّميػة  العممية لقسـ القانػوف العػاـالقائمة االسمية ألعضاء المجنة 
 البويرة.-أكمي محند أولحاج

بجامعة  ةػياسيوـ السّ ػالحقوؽ والعمتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانػوف العػاـ بكّميػة  :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-أكمي محند أولحاج

 البويرة، كّل فيما يخصو،-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 فيفري  29 فيبالجزائر حرر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020فيفري  29المؤرخ في  153رقم رار ــق بالقــممح
 البويـرة-أكمي محنـد أولحـاج بجامعة ةـياسيوم السّ ـوق والعمـالحقبكّميـة  لقسـم القـانـون العـام

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـمرئيس المجنة العممية ل لونيسي عمي 1
 قسـالرئيس  محمودي دمحم 2
 محاضر  قسـ "أ" أستاذ خالدي فتيحة 3
 محاضر  قسـ "ب"أستاذ  بوترعة سييمة 4
 محاضر  قسـ "ب"أستاذ  كموف حسيف 5
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 مساعد  قسـ "أ"أستاذ  خميفي سمير 6
 مساعد  قسـ "أ"أستاذ  بممختار سيد عمي 7
 مساعد  قسـ "أ"  أستاذ بغدادي ليندة 8
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  أوتفات يوسف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020فيفري  29مؤرخ في  154رقم  قــرار

 البويـرة-بجامعة أكمي محنـد أولحـاج ةـياسيوم السّ ـوق والعمـالحقبكّميـة  لقسـم القـانـون الخـاص
 

 العالي والبحث العممي،إن وزير التعميم 
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

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

 .المعّدؿ والمتّمـ مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،يحّدد  الذي 2003
 2012 يونيو سنة 4 الموافق 1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 امعة البويػرة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضّمف إنشاء ج
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 ةػياسيوـ السّ ػالحقوؽ والعموبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ القانػوف الخػاص بكّميػة  -

 .2018سبتمبر  30البويرة المؤّرخ في -بجامعة أكمي محند  أولحاج
 

 ررّ ــــــقي  
 

 1424جمادى الثانية عاـ  24في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة 2003غشت سنة  23الموافق 

بجامعة أكمي  ةػياسيوـ السّ ػالحقوؽ والعماالسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانػوف الخػاص بكّميػة 
 البويرة.-محند أولحاج

 ةػياسيوـ السّ ػالحقوؽ والعمتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانػوف الخػاص بكّميػة  :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة أكمي محند أولحاج

 البويرة، كّل فيما يخصو،-لتكويف العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاجيكّمف المدير العاـ لمتعميـ وا :3 المادة
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020فيفري  29المؤرخ في  154رقم رار ــق بالقــممح
 البويـرة-بجامعة أكمي محنـد أولحـاج ةـياسيوم السّ ـوق والعمـالحقبكّميـة  لقسـم القـانـون الخـاص

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـمرئيس المجنة العممية ل والي نادية  1
 قسـالرئيس  بمحارث ليندة 2
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  ضريفي الصادؽ 3
 محاضر قسـ "أ" أستاذ معزوز دليمة 4
 قسـ "أ"محاضر أستاذ  لعشاش دمحم 5
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  ربيع زاىية 6
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  دعاس كماؿ 7
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  شتواف حياة            8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحّدد القائمة االسمية، 2020فيفري  29مؤرخ في  155رقم  قــرار

 البويـرة-بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج كّمية اآلداب والّمغاتب الّمغـة واألدب العربـيلقسم 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ  بمقتضى -

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

 .المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003
 2012 يونيو سنة 4لموافق ا 1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة.
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بجامعة  كّمية اآلداب والّمغاتاألدب العربي بالّمغػة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2018نوفمبر 14لبويرة المؤّرخ في ا-أكمي محند  أولحاج
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة أكمي  الّمغاتكّمية اآلداب و األدب العربي بالّمغػة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 البويرة.-محند  أولحاج

بجامعة  كّمية اآلداب والّمغاتاألدب العربي بالّمغػة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-أكمي محند أولحاج
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 البويرة، كّل فيما يخصو،-العالييف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020فيفري  29المؤرخ في  155رقم رار ــق بالقــممح

 البويـرة-بجامعة أكمـي محنـد أولحـاج اآلداب والّمغات كّميةب الّمغـة واألدب العربـيلقسم 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـ مأستاذ، رئيس المجنة العممية ل رابح مموؾ 1
 رئيس القسـ عيسى طيبي 2
 أستاذ  حفصة نعماني 3
 أستاذ  بوعالـ طيراوي  4
 "أ"قسـ  أستاذ محاضر نعيمة بف عمية 5
 "أ"قسـ  محاضرأستاذ  غنية لوصيف 6
 "ب"قسـ  أستاذ محاضر رشيدة بودالية 7
 "أ" قسـ أستاذ مساعد رشيدة عابد 8
 "أ" قسـ أستاذ مساعد كريمة أيت إحدادف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحّدد القائمة االسمية، 2020فيفري  29مؤرخ في  156رقم  قــرار

 البويـرة-بجامعة أكمـي محنـد  أولحـاج كّمية اآلداب والّمغاتب والثقافـة األمازيغيـةالّمغـة لقسم 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 06خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ  بمقتضى -

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

 المعّدؿ والمتّمـ. تنظيميا وسيرىا،يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة ب الذي 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق 1433عاـ رجب  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميا
 كّمية اآلداب والّمغاتوالثقافة األمازيغية بالّمغػة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2018نوفمبر 26لبويرة المؤّرخ في ا-بجامعة أكمي محند  أولحاج
 

 ررّ ــــــقي  
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة  ة اآلداب والّمغاتكّميوالّثقافػة األمازيغيػة بالّمغػة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 البويرة.-أكمي محند  أولحاج

بجامعة  كّمية اآلداب والّمغاتوالّثقافػة األمازيغيػة بالّمغػة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 البويرة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -أكمي محند أولحاج

البويرة، كّل فيما يخصو، -لعاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةأكمي محند أولحاجيكّمف المدير ا :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 فيفري  29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020فيفري  29المؤرخ في  156رقم رار ــق بالقــممح

 البويـرة-بجامعة أكمـي محنـد أولحـاجكّمية اآلداب والّمغاتب والثقافـة األمازيغيـةالّمغـة لقسم 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـ مأستاذ، رئيس المجنة العممية ل جالوي دمحم 1
 رئيس القسـ اعمر لعوفي 2
 ب""قسـ  أستاذ محاضر نادية بردوس 3
 "أ" قسـ أستاذ مساعد نبيمة ادريسي  4
 "أ" قسـ مساعد أستاذ ابراىيـ جابر 5
 "أ" قسـ أستاذ مساعد مجادي ججيقة 6
 "ب" قسـ أستاذ مساعد سميرة الوىاب 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019ماي  29المؤرخ في  797يعدل القرار رقم ، 2020فيفري  29مؤرخ في  158 رقم قــرار
 دد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في التكنولوجيات الصناعيةيح لذيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020سنة  جانفي 2الموافق 1441عاـ جمادى األولى  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

   .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 1992يوليو سنة  6الموافق  1413محـر عاـ  5المؤرخ في  280-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 4والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
 2011نوفمبر سنة  24 الموافق 1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 13، السيما المادة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجيالذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2019ماي  29المؤرخ في  797وبمقتضى القرار رقـ  -

 البحث في التكنولوجيات الصناعي، المعدؿ.
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 ررّ ــــــقي  
، المعدؿ، والمذكور أعاله، 2019ماي  29المؤرخ في  797تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:

 ي:أتكما ي تحرر
 (..................................بدون تغيير: ..........................)المادة األولى"

 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، كما يمي:
 البحث: لمستخدمي دعمبالنسبة 
 .السيد بركات حمزة 

 ."..................................والباقي بدون تغيير................................." 
   ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.                                                               :2المادة 

 2020 فيفري   29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن الموافقة عمى مداولة مجمس إدارة  ،2020فيفري  29مؤرخ في  159رقم  قــرار
  2018ماي  03في تكنولوجيات نصف النواقل لمطاقوية المؤرخ في  مركز البحث

 إنشاء مؤسسة فرعية في شكل شركة مساىمة والمتضمن
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 .القانوف التجاري، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59–75بمقتضى األمر رقـ  -
 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01–20وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2011نوفمبر  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396–11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 14القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادتيف  الذي يحدد
 .منو 53و

 2012غشت سنة  21الموافق  1433شواؿ عاـ  3المؤرخ في  316–12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء مركز البحث في تكنولوجيات نصف النواقل لمطاقوية

، 2013يناير سنة  30الموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77–13ى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتض -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ماي  03وبناء عمى محضر مداولة مجمس إدارة مركز البحث في تكنولوجيات نصف النواقل لمطاقوية المؤرخ في  -
2018. 

محضر النيائي لمجنة التقنية المكمفة بدراسة طمبات إنشاء المؤسسات الفرعية لدى مؤسسات التعميـ وبناء عمى ال -
 . 2020جانفي  21العالي والبحث العممي والمتضمف رأيا بالموافقة والموقع بتاريخ 

 

 ي ـقـــــّرر
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نوفمبر  24المؤرخ في  396–11مف المرسوـ التنفيذي رقـ  53طبقا لمفقرة األولى مف المادة  المادة األولى:
عمى مداولة مجمس إدارة مركز البحث في تكنولوجيات نصف النواقل  ، والمذكور أعاله، يوافق2011

، والمتضمنة إنشاء مؤسسة فرعية في شكل شركة مساىمة، 2018ماي  03لمطاقوية المؤرخ في 
  »   P V TEEFبي في تاف  Spa  «وتدعى: 

، المعدؿ والمتمـ، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59–75عية ألحكاـ األمر رقـ تخضع المؤسسة الفر  :2المادة 
والمذكور  2011نوفمبر  24المؤرخ في  396–11والمذكور أعاله، وكذا أحكاـ المرسوـ التنفيذي رقـ 

 .أعاله
لوجيات يكمف كل مف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ومدير مركز البحث في تكنو  :3المادة 

نصف النواقل لمطاقوية، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 
 والبحث العممي.

 2020 فيفري   29 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2017جويمية  16المؤرخ في  800يعدل القرار رقم ، 2020فيفري  29مؤرخ في  160رقم  قــرار
 المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
،  2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  252-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 .منو 24السيما المادة  الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2017جويمية  16المؤرخ في  800وبمقتضى القرار رقـ  -

 وطنية العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ، المعدؿ.المدرسة ال
 

 ررّ ــــــقي  
 

 ر، المعدؿ، والمذكو 2017جويمية  16المؤرخ في  800يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ القرار رقـ  المادة األولى:
 أعاله، كما ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 فيفري  29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا راموؿ خالد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو غاشي اسماعيل -
 الوطنية ممثل الوزير المكمف بالتربية عضو كادي كريـ -
 كمفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزيرة الم عضو ريغي الشريف -
 العمومية واإلصالح اإلداري وظيفة ممثل السمطة المكمفة بال عضو رزقي اعمر -
 اعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف بالداخمية والجم عضو بمخير طوير -
 ةممثل الوزير المكمف بالشؤوف الخارجي عضو حمروش سفياف -
 الوزير المكمف بالموارد المائية ممثل عضو بمعياضي سعيد -
 بالصناعة والمناجـالوزير المكمف ممثل  عضو جبيمي دمحم -
 د والمواصالت السمكية والالسمكيةممثمة الوزيرة المكمفة بالبري عضو تاليمف دمحم -
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالثقافة عضو بف شيخ زىية -
 الوزير المكمف بالشباب والرياضة ممثل عضو بميل بوعالـ -
 ممثمة الوزير المكمف باالتصاؿ عضو عميؾ كريمة -

 

 المنتخبون:األعضاء  -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 منتخب عف األساتذة لقسـ الصحافة ممثل عضو لعالوي خالد -
 ة عف األساتذة لقسـ عمـو االعالـممثمة منتخب عضو أبو القاسـ دالؿ -
 عف األساتذة المساعديف ممثمة منتخبة عضو تيماجر نريماف -
 المساعديفثل منتخب عف األساتذة مم عضو بف عربية رياض -
 مثل منتخب عف األساتذة المشاركيفم عضو مراد بوطاجيف -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف الموظفيف اإل عضو سمواني أسماء -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو لونيسي رفيق -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو زكاغ نريماف -
 بةممثمة منتخبة عف الطم عضو محفوظي أميرة -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2018فيفري  28المؤرخ في  201يعد القرار رقم ،  2020مارس  01مؤرخ في  161 رقم قــرار
 ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بالقبةالذي يحدد القائمة االسمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  209-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 سة خارج الجامعة.والمتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة بالقبة إلى مدر 
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 24السيما المادة  الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،

سمية ألعضاء مجمس إدارة ، الذي يحدد القائمة اإل2018فيفري  28المؤرخ في  201وبمقتضى القرار رقـ  -
   .العميا لألساتذة بالقبة، المعدؿالمدرسة 

 ررّ ــــــقي  
، المعدؿ،  والمذكور أعاله، كما 2018فيفري  28المؤرخ في  201يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:

 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2020 مارس 01 فيحرر بالجزائر 
 العمميوزير التعميم العالي والبحث 

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المدرسة العميا لألساتذة بالقبة قائمة أعضاء مجمس إدارة
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب  
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا باليسترو مراد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو غاشي اسماعيل -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو شيشيو رابح -
 عميـ المينييفممثمة الوزيرة المكمفة بالتكويف والت عضو شناؽ نجية -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري السمطة المكمفة بالممثل  عضو عثامنة جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ عضو لوصفاف خالد -

 

 ."..........................................والباقي بدون تغيير ...................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2019أفريل  22المؤرخ في  401يعدل القرار رقم ، 2020مارس  01مؤرخ في  162رقم  قــرار
 ساتذة ببوسعادة )والية المسيمة(الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لأل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 والبحث العممي.ير التعميـ العالي الذي يحدد صالحيات وز 
 2015يوليو سنة  16الموافق  1436رمضاف عاـ  29المؤرخ في  187-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة )والية المسيمة(
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 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو. 24السيما المادة  الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،

سمية ألعضاء مجمس إدارة ،  الذي يحدد القائمة اإل2019أفريل  22المؤرخ في  401وبمقتضى القرار رقـ  -
 ساتذة ببوسعادة )والية المسيمة(.العميا لألالمدرسة 

 ررّ ــــــقي  
 

، والمذكور أعاله، كما ىو محدد 2019أفريل  22المؤرخ في  401يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 مارس 01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة )والية المسيمة( قائمة أعضاء مجمس إدارة

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 بالتعميـ العالي والبحث العممي ممثل الوزير المكمف رئيسا بف يعيش كريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو طاىري المسعود -
 لوطنيةممثل الوزير المكمف بالتربية ا عضو بف بوزيد زيف الديف -
 مفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزيرة المك عضو فكراش عمار -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو مناد لخضر -
 الوزير المكمف بالصناعة والمناجـممثمة  عضو رحماني لطيفة -

 

 ."..........................................والباقي بدون تغيير ...................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  01مؤرخ في  163رقم  قــرار
 تممسان-بكّميـة العموم بجامعة أبو بكر بمقايد لقسـم الفيزياء

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ  بمقتضى -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 جامعة تممساف، المعّدؿ والمتّمـ. ، والمتضمف إنشاء1989
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 المعّدؿ والمتّمـ. تنظيميا وسيرىا،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة ب 2003
 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.وز الذي يحدد صالحيات 
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وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العمـو بجامعة تممساف المؤّرخ في  -
 .2019سبتمبر 18

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 تممساف.-القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العمـو بجامعة أبو بكر بمقايد
تممساف، -لقسـ الفيزياء بكمية العموـ بجامعة أبو بكر بمقايدتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
تممساف، كل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد :3المادة 

 البحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و 
 

 2020 مارس 01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020مارس  01المؤرخ في  163رقم رار ــق بالقــممح
 تممسان -بكّميـة العموم بجامعة أبو بكر بمقايد لقسـم الفيزياء

 فـةالّص  االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ بف يوسف بومديف 1
 رئيس القسـ بوفاتح دمحم رضا 2
 أستاذ  مراد عبد الكريـ 3
 أستاذ  قاليجي جماؿ 4
 أستاذ  لياني بشير 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قروزاف لطفي ابراىيـ 6
 محاضر قسـ "ب" أستاذ شيخ بالد بشير 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بعيوي كودجاتي سميرة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قارة زعيتري كماؿ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  01مؤرخ في  164رقم  قــرار

 تممسان-بكّميـة العموم بجامعةأبو بكر بمقايد لقسـم الكيمياء
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ  بمقتضى -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة تممساف، المعّدؿ والمتّمـ
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003

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

ممساف المؤّرخ في العممية لقسـ الكيمياء بكمية العموـ بجامعة توبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة  -
 .2019سبتمبر  18

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ  مف المرسوـ التنفيذي 48تطبيقا ألحكاـ المادة  األولى:المادة 
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 تممساف.-أبو بكر بمقايدالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العمـو بجامعة 
تممساف، -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العموـ بجامعة أبو بكر بمقايد :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ل فيما يخصو، تممساف، ك-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد :3 المادة

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 مارس 01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020مارس  01المؤرخ في  164رقم رار ــق بالقــممح

 تممسان -أبو بكر بمقايد  بجامعةبكّميـة العموم  لقسـم الكيمياء
 فـةالّص  االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ بجاوي المية 1
 رئيس القسـ سمس شوقي 2
 أستاذ  مخوخي بف عمر 3
 أستاذ  بوكمي حسف ليمى 4
 أستاذ  لوىيبي سميرة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بندي عبد هللا أماؿ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نورية بابا أحمد تشعيمي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رمضاف مامشة المية 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف حامد لخضر 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  01مؤرخ في  165رقم  قــرار
 تممسان-بكّميـة العموم بجامعة أبو بكر بمقايد لقسـم اإلعالم اآللي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ  بمقتضى -

  .المتضّمف تعييف أعضاء الحكومةو 
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 جامعة تممساف، المعّدؿ والمتّمـ. ، والمتضمف إنشاء1989
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العموـ بجامعة تممساف  وبناءً  -

 .2019سبتمبر  25المؤّرخ في 
 ررّ ــــــقي  

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 تممساف.-القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العموـ بجامعة أبو بكر بمقايد
-العموـ بجامعة أبو بكر بمقايدتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسمعمـ اإلعالـ اآللي بكمية  :2المادة 

 تممساف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
تممساف، كل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

 2020 مارس 01 فيالجزائر حرر ب
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  01المؤرخ في  165رقم رار ــق بالقــممح
 تممسان-بكّميـة العموم بجامعة أبو بكر بمقايد لقسـم اإلعالم اآللي

 فـةالّص  االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ لبراوي نبيمة 1
 رئيس القسـ بف عمار عبد الكريـ 2
 أستاذ بف معمر بدر 3
 أستاذ لحسايني دمحم 4
 أستاذ شيخ عز الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مرزوؽ دمحم 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" اليبدري زينب 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شاوش رمضاف حبابة المية 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020مارس  01مؤرخ في  166رقم  قــرار
 تممسان-أبو بكر بمقايدبكّميـة العموم بجامعة  لقسـم الرياضيات

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ  بمقتضى -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 جامعة تممساف، المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. تنظيميا وسيرىا،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة ب 2003
 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
مى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العمـو بجامعة تممساف المؤّرخ وبناًء ع -

 .2019 سبتمبر 26في 
 ررّ ــــــقي  

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ   48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 تممساف.-القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العموـ بجامعة أبو بكر بمقايد
-و بكر بمقايدتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ الرياضيات بكمية العموـ بجامعة أب :2المادة 

 تممساف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
تممساف، كل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 مارس 01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020مارس  01المؤرخ في  166رقم رار ــق بالقــممح

 تممسان-بكّميـة العموم بجامعةأبو بكر بمقايد لقسـم الرياضيات
 فـةالّص  االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ طواولة دمحم طارؽ  1
 رئيس القسـ العالـ عبد العزيز 2
 أستاذ  موساوي عمي 3
 أستاذ  مسيردي ميمود 4
 أستاذ  ناصري ياسمينة 5
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 أستاذمحاضر قسـ "أ" بف سيد صابري  6
 أستاذمحاضر قسـ "ب" مسيردي بشير 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قادة قموشة دمحم 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لقاط أحمد رضا 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020مارس  01مؤرخ في  167قــم ر  قــرار

 تممسان-بكّمية العمــوم بجامعـة أبو بكر بمقايد
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ  بمقتضى -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409حجة عاـ ذي ال 29المؤرخ في  138-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، والمتضمف إنشاء جامعة تممساف، المعّدؿ والمتّمـ1989
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي 
تممساف المؤّرخ -ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العمػػػػوـ بجامعػة ابو بكر بمقايد وبناًء عمى محضر انتخاب -

 .2019أكتوبر  2في 
 ي ـقـــــّرر

 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 تممساف.-العموـ بجامعة ابو بكر بمقايد تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية
تممساف، وفقا لمجدوؿ -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ بجامعة ابو بكر بمقايد :2المادة 

 بيذا القرار.الممحق 
تممساف، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير ابو بكر بمقايد :3 المادة

 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 مارس 01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2020مارس  01المؤرخ في  167رقــم  رارــق بالقـــممح

 تممسان -العموم بجامعة أبو بكر بمقايدلكّمية 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ الفيزياء مراد عبد الكريـ 1
 عميد الكمية عرار زىير 2
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، 2020مارس  01مؤرخ في  168رقـم  قــرار
 تممسان-لمعيـد العمــوم والتقنيـات التطبيقيـة بجامعـة أبو بكر بمقايد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-89ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رق -

 جامعة تممساف، المعّدؿ والمتّمـ. ، والمتضمف إنشاء1989
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العمـو والتقنيات التطبيقية بجامعػة ابو بكر  -

 .2019سبتمبر  23ممساف المؤّرخ في ت-بمقايد
 ي ـقـــــّرر

 

جمادي الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
يد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحد2003غشت سنة  23الموافق 1424

 تممساف.-العمـو والتقنيات التطبيقية بجامعة ابو بكر بمقايد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد
-تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ والتقنيات التطبيقية بجامعة ابو بكر بمقايد :2المادة 

 .تممساف ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار
تممساف، كّل فيما يخصو، -ابو بكر بمقايد ةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 مارس 01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020مارس  01المؤرخ في  168ممحـــق بالقــرار رقم 

 تممسان-والتقنيـات التطبيقيـة بجامعـة أبو بكر بمقايد لمعيـد العمــوم
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد، ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو  موسى بوجمعة بومديف 1
 مدير المعيد باغمي عبد المطيف 2
 والمسائل المرتبطة بالطمبةمدير مساعد مكّمف بالّدراسات  مموكة سماعيف 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بوعياد دمحم أميف 4
 رئيس قسـ العمـو بركة دمحم صميح 5
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المحّدد  2018أكتوبر  01المؤرخ في  892يعّدل القرار رقم ، 2020مارس  01مؤرخ في  169رقم  قــرار

 بشار -لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم المادة بكمية العموم الدقيقة بجامعة طاىري دمحم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

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

 .المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003
المتضمف  2009يناير سنة  04الموافق  1430 محـر عاـ 7فيالمؤرخ  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ـ.إنشاء جامعة بشار، المعّدؿ والمتمّ 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019أكتوبر  01المؤّرخ في  892وبموجب القرار رقـ  -

 .بشار-عموـ المادة بكمية العموـ الدقيقة بجامعة طاىري دمحم
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية العموـ الدقيقة بجامعة طاىري  -

 .2020جانفي  28مؤّرخ في بشار ال -دمحم
 ررّ ــــــقي  

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية العمـو  المادة األولى:
 بشار. -الدقيقة بجامعة طاىري دمحم

 -العموـ الدقيقة بجامعة طاىري دمحمتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية  :2المادة 
 بشار، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

بتطبيق  بشار، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة طاىري دمحم :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 مارس 01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
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 رئيس القسـ زىراوي براىيـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوزياف عز الديف 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف ناصر سعيد 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حماني عبد الرحماف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" لحسف ادريس 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" صابري نعيمة غوتية 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أغا ليمى 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جاليمة سميرة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عضاء المجنة العممية لقسم يحدد القائمة االسمية أل، 2020مارس  01مؤرخ في  170رقم  قــرار

 األغواط-العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة عمار ثميجي بكمية العموم االقتصادية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ  بمقتضى -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 2001
 غشت سنة 23افق المو  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العموـ االقتصادية  محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكميةوبناًء عمى  -

 .2019نوفمبر  20األغواط المؤّرخ في  -والتجارية وعمـو التسيير بجامعة عمار ثميجي
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

االقتصادية والتجارية العموـ  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية
 األغواط.-وعمـو التسيير بجامعة عمار ثميجي



  2020-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   233

 

 

 

العموـ االقتصادية والتجارية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-وعمـو التسيير بجامعة عمار ثميجي

األغواط، كل فيما يخصو، -كمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجيي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 مارس 01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  01المؤرخ في  170 رقـمممحــق بالقـرار 
 األغواط-االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة عمار ثميجيالعموم  بكمية العموم االقتصاديةلقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ طيبي حمزة  1
 رئيس القسـ بف تربح بف تربح 2
 أستاذ  دمحم فرحي 3
 أستاذ  بورناف ابراىيـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حفاي عبد القادر 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" الطيببف عوف  6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف جاب هللا دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بعداش الطاىر 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبيرات لخضر 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسميحدد القائمة ، 2020مارس  01مؤرخ في  171رقم  قــرار

 األغواط-العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة عمار ثميجي بكمية عموم التسيير
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20لمرسـو الرئاسي رقـ ابمقتضى  -

  .المتضّمف تعييف أعضاء الحكومةو 
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 2001
 غشت سنة 23ق المواف 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العموـ االقتصادية والتجارية  انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكميةوبناًء عمى محضر  -

 .2019نوفمبر  20في  األغواط المؤّرخ-وعمـو التسيير بجامعة عمار ثميجي
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 ررّ ــــــقي  
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
عمـو والتجارية و  العموـ االقتصادية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية

 األغواط.-التسيير بجامعة عمار ثميجي
عمـو العمـو االقتصادية والتجارية و  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية :2المادة 

 األغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-التسيير بجامعة عمار ثميجي
األغواط، كل فيما يخصو، -لعالييف ومدير جامعة عمار ثميجييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ا :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2020 مارس 01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020مارس  01المؤرخ في  171 رقـمممحــق بالقـرار 

 األغواط-االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة عمار ثميجيالعموم  بكمية لقسم عموم التسيير
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ أبو القاسـ حمدي 1
 رئيس القسـ بشير عبد العالي 2
 أستاذ  دمحم قويدري  3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عائشة شتاتحة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عائشة صفراني 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبد الحميد نعيجات 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" الطتير جعمات 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" الياشمي بعاج 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية لقسميحدد القائمة االسمية ، 2020مارس  01مؤرخ في  172رقم  قــرار

 األغواط-العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة عمار ثميجي بكمية العموم التجارية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ  بمقتضى -

  .المتضّمف تعييف أعضاء الحكومةو 
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 2001
 غشت سنة 23فق الموا 1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

العموـ االقتصادية والتجارية  انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية وبناًء عمى محضر -
 .2019نوفمبر  20غواط المؤّرخ في األ-وعمـو التسيير بجامعة عمار ثميجي

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

دية والتجارية وعمـو العموـ االقتصا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية
 األغواط.-التسيير بجامعة عمار ثميجي

العموـ االقتصادية والتجارية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -وعمـو التسيير بجامعة عمار ثميجي

األغواط، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 مارس 01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020مارس  01المؤرخ في  172 رقـمممحــق بالقـرار 
 األغواط-االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة عمار ثميجيالعموم  بكمية لقسم العموم التجارية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ميمود زيد الخير 1
 رئيس القسـ عبد الجبار مختاري  2
 أستاذ  عبد القادر قرش 3
 أستاذ  جموؿ بف قشوة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أحمد بف مويزة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" العميـ تاوتي عبد 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" خديجة قوريف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أسيا فريحة قمومة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية لقسم العموميحدد القائمة االسمية ، 2020مارس  01مؤرخ في  173رقم  قــرار

 األغواط-العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة عمار ثميجي بكمية المالية والمحاسبة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ  بمقتضى -

 .المتضّمف تعييف أعضاء الحكومةو 
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 2001
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غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

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

العموـ االقتصادية  مى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكميةوبناًء ع -
 .2019نوفمبر  20األغواط المؤّرخ في  -والتجارية وعمـو التسيير بجامعة عمار ثميجي

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ـ االقتصادية العمو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة بكمية
 األغواط. -والتجارية وعمـو التسيير بجامعة عمار ثميجي

العمـو االقتصادية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-والتجارية وعمـو التسيير بجامعة عمار ثميجي

األغواط، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 مارس 01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدين شيتورشمس : األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  01المؤرخ في  173 رقـمممحــق بالقـرار 
 األغواط-العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة عمار ثميجي والمحاسبة بكميةلقسم العموم المالية 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ لعال رمضاني 1
 رئيس القسـ الطاىر مخموفي 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فوزية براىمي 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عالؿ بف ثابت 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فاطمة الزىراء بوداود 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مصطفى بورناف 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمحم األميف حساب 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أحمد قربة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خيرة بوىالي 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020مارس  01مؤرخ في  174رقم  قــرار
 األغواط-وعموم التسيير بجامعة عمار ثميجي لكمية العموم االقتصادية والتجارية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424ادى الثانية عاـ جم 24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والبحث العممي.ير التعميـ العالي الذي يحدد صالحيات وز 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير  -

 .2018أفريل  26األغواط المؤّرخ في -بجامعة عمار ثميجي
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

موـ التسيير تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وع
 األغواط.-عمار ثميجي بجامعة

العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -عمار ثميجي

األغواط، كل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 مارس 01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020مارس  01المؤرخ في  174رقم  رارــق بالقـــممح

 األغواط-وعموم التسيير بجامعة عمار ثميجيلكمية العموم االقتصادية والتجارية 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية ابرىيـ بورناف 1
 عميد الكمية طاىر جعامات 2
 العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث  أحميدة فرحات 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة مسعودي عبد اليادي 4
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 رئيس قسـ عمـو التسيير طيب بف عوف  5
 رئيسة قسـ العمـو االقتصادية بف تربح بف تربح 6
 رئيس قسـ العمـو التجارية مختاري عبد الجبار 7
 العمـو المالية والمحاسبةرئيس قسـ  الطاىر مخموفي 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير ابو القاسـ حمدي 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية حمزة طيبي 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية ميمود زيد الخير 11
 والمحاسبةرئيس المجنة العممية لقسـ العمـو المالية  لعال رمضاني 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية دمحم فرحي 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير مقدـ عببيرات 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير دمحم قويدري  15
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجاريةممّثل  عبد القادر قرش 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة عالؿ ثابت 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة فوزية ابراىمي 18
 المساعديفممّثل عف األساتذة  العيد رزؽ هللا 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف الطاعر بعداش 20
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ، 2020مارس  01مؤرخ في  175رقم  قــرار
 األغواط-اآلداب والمغات بجامعة عمار ثميجي بكميةدب العربي لقسم المغة واأل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
اآلداب والمغات  ة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجن -

 .2019سبتمبر  12األغواط المؤّرخ في -بجامعة عمار ثميجي
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
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والمغات بجامعة عمار اآلداب  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية
 األغواط.-ثميجي

اآلداب والمغات بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-عمار ثميجي

األغواط، كل فيما يخصو، -عة عمار ثميجيلعالييف ومدير جاميكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 مارس 01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  01المؤرخ في  175 رقـمممحــق بالقـرار 
 األغواط-بجامعة عمار ثميجي اآلداب والمغات بكمية لقسم المغة واألدب العربي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ سميماف بف عمي 1
 رئيس القسـ عيسى عطاشي 2
 أستاذ عبد العميـ بوفاتح 3
 أستاذ دمحم خميفة 4
 أستاذ مييوب جعيرف  5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أبو بكر بوقريف 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمغربيعبد القادر  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد الحميد قاوي  8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد القادر معمري  9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ، 2020مارس  01مؤرخ في  176رقم  قــرار

 األغواط-اآلداب والمغات بجامعة عمار ثميجي لقسم المغـة الفـرنسـية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20الرئاسي رقـ بمقتضى المرسـو  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد م 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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اآلداب والمغات بجامعة  العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة -
 .2019سبتمبر  24األغواط المؤّرخ في -عمار ثميجي

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة عمار اآلداب والمغات  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية
 األغواط.-ثميجي

اآلداب والمغات بجامعة عمار  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-ثميجي

األغواط، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 مارس 01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020مارس  01المؤرخ في  176 رقـمممحــق بالقـرار 
 األغواط-والمغات بجامعة عمار ثميجي اآلداب بكمية لقسم المغـة الفـرنسـية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ سالت أماؿ 1
 رئيس القسـ خنشة الطيب 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خنيفر عبد الواحد 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لحسف زىرة شيرزاد 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" طيفور ثامر 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" القادربمخيثر عبد  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عرابي عبد الرحيـ عبد الحميـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف عايشة بمغوار سارة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رويس رايح سميرة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  01مؤرخ في  177قم ر  قــرار

 األغواط-اآلداب والمغات بجامعة عمار ثميجي لقسم المغة اإلنجميزية وآدابيا بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20الرئاسي رقـ بمقتضى المرسـو  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 2001
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

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

اآلداب والمغات  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية وآدابيا بكمية -
 .2019نوفمبر  19غواط المؤّرخ في األ-بجامعة عمار ثميجي

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ب والمغات بجامعة اآلدا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية وآدابيا بكمية
 األغواط.-عمار ثميجي

اآلداب والمغات بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية وآدابيا بكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-عمار ثميجي

األغواط، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 مارس 01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  01المؤرخ في  177 رقـمممحــق بالقـرار 
 األغواط-اآلداب والمغات بجامعة عمار ثميجي بكمية لقسم المغة اإلنجميزية وآدابيا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عريبي ابراىيـ 1
 رئيس القسـ مشيكل دمحم 2
 أستاذ أفقير دمحم 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قاسمي مصطفى 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قريشي سييمة 5
 "أ"أستاذ مساعد قسـ  بخوش صالح 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف ردة جماؿ 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  01مؤرخ في  178رقم  قــرار
 األغواط-اآلداب والمغات بجامعة عمار ثميجي لقسم المغـة اإلسبـانية بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20الرئاسي رقـ بمقتضى المرسـو  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والبحث العممي.ير التعميـ العالي الذي يحدد صالحيات وز 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة اإلسبانية بكمية اآلداب والمغات بجامعة  -

 .2019أكتوبر  29غواط المؤّرخ في األ-عمار ثميجي
 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة عمار  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلسبانية بكمية اآلداب والمغات
 األغواط.-ثميجي

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلسبانية بكمية اآلداب والمغات بجامعة عمار  :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-ثميجي

األغواط، كل فيما يخصو، -جييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثمي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 مارس 01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020مارس  01المؤرخ في  178 رقـمممحــق بالقـرار 
 األغواط-والمغات بجامعة عمار ثميجي اآلداب بكمية لقسم المغـة اإلسبـانية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ رشيد نذير 1
 رئيس القسـ بدرانية مباركة  2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عمي رحماني خديجة 3
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رجـ عبد اليادي 4
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 أستاذ مساعد قسـ "أ" قربة عبد الرحمف 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فاطمة تيياؿ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رفسي سفياف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سكحاؿ حكيـ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عضاء المجمس العممييحدد القائمة االسمية أل، 2020مارس  01مؤرخ في  179رقم  قــرار

 األغواط-لكمية اآلداب والمغــات بجامعة عمار ثميجي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20الرئاسي رقـ بمقتضى المرسـو  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذي -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الخاصة بتالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد  2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األغواط -والمغات بجامعة عمار ثميجيممّثمي األساتذة بالمجمس العممي بكمية اآلداب وبناًء عمى محضر انتخاب  -

 .2019ديسمبر  11المؤّرخ في 
 ي ـقـــــّرر

 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003 غشت سنة 23الموافق  1424عاـ 

 األغواط.-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة عمار ثميجي
وفقا األغواط، -اآلداب والمغات بجامعة عمار ثميجي تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
األغواط، كل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 مارس 01 فيحرر بالجزائر 
 العالي والبحث العمميوزير التعميم 

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجمس العمميالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2020مارس  01المؤرخ في  179رقم  رارــق بالقـــممح
 األغواط-لكمية اآلداب والمغــات بجامعة عمار ثميجي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي   بديار بشير 1
 عميد الكمية مسعود عامر 2
 بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية نائب العميد مكّمف بما دمحم فنطازي  3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة حفاصي سالـ 4
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي  عيسى عطاشي 5
 رئيس قسـ المغة الفرنسية الطيب خنشة 6
 رئيس قسـ المغة اإلنجميزية دمحم مشيكل 7
 رئيس قسـ المغة اإلسبانية مباركة بدرانية 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي سميماف بف عمي 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية  اماؿ سالت 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية عريبي ابراىيـ 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة اإلسبانية رشيد نذير 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي   عامر بف شتوح 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة اإلنجميزية  دمحم أفقير 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة اإلنجميزية  مصطفى قاسمي 15
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة الفرنسية ممّثل لحسف زىرة شيرزاد 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بردة جماؿ 17
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سكحاؿ حكيـ 18
 مدير مخبر بحث دمحم قريبير 19
 مديرة مخبر بحث عائشة عبيزة 20
 مدير مخبر بحث الطيب دبو 21
 مدير مخبر بحث الشايب ورنيقي 22
 مسؤوؿ المكتبة عطيات بف يوسف 23
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ، 2020مارس  01مؤرخ في  180رقم  قــرار
 األغواط-التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي لقسم جذع مشترك لمعموم والتكنولوجيا بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20الرئاسي رقـ بمقتضى المرسـو  -

  .الحكومةوالمتضّمف تعييف أعضاء 
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

التكنولوجيا  اتذة بالمجنة العممية لقسـ جذع مشترؾ لمعمـو والتكنولوجيا بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األس -
 .2019نوفمبر  20غواط المؤّرخ في األ-بجامعة عمار ثميجي

 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424

التكنولوجيا بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ جذع مشترؾ لمعموـ والتكنولوجيا بكمية
 األغواط.-عمار ثميجي

التكنولوجيا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ جذع مشترؾ لمعموـ والتكنولوجيا بكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة عمار ثميجي

األغواط، كل فيما يخصو، -ف ومدير جامعة عمار ثميجييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العاليي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 مارس 01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  01المؤرخ في  180 رقـمممحــق بالقـرار 
 األغواط-التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي بكمية لقسم جذع مشترك لمعموم والتكنولوجيا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف مخموؼ عبد النور 1
 رئيس القسـ حيرش أحمد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دوالش مرزاؽ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بقشيش بولنوار 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف طوباش محند 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بميادي بدر الديف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ساؼ سميـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" عقبي فريد 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحّدد  ،2018أفريل  01المؤرخ في  277يعّدل القرار رقم ، 2020مارس  01مؤرخ في  181رقم  قــرار

 الوادي-العموم الدقيقة بجامعة حمو لخضركّمية لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الرياضيات ب
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003
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 2015 يونيو سنة 22الموافق  1436رمضاف عاـ  5في  المؤرخ 161-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ء جامعة الوادي،المعّدؿ والمتّمـ.والمتضّمف إنشا

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

،الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 2018أفريل  01المؤرخ في  277رقـ  وبموجب القرار -
 الوادي.-الدقيقة بجامعة حمو لخضرـو ػكّمية العمالرياضيات ب

 .2019ديسمبر  19المؤّرخ في  469الوادي رقـ -وبناًء عمى إرساؿ مدير جامعة حمو لخضر -
 

 ررّ ــــــقي  
 

ـو ػكّمية العمييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات ب المادة األولى:
 الوادي.-الدقيقة بجامعة حمو لخضر

-الدقيقة بجامعة حمو لخضروـ ػكّمية العمتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات ب :2المادة 
 الممحق بيذا القرار. الوادي ، وفًقا لمجدوؿ

الوادي، كّل فيما يخصو،بتطبيق -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حمو لخضر :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 مارس 01 فيحرر بالجزائر 
 العمميوزير التعميم العالي والبحث 

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2018أفريل  01المؤرخ في  277الذي يعّدل القرار رقم  2020مارس  01المؤرخ في  181رقم رار ــق بالقــممح
 الوادي-العموم الدقيقة بجامعة حمو لخضركّمية المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الرياضيات ب

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عيساوي عادؿ 1
 رئيس القسـ بموؿ السعيد 2
 أستاذ  نيس الميف 3
 أستاذ  منصور عبد الوىاب 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عبد الفتاحفارح  5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف عمي ابراىيـ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بقاص دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ذويب بشير 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحّدد  ،2018أفريل  01المؤرخ في  276يعّدل القرار رقم ، 2020مارس  01مؤرخ في  182رقم  قــرار

 الوادي-العموم الدقيقة بجامعة حمو لخضركّمية لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الكيمياء ب
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .لمتضّمف تعييف أعضاء الحكومةا
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003

 2015 يونيو سنة 22الموافق  1436رمضاف عاـ  5المؤرخ في  161-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .لمتضّمف إنشاء جامعة الوادي،المعّدؿ والمتّمـوا

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

،الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 2018أفريل  01المؤرخ في  276القرار رقـ وبموجب  -
 الوادي.-الدقيقة بجامعة حمو لخضرـو ػكّمية العمالكيمياء ب

 .2019ديسمبر  19المؤّرخ في  469الوادي رقـ -وبناًء عمى إرساؿ مدير جامعة حمو لخضر -
 

 ررّ ــــــقي  
 

ـو ػكّمية العمييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء ب المادة األولى:
 الوادي.-الدقيقة بجامعة حمو لخضر

-الدقيقة بجامعة حمو لخضروـ ػكّمية العمتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء ب :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.الوادي ، وفًقا لمجدوؿ 

الوادي، كّل فيما يخصو، بتطبيق -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حمو لخضر :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 مارس 01 فيحرر بالجزائر 
 العمميوزير التعميم العالي والبحث 

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2018أفريل  01المؤرخ في  276الذي يعّدل القرار رقم  2020مارس  01المؤرخ في  182رقم رار ــق بالقــممح
 الوادي-العموم الدقيقة بجامعة حمو لخضركّمية المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الكيمياء ب

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لمقسـ رئيس المجنة العممية التجاني سكينة 1
 رئيس القسـ عطية جماؿ 2
 أستاذ  العانز التيامي 3
  أستاذ وىراني دمحم رضا 4
 محاضر قسـ "أ" أستاذ خمف عبد الحميد 5
 محاضر قسـ "ب" أستاذ مازري راضية 6
 مساعد قسـ "أ" أستاذ نموسة دمحم التجاني 7
 مساعد قسـ "أ" أستاذ سويعي بمقاسـ 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المحّدد  2018أفريل  01المؤرخ في  275يعّدل القرار رقم ، 2020مارس  01مؤرخ في  183رقم  قــرار
 الوادي-العموم الدقيقة بجامعة حمو لخضركّمية لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الفيزياء ب

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 والمتّمـ.المعّدؿ  تنظيميا وسيرىا،الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة ب 2003
 2015 يونيو سنة 22الموافق  1436رمضاف عاـ  5المؤرخ في  161-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. ء جامعة الوادي،والمتضّمف إنشا
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .حيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحّدد صال
،الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 2018أفريل  01المؤرخ في  275وبموجب القرار رقـ  -

 الوادي.-الدقيقة بجامعة حمو لخضرـو ػكّمية العمالفيزياء ب
 .2019ديسمبر  19ي المؤّرخ ف 469الوادي رقـ -وبناًء عمى إرساؿ مدير جامعة حمو لخضر -

 

 ررّ ــــــقي  
 

الدقيقة ـو ػكّمية العمييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء ب المادة األولى:
 الوادي.-بجامعة حمو لخضر

-الدقيقة بجامعة حمو لخضرـو ػكّمية العمتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء ب :2المادة 
 الوادي ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

الوادي، كّل فيما يخصو، بتطبيق -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حمو لخضر :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 مارس 01 يفحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2018أفريل  01المؤرخ في  275الذي يعّدل القرار رقم ، 2020مارس  01المؤرخ في  183رقم رار ــق بالقــممح
 الوادي-العموم الدقيقة بجامعة حمو لخضركّمية المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الفيزياء ب

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ محبوب دمحم الصادؽ 1
 القسـرئيس  بقاص عز الديف 2
 أستاذ  قدة الحبيب 3
 أستاذ  ضز جماؿ 4
 أستاذ أ" بوراس فتحي 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" رحاؿ عاشور 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عسكري سييمة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2018أفريل  01المؤرخ في  279يعّدل القرار رقم ، 2020مارس  01مؤرخ في  184رقم  قــرار
 الوادي-الدقيقة بجامعة حمو لخضرلكّميـة العمـوم  المحّدد لمقائمة االسمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ،2003
 2015 يونيو سنة 22الموافق  1436رمضاف عاـ  5المؤرخ في  161-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة الوادي، المعّدؿ والمتّمـ
  2013يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18في  المؤرخ77 -13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  ،2018أفريل  01المؤرخ في  279وبموجب القرار رقـ  -

 الوادي.-الدقيقة بجامعة حمو لخضرـو ػكّمية العمب
 .2019ديسمبر  19مؤّرخ في ال 469الوادي رقـ -وبناًء عمى إرساؿ مدير جامعة حمو لخضر -

 

 ررّ ــــــقي  
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ الدقيقة بجامعة  المادة األولى:
 الوادي.-حمو لخضر

وفًقا  الدقيقة بجامعة حمػػػو لخضػػػر الػػػػػػػواديوـ ػالعمتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة  :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

الوادي، كّل فيما يخصو، بتطبيق -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حمو لخضر :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 مارس 01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدين شيتورشمس : األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2018أفريل  01المؤرخ في  279يعّدل القرار رقم الذي  2020مارس  01المؤرخ في  184رقم  ممحـــق بالقـــرار
 الوادي-الدقيقة بجامعة حمو لخضرلكّميـة العمـوم  االسميةالمحّدد لمقائمة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات نيس لميف 1
 عميد الكّمية منصور عبد الوىاب 2
 بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد المكّمف  تواتي ابراىيـ دمحم السعيد 3
 نائب العميد المكّمف بما بعد الّتدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية نيس خديجة 4
 رئيس قسـ الفيزياء بقاص عز الديف 5
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 رئيس قسـ الرياضيات بموؿ السعيد 6
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي مديمح الساسي 7
 الكيمياءرئيس قسـ  عطية جماؿ 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء محبوب دمحم الصادؽ 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات عيساوي عادؿ 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي لجدؿ ابراىيـ 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء التجاني سكينة 12
 مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء ممّثل األساتذة ذوي  قدة الحبيب 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات فارح عبد الفتاح 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي خالدي دمحم خير الديف 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء خمف عبد الحميد 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء دىامشية دمحم 17
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوشريط عمار 18
 ممّثل عف األساتذة المساعديف التجاني يحي نموسة 19
 مدير مخبر بحث رحومة فرحات 20
 مدير مخبر بحث العانز التيامي 21
 مسؤوؿ مكتبة الكمية عباس وردة 22
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2018 نوفمبر 28المؤرخ في  1095يعدل القرار رقم ، 2020مارس  05مؤرخ في  186 رقم قــرار
 مستغانم الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة جانفي  2الموافق  1441جمادى األولى  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
 1998سنة  يوليو 7الموافق  1419عاـ  ربيع األوؿ 13المؤرخ في  220 -98وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .منو 3، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة مستغانـوالمتضمف  إنشاء جامعة  
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 2018 نوفمبر 28المؤرخ في  1095القرار رقـ وبمقتضى  -

 مستغانـ، المعدؿ.جامعة 
 ررّ ــــــقي  
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أعاله، والمذكػور  المعدؿ ،2018 نوفمبر 28المؤرخ في  1095يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى: 
 .بيذا القرارىو محدد في الجدوؿ الممحق  كما

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 مارس 05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة مستغانم

 ن:واألعضاء المعين  -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 العالي والبحث العمميممثل الوزير المكمف بالتعميـ  رئيس ميغاشو مراد -
 الوزير المكمف بالمالية ةممثم عضو بويبة أمينة -
 بالتربية الوطنية ةممثل الوزير المكمف عضو بف شيرة العربي -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو  طويل عبد القادر -
 االجتماعيممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف  عضو بشير ىمشت -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو ناجوي مدني  -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ حافع األختاـ عضو خالدي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو بمحساف مختار -
صالح المستشفياتاممثل الوزير المكمف بالصحة والسك عضو خميل دمحم توفيق -  ف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة عضو بف لولو رمضاف -
 ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ عضو آزرو عمي -
 بالثقافة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو سحنوف دمحم -
 بالصناعة والمناجـ ةممثل الوزير المكمف عضو دبالجي حورية -
 الريفيةممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية  عضو مساوي ميدي -
 ممثل الوالي عضو روابحي عبد الرحمف -

 

 ."..........................................والباقي بدون تغيير ...................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2018 ديسمبر 13المؤرخ في  1300يعدل القرار رقم ، 2020مارس  05مؤرخ في  187 رقم قــرار
 1الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .منو 3المادة وسيرىا، المعدؿ والمتمـ السيما  1والمتعمق بتنظيـ  جامعة وىراف
 2020سنة جانفي  2الموافق  1441جمادى األولى  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 2018ديسمبر  13المؤرخ في  1300رقـ  وبمقتضى القرار -
 ، المعدؿ.1جامعة وىراف

 ي ـقـــــّرر
 

والمذكػور أعاله،  المعدؿ ،2018ديسمبر  13المؤرخ في  1300يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 .محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار ىو كما

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 مارس 05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي  ممثل رئيس عبد اإللو  عبد القادر -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو سعدوت دمحم -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو حرشاوي عبد اليادي -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو أرزقي سميماني -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بالبكوش عبد القادر -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو نيف عمي -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو عثماني يحي -
صالح المستشفياتاممثل الوزير المكمف بالصحة والسك عضو بودعة عبد الناصر -  ف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ عضو عمروش مسعود -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ عضو خمدوف عبد الرحماف -
 بالثقافة ةالمكمف ةممثمة الوزير  عضو صالحي بشرى  -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو قاضي طاىر -
 ممثل الوالي عضو بوستة دمحم -

 

 ."..........................................والباقي بدون تغيير ......................................"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019 أفريل 21المؤرخ في  346يعدل القرار رقم ، 2020مارس  05مؤرخ في  188 رقم قــرار
 غرداية  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة جانفي  2الموافق  1441جمادى األولى  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، 2003
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، 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 2المتضمف إنشاء جامعة غرداية، السيما المادة 

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

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ،2019 أفريل 21المؤرخ في  346وبمقتضى القرار رقـ  -
 غرداية.

 ررّ ــــــقي  
 

 أعاله، كما ىو والمذكػور ،2019 أفريل 21المؤرخ في  346يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 مارس 05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 غردايةقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة 

 ن ) بدون تغيير(واألعضاء المعين -1
 ن:واألعضاء المنتخب -2

 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 الطبيعة والحياة وعمـو األرض عمـو لكمية ذوي مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو خف بشير -
 لكمية العمـو والتكنولوجيا ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو قرباتي قدور  -
 لكمية اآلداب والمغات ذوي مصف األستاذية األساتذةعف  ةمنتخب ةممثم عضو أوالد عمي زينب -
 واإلنسانية االجتماعيةلكمية العمـو  ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو دمحم السعيد مصيطفى -
 والتجارية وعمـو التسيير االقتصاديةلكمية العمـو  ذوي مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو طويطي مصطفى -
 لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية ذوي مصف األستاذية ممثل  منتخب عف األساتذة عضو فروحات السعيد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو خطوي عبد المجيد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو عكرمي فوزي  -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو نواصر عبد المالؾ -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو هللاأوالد يحي عبد  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو     عبد العزيز رستـ  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو قدوح الحاج إسماعيل -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2020مارس  05مؤرخ في  189رقم  قــرار
 1البميـدة-سعـد دحـمب بجامعة العمـوم البيطريـة لمعيد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1989 الموافق أّوؿ غشت سنة 1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 جامعة البميدة، المعّدؿ والمتّمـ.المتضّمف إنشاء و 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
 1البميدة-سعػد دحػمب اب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العموـ البيطرية بجامعةوبناًء عمى محضر انتخ -

 .2020جانفي   27المؤّرخ في 
 ررّ ــــــقي  

جمادي الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

   .1ميػدةالب-سعػد دحػمب القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمـو البيطرية بجامعة
وفقا  1البميػدة-سعػد دحػمب تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ البيطرية بجامعة :2المادة 

 .لمجدوؿ الممحق بيذا القرار
، كل فيما يخصو، 1البميػدة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعػد دحػمب :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2020 مارس 05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020مارس  05المؤرخ في  189ممحـــق بالقــرار رقم 

 1البميـدة-دحـمبسعـد  بجامعة لمعيد العمـوم البيطريـة
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التعميـ في الطور ما قبل السريري  بربار عمي 1
 مدير المعيد كبور جميمة 2
 الخارجيةمدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات  عادؿ جالؿ 3
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة أوشاف نسيـ 4
 رئيس قسـ التعميـ في الطور السريري  يحي عاشور 5
 رئيس قسـ التعميـ في الطور ما قبل السريري  حمامي نبيمة 6
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 رئيس قسـ الطب والجراحة البيطرية والتكاثر الحيواني   جودي مصطفى 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التعميـ في الطور ما قبل السريري  نعيمةصحراوي  8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التعميـ في الطور السريري  بمعباس رفيق 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التعميـ في الطور السريري  كاله نمر رابح 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الطب والجراحة البيطرية والتكاثر الحيواني   دمحم نبيلمنواري  11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الطب والجراحة البيطرية والتكاثر الحيواني   قايدي رشيد 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ترزاعمي دليمة 13
 ممّثل عف األساتذة المساعديف الزروؽ ريـ 14
 مسؤوؿ المكتبة ديمـ زىية 15
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجمس العممي عضاءيحدد القائمة االسمية أل، 2020مارس  05مؤرخ في  190رقم  قــرار
 1البميـدة-سعـد دحـمب عمـــم الطيــران والّدراسـات الفضائيـة بجامعة لمعيد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 الموافق أّوؿ غشت سنة 1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 جامعة البميدة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضّمف إنشاء  1989
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ؿ والمتّمـ.الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدّ الذي يحّدد مياـ  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
سعػد  ممي لمعيد عمـ الطيراف والدراسات الفضائية بجامعةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس الع -

 .2020فيفري  09المؤّرخ في  1البميػدة-دحػمب
 ررّ ــــــقي  

جمادي الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

سعػد  القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عمـ الطيراف والدراسات الفضائية بجامعة
   .1البميػدة-دحػمب

سعػد  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عمـ الطيراف والدراسات الفضائية بجامعة :2المادة 
 .، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار1البميػدة-دحػمب

، كل فيما يخصو، 1البميػدة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعػد دحػمب :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 مارس 05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شيتورشمس الدين : األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020مارس  05المؤرخ في  190ممحـــق بالقــرار رقم 
 1البميـدة-سعـد دحـمب والّدراسـات الفضائيـة بجامعة عمـــم الطيــران لمعيد

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّدراسات الفضائية بوكراع صالح 1
 مديرة المعيد بف خدة أمينة 2
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية الغة محند 3
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة كباب حكيـ 4
 رئيس قسـ الدراسات الفضائية رناف رشيد 5
 الجويةرئيس قسـ المالحة  قويدر الواحد بولنوار 6
 رئيس قسـ بناء الطائرات ناش أحمد 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الدراسات الفضائية موفق ليمى 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المالحة الجوية الغة محند 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المالحة الجوية عثماف فضيمة 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ بناء الطائرات بف عودة الزواوي ابراىـ 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ بناء الطائرات ماحي آماؿ 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف أمتوت لونيس 13
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف عيسى رشيد 14
 مدير مخبر بحث رزوؽ الطاىر 15
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجمس العممي  ألعضاء يحدد القائمة االسمية، 2020مارس  05المؤرخ في  191رقم  قــرار
 1البميـدة-سعـد دحـمب بجامعة اليندســة المعمــارية والتعميــر لمعيد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعّدؿ والمتّمـ 1989
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .جامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ ال 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
سعػد  العممي لمعيد اليندسػػة المعمػػارية والتعميػػر بجامعةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس  -

 .2020جانفي  27المؤّرخ في  1البميػدة  -دحػمب
 ررّ ــــــقي  
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جمادي الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -سعػد دحػمب عةالقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اليندسػػة المعمػػارية والتعميػػر بجام
   .1البميػدة

 -سعػد دحػمب تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اليندسػػة المعمػػارية والتعميػػر بجامعة :2المادة 
 .، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار1البميػدة

، كل فيما يخصو، 1البميػدة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعػد دحػمب :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 مارس 05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شيتورشمس الدين : األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020مارس  05المؤرخ في  191ممحـــق بالقــرار رقم 
 1البميـدة-سعـد دحـمب بجامعة والتعميــراليندســة المعمــارية  لمعيد

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية شرقي سامية 1
 مدير المعيد آيت سعدي دمحم حسيف 2
 العممي والعالقات الخارجيةمدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث  مرزلقاد ريـ 3
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة محينداد نعيمة 4
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية عويسي بشير خميل 5
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية والثرات حوي بف سعادة سميرة 6
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية، تعمير وبيئة جالطة آماؿ 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية نعيمي مريـ 8
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف حاجي ميساف 9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف خالف حساس نعيمة 10
 مدير مخبر بحث عبد الصمد فوفا عائشة أمينة 11
 مسؤوؿ مكتبة المعيد مختار بالؿ احدوقة 12

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية أل، 2020مارس  05مؤرخ في  192رقم  قــرار

 1وىران-العموم الدقيقة والتطبيقية بجامعة أحمد بن بمة بكمية لقسم الرياضيات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
المتعّمق بتنظيـ  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84المرسوـ رقـ  -

 .والمتّمـ ؿجامعة وىراف وسيرىا، المعدّ 
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.اعد الخاصة بتالذي يحّدد مياـ الجامعة والقو  2003

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

العمـو الدقيقة والتطبيقية بجامعة  ياضيات بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الر  -
 .2019أكتوبر  16المؤّرخ في  1وىراف  -أحمد بف بمة

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

والتطبيقية بجامعة أحمد العموـ الدقيقة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية
 .1وىراف-بف بمة

العموـ الدقيقة والتطبيقية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1وىراف-أحمد بف بمة

، كل فيما يخصو، 1وىراف-جامعة أحمد بف بمة يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 مارس 05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020مارس  05المؤرخ في  192 رقـمممحــق بالقـرار 
 1وىران-والتطبيقية بجامعة أحمد بن بمة العموم الدقيقة بكمية لقسم الرياضيات

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ميمودي يمينة 1
 رئيس القسـ بمغابة قاسـ 2
 أستاذ بكار دمحم 3
 أستاذ سنوساوي عبد الرحماف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" تميموف شييناز زكية 5
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  مزغراني فاطمة الزىراء 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمبرقات زوليخة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المحّدد لمقائمة  2018أكتوبر  01المؤرخ في  873، يعّدل القرار رقم 2020مارس  05مؤرخ في  193رقم  قــرار
 بشار-االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة طاىري دمحم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

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

 .بتنظيميا وسيرىا،المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة  2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في 07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 اء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنش
يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 2013
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2018أكتوبر  01المؤّرخ في  873وبموجب القرار رقـ  -

 بشار. -والمغات بجامعة طاىري دمحمالمغة واألدب العربي بكمية اآلداب 
األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي  -

 .2020فيفري  04بشار المؤّرخ في  -بجامعة طاىري دمحم
 

 ررّ ــــــقي  
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية  المادة األولى:
 بشار.-اآلداب والمغات بجامعة طاىري دمحم

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

 بتطبيق بشار، كل فيما يخصو،-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةطاىري دمحم :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 مارس 05 فيحرر بالجزائر 
 والبحث العمميوزير التعميم العالي 

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2018أكتوبر  01المؤرخ في  873الذي يعّدل القرار رقم  2020مارس  05المؤرخ في  193 رقـمممحــق بالقـرار 
 بشار-المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة طاىري دمحم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مزوري مومف 1
 القسـرئيس  بف دحاف شريف 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رقيق كماؿ 3
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" مويسيبوسماحة 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مياحي سميماف 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" كاري نبيمة 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـةيح، 2020مارس  05مؤرخ في  194رقـم  قــرار

 1البميـدة-بكّميـة العموم بجامعة سعـد دحمـب لقســم اإلعــالم اآللــي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ  بمقتضى -

 .تعييف أعضاء الحكومةوالمتضّمف 
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتّمـ ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعدّ  1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتّمـ ؿالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدّ  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العممي. الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث
 -األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكّمية العموـ بجامعة سعد دحمبوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي  -

 .2020جانفي  20المؤرخ في  1البميػدة
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ،2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1البميػدة-القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكّمية العموـ بجامعة سعد دحمب
 -دحمب تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكّمية العموـ بجامعة سعد :2المادة 

 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1البميػدة
، كّل فيما يخصو، بتطبيق 1البميػدة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعد دحمب :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 مارس 05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـةالذي يحّدد القائمة  2020مارس  05المؤرخ في  194 رقـمممحــق بالقـرار 
 1البميـدة-بكّميـة العموم بجامعة سعـد دحمـب لقســم اإلعــالم اآللــي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  رسوؿ فارح مسعودة 1
 رئيس القسـ قسمية عبد القادر 2
 أستاذ بوعرفة حفيظة 3
 أستاذ ولد خاوة دمحم 4
 أستاذ "أ" خواص أوكيد صميحة 5
 أستاذ  بوستية نريماف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوميدي فاطيمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف يحي دمحم 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" كامش عبد هللا ىشاـ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي، 2020مارس  05مؤرخ في  195قـم ر  قــرار

 1البميـدة-سعـد دحمـب بجامعـة لكّميـة الّتكنولوجيــا 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ  بمقتضى -

 المتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، و 
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعّدؿ والمتّمـ، 1989
 سنة غشت 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي 2003
 2013يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 1 البميػدة -بجامعة سعد دحمب لكّميػة الّتكنولوجيػا بالمجمس العممي ى محضر انتخاب ممّثمي األساتذةوبناًء عم -

 .2020 جانفي 30 المؤّرخ في
 ي ـقـــــّرر

 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيًقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 .1البميدة-بجامعة سعد دحمب الّتكنولوجيػا لكّمية تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
، وفًقا 1ميػدةالب-بجامعة سعد دحمب العممي لكّميػة الّتكنولوجيػا المجمس تحػّدد القائمة االسمية ألعضاء :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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 ، كّل فيما يخصو، بتطبيق1البميػدة-سعد دحمب يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 مارس 05 فيحرر بالجزائر 
 التعميم العالي والبحث العمميوزير 

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ألعضاء المجمـس العممـيالذي يحّدد القائمة االسمية  2020مارس  05المؤرخ في  195 رقـمممحــق بالقـرار 
 1البميـدة-بجامعـة سعـد دحمـب  لكّميـة الّتكنولوجيــا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عف قسـ ىندسة الطرائق رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية خميفة عبد هللا 1
 عميد كمية عوابد عمي 2
 العميد المكّمف بالّدراسات والمسائل المتعمقة بالّطمبةنائب  بف صافية الجياللي 3
 نائب العميد المكّمف بما بعد الّتدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بف سبتي مسعود 4
 رئيسة قسـ اليندسة المدنية سي أحمد دمحم 5
 قسـ اليندسة الميكانيكية رئيس تمار مصطفى 6
 المياه والبيئةقسـ عمـو  رئيس بوزويجة سعاد 7
 اإللكترونيؾ قسـ رئيس جباري مصطفى 8
 قسـ ىندسة الطرائق رئيس بوتماؽ خميدة 9
 رئيس قسـ الطاقات المتجددة الفري جماؿ 10
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بومداف بوسعد 11
 المدنيةرئيس الّمجنة العممية لقسـ اليندسة  أعمر بوزيد جياللي 12
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ قسـو عبد الرزاؽ 13
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـو المياه والبيئة بسناس دمحم 14
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الطاقات المتجددة سمار جعفر 15
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بوراس عمر 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية تبرقاؽ رشيد 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية صالحي مرواف 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية عابد يونس 19
 األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾممّثل األساتذة ذوي مصّف  فرجوني عبد العزيز 20
 اإللكترونيؾ ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ بف سالمة زوبير عبد السالـ 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الطاقات المتجددة مرزوؽ مصطفى 22
 المتجددةالطاقات  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ حميد عبد القادر 23
 ىندسة الطرائق ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ بف معمر زوبير 24
 ممّثل عف األساتذة المساعديف برصالي ميدي 25
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حشالؼ رضواف 26
 مدير مخبر بحث واعمي دمحم 27
 مدير مخبر بحث باشا نصر الديف 28
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 بحثمدير مخبر  حاجي دمحم 29
 مدير مخبر بحث كناي سعيد 30
 مدير مخبر بحث اسعدي رشيد 31
 مدير مخبر بحث بوتومي حسيف 32
 مدير مخبر بحث قارة كماؿ 33
 مدير مخبر بحث زرماف فايزة 34
 مسؤوؿ مكتبة الكّمية طراش ىجيرة 35
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة، 2020مارس  05المؤرخ في  196قـم ر  قــرار
 1البميـدة-بكّميـة الّتكنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـب لقســم اليندسـة الميكانيـكيــة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  األولىجمادي  6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ  بمقتضى -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتّمـ ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعدّ  1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24خ فيالمؤر  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الي والبحث العممي.ير التعميـ العالذي يحّدد صالحيات وز 2013
بجامعة  اوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسػة الميكانيػكيػة بكّمية الّتكنولوجي -

 .2020جانفي  29المؤرخ في  1بميػدةال-سعد دحمب
 

 ررّ ــــــقي  
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػة الميكانيكيػة بكّمية الّتكنولوجيا بجامعة سعد 

 .1البميػدة-دحمب
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػة الميكانيػكيػة بكّمية الّتكنولوجيا بجامعة سعد تحّدد  :2المادة 

 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1البميػدة-دحمب
، كّل فيما يخصو، بتطبيق 1البميػدة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعد دحمب :3المادة 

 ذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ى
 2020 مارس 05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2020-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   264

 

 

 

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة 2020مارس  05المؤرخ في  196 رقـمممحــق بالقـرار 
 1البميـدة-بكّميـة الّتكنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـب لقســم اليندسـة الميكانيـكيــة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  بومداف بوسعد 1
 رئيس القسـ تمار مصطفى 2
 أستاذ حاجي دمحم 3
 أستاذ عاللي عبد الرزاؽ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" تبرقاؽ رشيد 5
 "أ" أستاذ محاضر قسـ صالحي مرواف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبدي حميد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حمدي بودينة نعيمة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد الرحماف عبد الرحماف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ية ألعضاء الّمجنـة العمميـة يحّدد القائمة االسم، 2020مارس  05المؤرخ في  197رقـم  قــرار

 1البميـدة-بكّميـة الّتكنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـب لقســم الطاقات المتجددة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ  بمقتضى -

 .أعضاء الحكومةوالمتضّمف تعييف 
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتّمـ ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعدّ  1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بجامعة سعد  ابالمجنة العممية لقسـ الطاقات المتجددة بكّمية الّتكنولوجي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة -

 .2020جانفي  28المؤرخ في  1البميػدة -دحمب
 ررّ ــــــقي  

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ،2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطاقات المتجددة بكّمية الّتكنولوجيا بجامعة سعد دحمب
 .1البميػدة

الّتكنولوجيا بجامعة سعد تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطاقات المتجددة بكّمية  :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1البميػدة-دحمب
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، كّل فيما يخصو، بتطبيق 1البميػدة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعد دحمب :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 مارس 05 فيبالجزائر حرر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة 2020مارس  05المؤرخ في  197 رقـمممحــق بالقـرار 
 1البميـدة-بكّميـة الّتكنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـب لقســم الطاقات المتجددة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  سمار جعفر 1
 رئيس القسـ الفري جماؿ 2
 أستاذ حميد عبد القادر 3
 أستاذ مصطفىمرزوؽ  4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عمروش بديعة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بدية أسماء 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قبمي وسيمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بوكنوي رشيد 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة ، 2020مارس  05المؤرخ في  198رقـم  قــرار

 1البميـدة-بكّميـة الّتكنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـب لقســم اإللكترونيــك
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ  بمقتضى -

  .المتضّمف تعييف أعضاء الحكومةو 
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتّمـ ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعدّ  1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بجامعة سعد  اب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكّمية الّتكنولوجيوبناًء عمى محضر انتخا -

 .2020جانفي  29المؤرخ في  1البميػدة -دحمب
 ررّ ــــــقي  

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
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-القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكّمية الّتكنولوجيا بجامعة سعد دحمب
 .1البميػدة

 -الّتكنولوجيا بجامعة سعد دحمبتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكّمية  :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1البميػدة

، كّل فيما يخصو، بتطبيق 1البميػدة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعد دحمب :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 مارس 05 فيبالجزائر  حرر
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة 2020مارس  05المؤرخ في  198 رقـمممحــق بالقـرار 
 1البميـدة-بكّميـة الّتكنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـب  لقســم اإللكترونيــك

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  عبد الرزاؽ قسـو 1
 رئيس القسـ مصطفى جباري  2
 أستاذ عبد القادر عيسات 3
 أستاذ دمحم جندي 4
 أستاذ  عبد الرحماف نعماف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عبد العزيز فرجوني 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" منتصر مأموف  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رضواف حشالؼ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ميدي برصالي 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة ، 2020مارس  05مؤرخ في  199رقـم  قــرار

 1البميـدة-بكّميـة الّتكنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـب لقســم اليندســة المدنيـة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ  بمقتضى -

 .المتضّمف تعييف أعضاء الحكومةو 
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتّمـ ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعدّ  1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحّدد صالحيات وزير 
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بجامعة سعد  اوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسػة المدنية بكّمية الّتكنولوجي -
 .2020جانفي  26المؤرخ في  1بميػدةال-دحمب

 ررّ ــــــقي  
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 -القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػة المدنية بكّمية الّتكنولوجيا بجامعة سعد دحمب

 .1البميػدة
 ئمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػة المدنية بكّمية الّتكنولوجيا بجامعة سعد دحمبتحّدد القا :2المادة 

 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1البميػدة-
، كّل فيما يخصو، بتطبيق 1البميػدة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعد دحمب :3المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ىذا القرار
 2020 مارس 05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة 2020مارس  05المؤرخ في  199 رقـمممحــق بالقـرار 

 1البميـدة-سعـد دحمـب بكّميـة الّتكنولوجيــا بجامعة  لقســم اليندســة المدنيـة
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  اعمر بوزيد جياللي 1
 رئيس القسـ دمحم سي أحمد 2
 أستاذ عمي بوعافية 3
 أستاذ خالد قريف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رفيق طالب 5
 محاضر قسـ "ب" أستاذ فاطمة الزىراء حمفاية 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" يونس عابد 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" وليد يحياوي  8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كريمة مقني 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة ، 2020مارس  05مؤرخ في  200رقـم  قــرار

 1البميـدة-بكّميـة الّتكنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـب لقســم ىندســة الطرائــق
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ  بمقتضى -

 .المتضّمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 1989 الموافق أّوؿ غشت سنة 1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتّمـ ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعدّ 
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

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

بجامعة سعد  اعمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسػة الطرائق بكّمية الّتكنولوجيوبناًء  -
 .2020جانفي  29المؤرخ في  1البميػدة-دحمب

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسػة الطرائق بكّمية الّتكنولوجيا بجامعة سعد دحمب
 .1البميػدة

ندسػة الطرائق بكّمية الّتكنولوجيا بجامعة سعد تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ى :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1البميػدة-دحمب

، كّل فيما يخصو، بتطبيق 1البميػدة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعد دحمب :3المادة 
 ي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العال

 2020 فيفري  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة  2020مارس  05المؤرخ في  200 رقـمممحــق بالقـرار 
 1البميـدة-سعـد دحمـب بكّميـة الّتكنولوجيــا بجامعة  لقســم ىندســة الطرائــق

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  بوراس عمر 1
 رئيس القسـ بوتماؽ خميدة 2
 أستاذ بوتومي حسيف 3
 أستاذ بف معمر زوبير 4
 أستاذ  زرماف فايزة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شنوؼ زىرة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عثماني فتيحة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ثابت جماؿ 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" نايت بشبر ياسيف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة ، 2020مارس  05المؤرخ في  201رقـم  قــرار
 1البميـدة-بكّميـة الّتكنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـب لقســم عموم الميـاه والبيئــة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ  بمقتضى -

 .المتضّمف تعييف أعضاء الحكومةو 
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتّمـ. ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعدّ  1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بجامعة سعد  اوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ المياه والبيئة بكّمية الّتكنولوجي -

 .2020جانفي  29المؤرخ في  1ميػدةالب -دحمب
 ررّ ــــــقي  

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  األولى:المادة 
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -لّتكنولوجيا بجامعة سعد دحمبالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المياه والبيئة بكّمية ا
 .1البميػدة

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المياه والبيئة بكّمية الّتكنولوجيا بجامعة سعد  :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1البميػدة-دحمب

، كّل فيما يخصو، بتطبيق 1البميػدة-ومدير جامعة سعد دحمبيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 مارس 05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة 2020مارس  05المؤرخ في  201 رقـمممحــق بالقـرار 
 1البميـدة-بكّميـة الّتكنولوجيــا بجامعة سعـد دحمـب لقســم عموم الميـاه والبيئــة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  بسناس دمحم 1
 رئيس القسـ بوزويجة سعاد 2
 أستاذ قندوز عبد الحميد 3
 أستاذ رميني بوعالـ 4
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" مسعود ناصر نصر الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" طايبي صبرينة 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بوزريعة حسيف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمقاسـ فياللي أدمحم 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجمـس العممـييحّدد القائمة االسمية  2020مارس  05مؤرخ في  202رقـم  قــرار

 1البميـدة-سعـد دحمـب بجامعـة لكّميـة العمــوم 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ  بمقتضى -

 .المتضّمف تعييف أعضاء الحكومةو 
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعّدؿ والمتّمـ 1989
 سنة غشت 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الخاصة بتيحّدد مياـ الجامعة والقواعد  الذي 2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والبحث العممي.ير التعميـ العالي الذي يحّدد صالحيات وز 
المؤّرخ  1البميػدة -العموـ بجامعة سعد دحمبلكّميػة  بالمجمس العممي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة -

 .2020 جانفي 20في 
 ي ـقـــــّرر

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيًقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
القرار إلى ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا ، المعّدؿ والمتّمـ2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 .1البميدة-بجامعة سعد دحمب العمـو تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية
، وفًقا لمجدوؿ 1البميػدة-بجامعة سعد دحمب العممي لكّميػة العمـو المجمس تحػّدد القائمة االسمية ألعضاء :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
 ، كّل فيما يخصو، بتطبيق1البميػدة-سعد دحمب ميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةيكّمف المدير العاـ لمتع :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 مارس  05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي 2020مارس  05المؤرخ في  202 رقـمممحــق بالقـرار 

 1البميـدة-دحمـبلكّميـة العمــوم بجامعـة سعـد 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عف قسـ اإلعالـ اآللي رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية بوستية ناريماف 1
 عميد كمية خميفي رشيد 2
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 نائب العميد المكّمف بالّدراسات والمسائل المتعمقة بالّطمبة ميداوي رزيقة 3
 نائب العميد المكّمف بما بعد الّتدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية وير سعاد 4
 رئيس قسـ الرياضيات تامي عمر 5
 قسـ اإلعالـ اآللي رئيس قسمية عبد القادر 6
 قسـ الكيمياء رئيس براىيمي سونيمة 7
 قسـ الفيزياء رئيس موزالي عزيز 8
 الرياضياترئيس الّمجنة العممية لقسـ  شاللي مصطفى 9
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي فارح مسعودة 10
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الكيمياء دغبوش ياسمينة 11
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الفيزياء معطى هللا مغنية 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  اإلعالـ اآللي بوعرفة حفيظة 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء نسيمة صالحي 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء قاسمي مسعودة سعاد 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء بوعياد نور الديف 16
 الرياضيات ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ أوكيد نادية 17
 ممّثل عف األساتذة المساعديف جازي مصدؽ 18
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف رقية أدمحم 19
 مدير مخبر بحث بالؿ رشيد 20
 مدير مخبر بحث الحطاب دمحم 21
 مدير مخبر بحث درباؿ مراد 22
 مدير مخبر بحث بف بميدية نجية 23
 مسؤوؿ مكتبة الكّمية مقراني أماؿ 24
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة ، 2020مارس  05مؤرخ في  203رقـم  قــرار
 1البميـدة-بكّميـة العموم بجامعة سعـد دحمـب لقســم الفيزياء

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ  بمقتضى -

 .المتضّمف تعييف أعضاء الحكومةو 
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتّمـ ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعدّ  1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 -عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء بكّمية العموـ بجامعة سعد دحمب وبناءً  -

 .2020جانفي  27المؤرخ في  1البميػدة
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 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1البميػدة-القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكّمية العموـ بجامعة سعد دحمب
، 1البميػدة-العمـو بجامعة سعد دحمبتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكّمية  :2المادة 

 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كّل فيما يخصو، بتطبيق 1البميػدة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعد دحمب :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 مارس 05 فيئر حرر بالجزا

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة  2020مارس  05المؤرخ في  203 رقـمممحــق بالقـرار 

 1البميـدة-بكّميـة العموم بجامعة سعـد دحمـب لقســم الفيزياء
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  معطى هللا مغنية 1
 رئيس القسـ موزالي عزيز 2
 أستاذ خميفي رشيد 3
 أستاذ درباؿ مراد 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سيدمو دمحم 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حاج موسى أدمحم 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بختي وداد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جازي مصدؽ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف رقية أدمحم 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة ، 2020مارس  05مؤرخ في  204قـم ر  قــرار

 1البميـدة-بكّميـة العموم بجامعة سعـد دحمـب لقســم الكيمياء
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ  بمقتضى -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتّمـ ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعدّ  1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتّمـ. ؿالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدّ  2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وز 

 -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكّمية العموـ بجامعة سعد دحمب -
 .2020جانفي  20المؤرخ في  1البميػدة

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1البميػدة-ة سعد دحمبالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكّمية العموـ بجامع
، 1البميػدة-العموـ بجامعة سعد دحمبتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكّمية  :2المادة 

 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كّل فيما يخصو، بتطبيق 1البميػدة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعد دحمب :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 مارس 05 فيئر حرر بالجزا

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـةالذي  2020مارس  05المؤرخ في  204رقـم ممحــق بالقـرار 

 1البميـدة-بكّميـة العموم بجامعة سعـد دحمـب لقســم الكيمياء
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  دغبوش ياسمينة 1
 رئيس القسـ براىيمي سونيمة 2
 أستاذ الحطاب دمحم 3
 أستاذ صالحي نسيمة 4
 أستاذ  مسعودة سعاد قاسمي 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أورادي عادؿ 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قارس دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زفوني زكية 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بولحواش عمي 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة، 2020مارس  05مؤرخ في  205قـم ر  قــرار

 1البميـدة-بكّميـة العموم بجامعة سعـد دحمـب لقســم الرياضيــات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ  بمقتضى -

 .المتضّمف تعييف أعضاء الحكومةو 
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الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتّمـ ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعدّ  1989

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتّمـ. ؿالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدّ  2003

يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي2013

 -األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكّمية العمـو بجامعة سعد دحمبوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي  -
 .2020جانفي  20في المؤرخ  1البميػدة

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1البميػدة -القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكّمية العموـ بجامعة سعد دحمب
، 1البميػدة-العمـو بجامعة سعد دحمب تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكّمية :2المادة 

 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كّل فيما يخصو، بتطبيق 1البميػدة-ييف ومدير جامعة سعد دحمبيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العال :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 مارس 05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة 2020مارس  05المؤرخ في  205 رقـمممحــق بالقـرار 

 1البميـدة-بكّميـة العموم بجامعة سعـد دحمـب لقســم الرياضيــات
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  شاللي مصطفى 1
 رئيس القسـ تامي عمر 2
 أستاذ بف بشير معمر 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أوكيد نادية 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوطاوس فتيحة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوخاري دمحم 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زيتوني معزازي رانية 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لسنتي القسم التحضيري المدمج يحّدد البرنامج البيداغوجي، 2020مارس  05 مؤّرخ في 206 رقم قــرار
 الوطنية العميا لمعموم السياسيةبالمدرسة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ  بمقتضى -

 .المتضّمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 2009سنة  غشت 10الموافق  1430عاـ  شعباف 19في  المؤّرخ 251–09رقـ  المرسوـ التنفيذي وبمقتضى -

 السياسية. لمعمـو  العميا  إنشاء المدرسة الوطنية  والمتضمف
 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016جواف سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  09رخ في المؤ  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
 .2019ديسمبر 30 في سياسية المؤرخ البيداغوجية الوطنية لميداف حقوؽ وعموـ المجنة اجتماع محضر عمى بناءً  -

 

 ررّ ــــــقي  
، الوطنية العميا لمعموـ السياسيةبالمدرسة المدمج  التحضيري  القسـ لسنتيد البرنامج البيداغوجي يحدّ  المادة األولـى:

 ىذا القرار. حقاللم وفقا
يذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف ل 1الوارد في الممحق رقـ يسري مفعوؿ البرنامج البيداغوجي  :2 المادة

 2017/2018 لمّسنوات الجامعية، السياسيةالوطنية العميا لمعموـ بالمدرسة المدمج  التحضيري  بالقسـ
 .2019/2020و 2018/2019و

يذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف ل 2الوارد في الممحق رقـ يسري مفعوؿ البرنامج البيداغوجي  :3 المادة
، ابتداء مف السنة الجامعية الوطنية العميا لمعموـ السياسيةلمدرسة المدمج با التحضيري  بالقسـ
2020/2021. 

، كّل فيما الوطنية العميا لمعمـو السياسيةالمدرسة  يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير :4المــادة 
 يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 مارس 05 فيحرر بالجزائر 
 العالي والبحث العمميوزير التعميم 

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 حقالمال
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 الذي يحدد البرنامج البيداغوجي، 2020مارس  05المؤرخ في  206لمقرار رقم  1ممحق رقم
 لسنتي القسم التحضيري المدمج بالمدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسية

 

 السداسي األول
       

 وحدة التعميم
 المواد

 المعامل الرصيد
 الحجم الساعي الحجم الساعي األسبوعي

 لمسداسي
 أسبوعا( 15)

 التقييم المستمر

 أعمال محاضرة العنوان الرمز
 موجية

 أعمال
مراقبة  أخرى  تطبيقية

 إمتحان مستمرة

 وحدة تعميم أساسية
 11الرمز : و ت أ س 

 18األرصدة :
 9المعامل: 

 x x سا150  00سا7 30سا1 30سا1 3 6 مدخل إلى عمم السياسة 111أس
 x x سا150  00سا7 30سا1 30سا1 3 6 تاريخ الفكر السياسي 112أس 

 x x سا150  00سا7 30سا1 30سا1 3 6 عمم االجتماع السياسي 113أس 

 وحدة تعميم منيجية
 11الرمز: و ت م 
 6األرصدة :
 2المعامل : 

منيجية العموم  111م
 االجتماعية

6 
 x x سا150 30سا8   30سا1 2 

 وحدة تعميم استكشافية
 11الرمز : و ت إ س 

 3األرصدة :
 3المعامل : 

تاريخ الجزائر السياسي  111إس 
 x x 30سا52 00سا2   30سا1 2 2 الحديث

مدخل إلى القانون  112إس
 x x 30سا22    30سا1 1 1 الدستوري 

 وحدة تعميم أفقية
 11الرمز : و ت أف 
 3األرصدة : 
 3المعامل : 

نصوص سياسية  111أف 
 x x 30سا22   30سا1  1 1 بالفرنسية

 x x 30سا22   30سا1  1 1 لغة إنجميزية 112أف 
 x x سا30 د30 30سا1   1 1 إعالم آلي تطبيقي 113أف 

   سا750 سا32 30سا1 30سا7 سا9 17 30 1مجموع السداسي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثانيالسداسي 
       

 وحدة التعميم
 المواد

 المعامل الرصيد
 الحجم الساعي األسبوعيالحجم الساعي 

 لمسداسي
 أسبوعا( 15)

 التقييم المستمر

 أعمال دروس العنوان الرمز
 موجية

 أعمال
مراقبة  أخرى  تطبيقية

 إمتحان مستمرة

 وحدة تعميم أساسية
 21الرمز : وت أ س 

 18األرصدة :
 9المعامل :  

مدخل إلى االقتصاد  211أس
 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 السياسي

 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 الفكر السياسي المعاصر 212أس 

مدخل إلى عمم العالقات  213أس 
 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 الدولية

 وحدة تعميم منيجية
 21الرمز : و ت م 
 6األرصدة :
 2المعامل : 

 x x سا150 30سا8   30سا1 2 6 منيجية العموم السياسية 211م

 وحدة تعميم استكشافية
 21الرمز : و ت إ س 

 3األرصدة :
 3المعامل : 

تاريخ الجزائر السياسي  211إس 
 x x 30سا52 00سا2   30سا1 2 2 المعاصر

 x x 30سا22    30سا1 1 1 نظريات الدولة 212إس

 وحدة تعميم أفقية
 21الرمز : و ت أف 
 3األرصدة : 
 3المعامل :  

العموم السياسية مصطمحات  211أف 
 x x 30سا22   30سا1  1 1 )إنجميزية (

 x x 30سا22   30سا1  1 1 نصوص سياسية بالفرنسية 212أف 
 x x سا30 د30 30سا1   1 1 إعالم آلي  تطبيقي 213أف 

   سا750 سا32 30سا1 30سا7 سا9 17 30 2مجموع السداسي 
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 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ
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 السداسي الثالث
       

 وحدة التعميم
 المواد

 المعامل الرصيد
 الحجم الساعي الحجم الساعي األسبوعي

 لمسداسي
 أسبوعا( 15)

 التقييم المستمر

 محاضرة العنوان الرمز
 أعمال
 موجية

 أعمال
 أخرى  تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة تعميم أساسية
 31الرمز:و.ت.أس

 18األرصدة:
 9المعامل:

 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 تحميل السياسة الخارجية 311أس
 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 النظم  السياسية المقارنة 312أس

 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 نظريات العالقات الدولية 313أس

 وحدة تعميم منيجية
 31الرمز:و.ت.م
 6األرصدة:
 2المعامل:

 x x سا150 30سا8   30سا1 2 6 تحميل الخطاب السياسي 311م

 وحدة تعميم استكشافية
 31الرمز:و.ت.إس
 3األرصدة:
 3المعامل:

 x x 30سا52 00سا2   30سا1 2 2 عممية صنع القرار 311إس

 312إس
التنمية االقتصادية في 

 x x 30سا22    30سا1 1 1 الجزائر

 وحدة تعميم أفقية
 31الرمز:و.ت.أف
 3األرصدة:
 3المعامل:

 311أف
عداد  تقنيات تحرير وا 

 x x سا30 د30 30سا1   1 1 البحوث العممية

 x x 30سا22   30سا1  1 1 نصوص سياسية بالفرنسية 312أف
 x x 30سا22   30سا1  1 1 تطبيقاتلغة إنجميزية  313أف

   سا750 سا32 30سا1 30سا7 سا9 17 30 3مجموع السداسي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرابعالسداسي 
       

 التعميموحدة 
 المواد

 المعامل الرصيد
 الحجم الساعي الحجم الساعي األسبوعي

 لمسداسي
 أسبوعا( 15)

 التقييم المستمر

 أعمال دروس العنوان الرمز
 موجية

 أعمال
 تطبيقية

مراقبة  أخرى 
 مستمرة

 إمتحان

 وحدة تعميم أساسية
 41الرمز: و.ت.أس

 18األرصدة:
 9المعامل:

 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 السياسات العامة 411أس

جيوبوليتيك العالم  412أس
 المعاصر

 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6

 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 إدارة الجماعات المحمية 413أس
 وحدة تعميم منيجية

 41الرمز: و.ت.م
 6األرصدة:
 2المعامل:

تقنيات تحرير الوثائق  411م
 والدبموماسيةاإلدارية 

 x x سا150 30سا8   30سا1 2 6

 وحدة تعميم استكشافية
 41الرمز: و.ت.إس
 3األرصدة:
 4المعامل:

 x x 30سا22    30سا1 1 1 القانون الدولي العام 411إس

   سا80  سا40   3 2 أيام( 10تربص ميداني) 412إس

 وحدة تعميم أفقية
 41الرمز: و.ت.أف
 3األرصدة:
 2المعامل:

نصوص سياسية  411أف
 بالفرنسية

 x x 30سا22   30سا1  1 1

 x x 30سا52 سا2  30سا1  1 2 لغة إنجميزية تطبيقي 412أف

   30سا777 30سا31 سا40 30سا7 30سا7 17 30 4مجموع السداسي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الذي يحدد البرنامج البيداغوجي، 2020مارس  05المؤرخ في  206لمقرار رقم  2 ممحق رقم
 السياسيةلسنتي القسم التحضيري المدمج بالمدرسة الوطنية العميا لمعموم 

 

 السداسي األول
       

 وحدة التعميم
 المواد

 المعامل الرصيد
 الحجم الساعي الحجم الساعي األسبوعي

 لمسداسي
 أسبوعا( 15)

 التقييم المستمر

 أعمال محاضرة العنوان الرمز
 موجية

 أعمال
مراقبة  أخرى  تطبيقية

 إمتحان مستمرة

 وحدة تعميم أساسية
 11الرمز : و ت أ س 

 18األرصدة :
 9المعامل: 

 x x سا150  00سا7 30سا1 30سا1 3 6 مدخل إلى عمم السياسة 111أس
 x x سا150  00سا7 30سا1 30سا1 3 6 تاريخ الفكر السياسي 112أس 

 مدخل إلى االقتصاد 113أس 
 x x سا150  00سا7 30سا1 30سا1 3 6 السياسي

 وحدة تعميم منيجية
 11الرمز: و ت م 
 6:األرصدة 
 2المعامل : 

منيجية العموم  111م
 االجتماعية

6 
 x x سا150 30سا8   30سا1 2 

 وحدة تعميم استكشافية
 11الرمز : و ت إ س 

 3األرصدة :
 3المعامل : 

تاريخ الجزائر السياسي  111إس 
 x x 30سا52 00سا2   30سا1 2 2 الحديث

 x x 30سا22    30سا1 1 1  يةالقانون لمعموممدخل  112إس

 وحدة تعميم أفقية
 11الرمز : و ت أف 
 3األرصدة : 
 3المعامل : 

 x x 30سا22    30سا1 1 1 عمم االجتماع السياسي 111أف 
 x x 30سا22   30سا1  1 1 لغة إنجميزية 112أف 

 x x سا30 د30 30سا1   1 1 إعالم آلي تطبيقي 113أف 

   سا750 سا32 30سا1 سا6 30سا10 17 30 1مجموع السداسي 
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 الثانيالسداسي 
       

 وحدة التعميم
 المواد

 المعامل الرصيد
 الحجم الساعي الحجم الساعي األسبوعي

 لمسداسي
 أسبوعا( 15)

 التقييم المستمر

 أعمال دروس العنوان الرمز
 موجية

 أعمال
مراقبة  أخرى  تطبيقية

 إمتحان مستمرة

 وحدة تعميم أساسية
 21الرمز : وت أ س 

 18األرصدة :
 9المعامل :  

 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 مدخل إلى عمم السياسة 211أس

تاريخ الفكر السياسي  212أس 
 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 المعاصر

مدخل إلى االقتصاد  213أس 
 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 السياسي

 وحدة تعميم منيجية
 21الرمز : و ت م 
 6األرصدة :
 2المعامل : 

 x x سا150 30سا8   30سا1 2 6 منيجية العموم السياسية 211م

 وحدة تعميم استكشافية
 21الرمز : و ت إ س 

 3األرصدة :
 3المعامل : 

تاريخ الجزائر السياسي  211إس 
 x x 30سا52 00سا2   30سا1 2 2 المعاصر

 x x 30سا22    30سا1 1 1 نظريات الدولة 212إس

 وحدة تعميم أفقية
 21الرمز : و ت أف 
 3األرصدة : 
 3المعامل :  

مصطمحات العموم السياسية  211أف 
 x x 30سا22   30سا1  1 1 )إنجميزية(

 x x 30سا22    30سا1 1 1 المدني المجتمع 212أف 
 x x سا30 د30 30سا1   1 1 إعالم آلي تطبيقي 213أف 

   سا750 سا32 30سا1 سا6 30سا10 17 30 2مجموع السداسي 
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 السداسي الثالث
       

 وحدة التعميم
 المواد

 المعامل الرصيد
 الحجم الساعي الحجم الساعي األسبوعي

 لمسداسي
 أسبوعا( 15)

 التقييم المستمر

 محاضرة العنوان الرمز
 أعمال
 موجية

 أعمال
 أخرى  تطبيقية

مراقبة 
 إمتحان مستمرة

 وحدة تعميـ أساسية
 31الرمز:و.ت.أس

 18األرصدة:
 9المعامل:

 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 مدخل إلى اإلدارة العامة 311أس
 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 النظـ السياسية المقارنة 312أس

مدخل إلى عمـ العالقات  313أس
 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 الدولية

 وحدة تعميـ منيجية
 31الرمز:و.ت.ـ
 6األرصدة:
 2المعامل:

 x x سا150 30سا8   30سا1 2 6 تحميل الخطاب السياسي 311ـ

 وحدة تعميـ استكشافية
 31الرمز:و.ت.إس
 3األرصدة:
 3المعامل:

 x x 30سا52 00سا2   30سا1 2 2 القيادة وصنع القرار 311إس

التنمية االقتصادية في  312إس
 x x 30سا22    30سا1 1 1 الجزائر

 وحدة تعميـ أفقية
 31الرمز:و.ت.أؼ
 3األرصدة:
 3المعامل:

تقنيات تحرير وا عداد  311أؼ
 x x سا30 د30 30سا1   1 1 البحوث العممية

التنمية المحمية والتنمية  312أؼ
 x x 30سا22    30سا1 1 1 المستدامة

 x x 30سا22   30سا1  1 1 لغة إنجميزية تطبيقات 313أؼ
   سا750 سا32 30سا1 00سا6 30سا10 17 30 3مجموع السداسي 
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 الرابعالسداسي 

       

 وحدة التعميم
 المواد

 المعامل الرصيد
 الحجم الساعي الحجم الساعي األسبوعي

 لمسداسي
 أسبوعا( 15)

 المستمر التقييم

 أعمال دروس العنوان الرمز
 موجية

 أعمال
مراقبة  أخرى  تطبيقية

 إمتحان مستمرة

 وحدة تعميم أساسية
 41الرمز: و.ت.أس

 18األرصدة:
 9المعامل:

التنظبم الدولي  411أس
 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 والمنظمات الدولية

مدخل إلى عمم  412أس
 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 الجيوبولوتيك

 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 إدارة الجماعات المحمية 413أس
 وحدة تعميم منيجية

 41الرمز: و.ت.م
 6األرصدة:
 2المعامل:

تقنيات تحرير الوثائق  411م
 x x سا150 30سا8   30سا1 2 6 اإلدارية والدبموماسية

 وحدة تعميم استكشافية
 41الرمز: و.ت.إس
 3األرصدة:
 4المعامل:

الميكانيزمات الدولية  411إس
 x x 30سا52 00سا2   30سا1 2 2 لمكافحة الفساد

   30سا22    30سا1 2 1 القانون الدولي العام 412إس

 وحدة تعميم أفقية
 41الرمز: و.ت.أف
 3األرصدة:
 2المعامل:

نصوص سياسية  411أف
 x x 30سا22   30سا1  1 1 بالفرنسية

 x x 30سا52 سا2  30سا1  1 2 لغة إنجميزية تطبيقي 412أف

   سا750 30سا33  30سا7 سا9 17 30 4مجموع السداسي 
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 الوطنية العميا لمعموم السياسيةيتضّمن تأىيل بالمدرسة ، 2020مارس  05 مؤّرخ في 207 رقم قــرار
 "سياسات عامة"ماستر في كوين تلضمان 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ  بمقتضى -

 .المتضّمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 2008سنة غشت  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه ماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ال
 2009سنة  غشت 10الموافق  1430عاـ  شعباف 19في  المؤّرخ 252-09رقـ  المرسوـ التنفيذي وبمقتضى -

 اإلعالـ. وعمـو لمصحافة العميا  إنشاء المدرسة الوطنية  والمتضمف
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016جواف سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  09المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .النموذجي لممدرسة العمياالذي يحدد القانوف األساسي 
 .2019ديسمبر 30 في سياسية المؤرخ البيداغوجية الوطنية لميداف حقوؽ وعموـ المجنة اجتماع محضر عمى بناءً  -

 

 ررّ ــــــقي  
 

بعنواف السنة  "سياسات عامة"ماستر في كويف تلضماف  الوطنية العميا لمعموـ السياسيةالمدرسة تؤىل  لماّدة األولـى:ا
 . 2019/2020الجامعية 

 ي:أتكما ي أعالهالمذكور في المادة األولى  التكويف فّرعيت :2المــادة 
 

 طبيعة التخصص شعبةال الميدان
 أ سياسات عامة سياسية عموـ سياسية حقوؽ وعموـ

 

 

الوطنية العميا لمعمـو المدرسة ب" سياسات عامةفي " استرحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة مي :3المــادة 
 ، طبقا لممحق ىذا القرار.السياسية

، كّل فيما الوطنية العميا لمعموـ السياسيةرسػة المدكويف العالييف ومدير عميـ والت  يكّمف المدير العاـ لمت   :4المــادة 
 لعممي.يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ا
 2020 مارس 05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ
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 الذي يحدد البرنامج البيداغوجي 2020مارس  05المؤرخ في  207لقرار رقم اممحق 
 لمطور الثاني ماستر: تخصص سياسات عامة بالمدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسية

 

 السداسي األول
       

 وحدة التعميم
 المواد

 المعامل الرصيد
 الحجم الساعي الحجم الساعي األسبوعي

 لمسداسي
 أسبوعا( 15)

 المستمرالتقييم 

 أعمال محاضرة العنوان الرمز
 موجية

 أعمال
مراقبة  أخرى  تطبيقية

 إمتحان مستمرة

 وحدة تعميم أساسية
 12الرمز : و ت أ س 

 18األرصدة :
 9المعامل: 
 

النظم السياسية  121أس 
 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 المعاصرة

 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 تحميل السياسات العامة 122أس 

نظريات وأساليب صنع  123أس 
 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 القرار

 وحدة تعميم منيجية
 12الرمز: و ت م 
 6األرصدة :
 2المعامل : 

 121م 
المنيج الكمي والمنيج 

لكيفي في العموم ا
 السياسية

 x x سا150 30سا8   30سا1 2 6

 وحدة تعميم استكشافية
 12الرمز : و ت إ س 

 3األرصدة :
 4المعامل : 

 121إس 
. السياسات 1

االقتصادية والتنمية 
 المستدامة

 x x 30سا52 00سا2   30سا1 2 2

النسق الحقوقي . 2 122إس
 x x 30سا22    30سا1 2 1 العالمي

 وحدة تعميم أفقية
 12الرمز : و ت أف 
 3األرصدة : 
 4المعامل : 

 x x 30سا52 00سا2   30سا1 2 2 العامة. المالية 1 121أف 

 122أف 
. دراسة وتحميل 2

النصوص السياسية 
 بالمغة الفرنسية

 x x 30سا22   30سا1  2 1

   سا750 30سا33  سا6 30سا10 19 30 1مجموع السداسي 
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 الثانيالسداسي 
       

 وحدة التعميم
 المواد

 المعامل الرصيد
 الحجم الساعي الحجم الساعي األسبوعي

 لمسداسي
 أسبوعا( 15)

 التقييم المستمر

 أعمال محاضرة العنوان الرمز
 موجية

 أعمال
مراقبة  أخرى  تطبيقية

 إمتحان مستمرة

 وحدة تعميـ أساسية
 22الرمز : وت أ س 

 18األرصدة :
 9المعامل :  

 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 السياسات العامة المقارنة 221أس
السياسات العامة في  222أس 

 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 الجزائر

 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 عمم اإلدارة المقارن  223أس 
 وحدة تعميـ منيجية
 22الرمز : و ت ـ 
 6األرصدة :
 2المعامل : 

 
المنيج الكمي والمنيج  221ـ

 x x سا150 30سا8   30سا1 2 6 لكيفي في العموم السياسيةا

 وحدة تعميـ استكشافية
 22الرمز : و ت إ س 

 3األرصدة :
 4المعامل : 

 x x 30سا52 00سا2   30سا1 2 2 قياس توجيات الرأي العام 221إس 
 222إس

   30سا1 2 1 العالقات العامة
 

 x x 30سا22

 وحدة تعميـ أفقية
 22الرمز : و ت أؼ 
 3األرصدة : 
 4المعامل :  

 x x 30سا52 00سا2   30سا1 2 2 إدارة األزمات 221أؼ 
وتحميل النصوص  دراسة 222أؼ 

  30سا1  2 1 السياسية بالمغة اإلنجميزية
 

 x x 30سا22

   سا750 30سا33  سا6 30سا10 19 30 2مجموع السداسي 
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 السداسي الثالث
       

 وحدة التعميم
 المواد

 المعامل الرصيد
 الحجم الساعي الحجم الساعي األسبوعي

 لمسداسي
 أسبوعا( 15)

 التقييم المستمر

 أعمال محاضرة العنوان الرمز
 موجية

 أعمال
مراقبة  أخرى  تطبيقية

 إمتحان مستمرة

 وحدة تعميم أساسية
 32الرمز:و.ت.أس

 18األرصدة:
 9المعامل:

الجماعات المحمية في إدارة  321أس
 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 الجزائر

 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 المناجمانت العمومي 322أس

السياسات االجتماعية  323أس
 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 المقارنة

 وحدة تعميم منيجية
 32الرمز:و.ت.م
 6األرصدة:
 2المعامل:

إبستمولوجيا العموم  321م
 x x سا150 30سا8   30سا1 2 6 السياسية

 وحدة تعميم إستكشافية
 32الرمز:و.ت.إس
 3األرصدة:
 4المعامل:

 x x 30سا52 00سا2   30سا1 2 2 المجتمع المدني والمواطنة 321إس

 x x 30سا22    30سا1 2 1 ممتقى الحدث السياسي 322إس

 وحدة تعميم أفقية
 32الرمز:و.ت.أف
 3األرصدة:
 4المعامل:

 x x 30سا22    30سا1 1 1 الموازنة المحمية 321أف
   سا30 د30 30سا1   2 1 بحوث العمميات 322أف
دراسة وتحميل النصوص  323أف

 x x 30سا22   30سا1  1 1 السياسية بالمغة الفرنسية

   سا750 سا32 30سا1 00سا6 30سا10 19 30 3مجموع السداسي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الرابعالسداسي 

       

 وحدة التعميم
 المواد

 المعامل الرصيد
 الحجم الساعي الحجم الساعي األسبوعي

 لمسداسي
 أسبوعا( 15)

 التقييم المستمر

 أعمال محاضرة العنوان الرمز
 موجية

 أعمال
مراقبة  أخرى  تطبيقية

 إمتحان مستمرة

 وحدة تعميم أساسية
 42الرمز: و.ت.أس

 18األرصدة:
 9المعامل:

 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 النظام السياسي الجزائري  421أس

اقترابات التحول  422أس
 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 الديمقراطي

 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 الوظيفة العامة 423أس
 وحدة تعميم منيجية

 42الرمز: و.ت.م
 6األرصدة:
 2المعامل:

أبستمولوجيا العموم  421م
 x x سا150 30سا8   30سا1 2 6 السياسية

 وحدة تعميم استكشافية
 42الرمز: و.ت.إس
 3األرصدة:
 4المعامل:

االنتخابية ممتقى النظم  421إس
 x x 30سا52 00سا2   30سا1 2 2 والحزبية

القانون الدولي  422إس
   30سا22    30سا1 2 1 اإلنساني

 وحدة تعميم أفقية
 42الرمز: و.ت.أف
 3األرصدة:
 4المعامل:

 x x 30سا22    30سا1 2 1 الحكومة اإللكترونية 421أف

 422أف
الحزم اإلحصائية في العموم 

   سا30 30د 30ساspss 1 1   1االجتماعية 

دراسة وتحميل النصوص  423أف
 x x 30سا22   30سا1  1 1 السياسية بالمغة اإلنجميزية

   سا750 سا32 30سا1 سا6 30سا10 19 30 4مجموع السداسي 
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 الخامسالسداسي 
       

 وحدة التعميم
 المواد

 المعامل الرصيد
 الحجم الساعي الحجم الساعي األسبوعي

 لمسداسي
 أسبوعا( 15)

 التقييم المستمر

 أعمال محاضرة العنوان الرمز
 موجية

 أعمال
مراقبة  أخرى  تطبيقية

 إمتحان مستمرة

 وحدة تعميم أساسية
 52الرمز: و.ت.أس

 18األرصدة:
 9المعامل:

اإلصالحات االقتصادية في  521أس
 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 الجزائر

الدراسات االستشرافية  522أس
 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 والسياسات العامة

السياسات العامة القطاعية  523أس
 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 في الجزائر

 وحدة تعميم منيجية
 52الرمز: و.ت.م
 6األرصدة:
 2المعامل:

مناىج وطرق إعداد مذكرة  521م
 x x سا150 30سا8   30سا1 2 6 التخرج

 وحدة تعميم استكشافية
 52الرمز: و.ت.إس
 3األرصدة:
 4المعامل:

البيئة والتنمية المستدامة  521إس
 x x 30سا52 00سا2   30سا1 2 2 في الجزائر

   30سا22    30سا1 2 1 تكنولوجيا االتصال واإلعالم 522إس

 وحدة تعميم أفقية
 52الرمز: و.ت.أف
 3األرصدة:
 4المعامل:

 x x 30سا52 00سا2  30سا1  2 2 مقاوالتيةال 521أف

دراسة وتحميل النصوص  522أف
   30سا22   30سا1  2 1 السياسية بالمغة الفرنسية

   سا750 30سا33  30سا7 سا9 19 30 5مجموع السداسي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السداسي السادس
 األرصدة المعامل الحجم الساعي األسبوعي 

 5 3 03 ورشة متابعة مذكرة التخرج : 1ممتقى
 5 3  80 يوم( 15تربص ميداني في مؤسسة متخصصة )مدة 

 20 9 12 مذكرة نياية الدراسة 
 30 15 95 6مجموع السداسي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الوطنية العميا لمعموم السياسيةيتضّمن تأىيل بالمدرسة ، 2020مارس  05 مؤّرخ في 208رقم  قــرار

 "عالقات دولية"ماستر في كوين تلضمان 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 سنة جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ  بمقتضى -

 .المتضّمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 2008سنة غشت  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه ماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ال
 2009سنة  غشت 10الموافق  1430عاـ  شعباف 19في  المؤّرخ 252-09رقـ  المرسوـ التنفيذي وبمقتضى -

 اإلعالـ. وعمـو لمصحافة العميا إنشاء المدرسة الوطنية والمتضمف
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13ـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسو  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
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 2016جواف سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  09المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .النموذجي لممدرسة العمياالذي يحدد القانوف األساسي 

 .2019ديسمبر 30 في سياسية المؤرخ البيداغوجية الوطنية لميداف حقوؽ وعموـ المجنة اجتماع محضر عمى بناءً  -
 

 ررّ ــــــقي  
 

بعنواف السنة   عالقات دولية"ماستر في كويف تلضماف  الوطنية العميا لمعموـ السياسيةالمدرسة تؤىل  لماّدة األولـى:ا
 . 2019/2020الجامعية 

 ي:أتكما ي أعالهالمذكور في المادة األولى  التكويف فّرعيت :2المــادة 
 طبيعة التخصص شعبةال الميدان
 أ عالقات دولية سياسية عموـ سياسية حقوؽ وعموـ

 

، الوطنية العميا لمعموـ السياسيةالمدرسة ب" عالقات دوليةفي" استرحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة مي :3المادة 
 طبقا لممحق ىذا القرار.

، كّل فيما الوطنية العميا لمعموـ السياسيةرسػة المدكويف العالييف ومدير عميـ والت  يكّمف المدير العاـ لمت   :4المــادة 
 لعممي.يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ا
 2020 مارس 05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد البرنامج البيداغوجي 2020مارس  05المؤرخ في  208لقرار رقم اممحق 

 بالمدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسية عالقات دوليةلمطور الثاني ماستر: تخصص 
 السداسي األول

       

 وحدة التعميم
 المواد

 المعامل الرصيد
 الحجم الساعي الحجم الساعي األسبوعي

 لمسداسي
 أسبوعا( 15)

 المستمرالتقييم 

 أعمال محاضرة العنوان الرمز
 موجية

 أعمال
مراقبة  أخرى  تطبيقية

 إمتحان مستمرة

 وحدة تعميم أساسية
 12الرمز : و ت أ س 

 18األرصدة :
 9المعامل: 

 تاريخ العالقات الدولية 121أس 
 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 [1945-1989]

النظريات الجديدة في  122أس 
 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 العالقات الدولية

دارة النزاعات  123أس  تحميل وا 
 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 الدولية

 وحدة تعميم منيجية
 12الرمز: و ت م 
 6األرصدة :
 2المعامل : 

 121م 
الكمي والمنيج المنيج 

الكيفي في البحث 
 االجتماعي والسياسي

 x x سا150 30سا8   30سا1 2 6

 وحدة تعميم استكشافية
 12الرمز : و ت إ س 

 3األرصدة :
 4المعامل : 

االقتصاد السياسي . 1 121إس 
 x x 30سا52 00سا2   30سا1 2 2 الدولي

البيئة في العالقات . 2 122إس
 x x 30سا22    30سا1 2 1 الدولية

 وحدة تعميم أفقية
 12الرمز : و ت أف 
 3األرصدة : 
 4المعامل : 

. الحوكمة ومكافحة 1 121أف 
 x x 30سا52 00سا2   30سا1 2 2 الفساد

 122أف 
. دراسة وتحميل 2

النصوص السياسية 
 بالمغة اإلنجميزية

 x x 30سا22   30سا1  2 1

   سا750 30سا33  سا6 30سا10 19 30 1مجموع السداسي 
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 الثانيالسداسي 
       

 وحدة التعميم
 المواد

 المعامل الرصيد
 الحجم الساعي الحجم الساعي األسبوعي

 لمسداسي
 أسبوعا( 15)

 التقييم المستمر

 أعمال محاضرة العنوان الرمز
 موجية

 أعمال
مراقبة  أخرى  تطبيقية

 إمتحان مستمرة

 وحدة تعميم أساسية
 22الرمز : وت أ س 

 18األرصدة :
 9المعامل :  

تاريخ العالقات الدولية  221أس
 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 إلى يومنا ىذا [ -1989]

النظريات الجديدة في  222أس 
 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 الدوليةالعالقات 

آليات تسوية النزاعات  223أس 
 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 الدولية

 وحدة تعميم منيجية
 22الرمز : و ت م 
 6األرصدة :
 2المعامل : 

الكمي والمنيج المنيج  221م
الكيفي في البحث 
 االجتماعي والسياسي

 x x سا150 30سا8   30سا1 2 6

 وحدة تعميم استكشافية
 22الرمز : و ت إ س 

 3األرصدة :
 4المعامل : 

 x x 30سا52 00سا2   30سا1 2 2 الوظيفة الديبموماسية 221إس 

 x x 30سا22    30سا1 2 1 التسمح ونزع السالح 222إس

 وحدة تعميم أفقية
 22الرمز : و ت أف 
 3األرصدة : 
 4المعامل :  

 x x 30سا52 00سا2   30سا1 2 2 واألمن في إفريقياالتنمية  221أف 

دراسة وتحميل النصوص  222أف 
  30سا1  2 1 فرنسيةالسياسية بالمغة ال

 
 x x 30سا22

   سا750 30سا33  سا6 30سا10 19 30 2مجموع السداسي 
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 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ
 السداسي الثالث

       

 وحدة التعميم
 المواد

 المعامل الرصيد
 الحجم الساعي الحجم الساعي األسبوعي

 لمسداسي
 أسبوعا( 15)

 التقييم المستمر

 أعمال محاضرة العنوان الرمز
 موجية

 أعمال
مراقبة  أخرى  تطبيقية

 إمتحان مستمرة

 وحدة تعميـ أساسية
 32الرمز:و.ت.أس

 18األرصدة:
 9المعامل:

تحميل السياسة الخارجية  321أس
 لمدول الكبرى 

 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6

 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 نظريات التكامل واالندماج 322أس
 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 نظريات األمن الدولي 323أس

 وحدة تعميـ منيجية
 32الرمز:و.ت.ـ
 6األرصدة:
 2المعامل:

إبستمولوجيا العموم  321ـ
 x x سا150 30سا8   30سا1 2 6 السياسية

 وحدة تعميـ إستكشافية
 32الرمز:و.ت.إس
 3األرصدة:
 4المعامل:

 x x 30سا52 00سا2   30سا1 2 2 العربية الراىنةالقضايا  321إس

 العالقات األورومتوسطية 322إس
1 

   30سا1 2
 

 x x 30سا22

 وحدة تعميـ أفقية
 32الرمز:و.ت.أؼ
 3األرصدة:
 4المعامل:

 x x 30سا22    30سا1 2 1 تكنولوجيا االتصال واالعالم 321أؼ

الحزم اإلحصائية في العموم  322أؼ
 spssالجتماعية 

   سا30 30د 30سا1   1 1

دراسة وتحميل النصوص  322أؼ
 السياسية بالمغة اإلنجميزية

 x x 30سا22   30سا1  1 1

   سا750 سا32 30سا1 00سا6 30سا10 19 30 3مجموع السداسي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 السداسي الرابع
       

 وحدة التعميم
 المواد

 المعامل الرصيد
 الحجم الساعي الحجم الساعي األسبوعي

 لمسداسي
 أسبوعا( 15)

 التقييم المستمر

 أعمال محاضرة العنوان الرمز
 موجية

 أعمال
مراقبة  أخرى  تطبيقية

 إمتحان مستمرة

 وحدة تعميم أساسية
 42الرمز: و.ت.أس

 18األرصدة:
 9المعامل:

اليوية والثقافة في  421أس
 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 العالقات الدولية

المنظمات اإلقميمية  422أس
 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 والدولية

 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 جيوسياسية الطاقة 423أس
 وحدة تعميم منيجية

 42الرمز: و.ت.م
 6األرصدة:
 2المعامل:

أبستمولوجيا العموم  421م
 x x سا150 30سا8   30سا1 2 6 السياسية

 وحدة تعميم استكشافية
 42الرمز: و.ت.إس
 3األرصدة:
 4المعامل:

 x x 30سا52 00سا2   30سا1 2 2 األمن القومي الجزائري  421إس

التحول الديمقراطي في  422إس
   30سا22    30سا1 2 1 إفريقيا

 وحدة تعميم أفقية
 42الرمز: و.ت.أف
 3األرصدة:
 4المعامل:

 x x 30سا22    30سا1 1 1 األمن والتعاون في آسيا 421أف
   سا30 د 30 30سا1   2 1 بحوث العمميات 422أف

 423أف
دراسة وتحميل النصوص 

السياسية بالمغة 
 الفرنسية

 x x 30سا22   30سا1  1 1

   سا750 سا32 30سا1 سا6 30سا10 19 30 4مجموع السداسي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخامسالسداسي 
       

 وحدة التعميم
 المواد

 المعامل الرصيد
 الحجم الساعي الحجم الساعي األسبوعي

 لمسداسي
 أسبوعا( 15)

 التقييم المستمر

 أعمال محاضرة العنوان الرمز
 موجية

 أعمال
مراقبة  أخرى  تطبيقية

 إمتحان مستمرة

 وحدة تعميم أساسية
 52الرمز: و.ت.أس

 18األرصدة:
 9المعامل:

 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 السياسة الخارجية الجزائرية 521أس

تقنيات ومناىج الدراسات  522أس
 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 االستشرافية

 x x سا150 00سا7  30سا1 30سا1 3 6 مدخل إلى عمم االستراتيجيا 523أس
 وحدة تعميم منيجية

 52الرمز: و.ت.م
 6األرصدة:
 2المعامل:

 مناىج وطرق إعداد 521م
 x x سا150 30سا8   30سا1 2 6 مذكرة التخرج

 وحدة تعميم استكشافية
 52الرمز: و.ت.إس
 3األرصدة:
 4المعامل:

 x x 30سا52 00سا2   30سا1 2 1 القانون الدولي اإلنساني 521إس

التحول الديمقراطي في  522إس
   30سا22    30سا1 2 2 أمريكا الالتينية

 وحدة تعميم أفقية
 52الرمز: و.ت.أف
 3األرصدة:
 4المعامل:

 x x 30سا52 30سا2   30سا1 2 2 المقاوالتية 521أف

دراسة وتحميل النصوص  522أف
   30سا22    30سا1 2 1 السياسية بالمغة اإلنجميزية

   سا750 30سا33  30سا7 سا9 19 30 5مجموع السداسي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السداسي السادس

 األرصدة المعامل الحجم الساعي األسبوعي 
 5 3 03 ورشة متابعة مذكرة التخرج : 1ممتقى

 5 3  80 يوم( 15تربص ميداني في مؤسسة متخصصة )مدة 
 20 9 12 مذكرة نياية الدراسة 
 30 15 95 6مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية، 2020مارس  05مؤرخ في  68رقم  قــرار
 لوحدة تنمية األجيزة الشمسية لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .والمتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
ػػدد ذي يحػال ،1982سنة مايو  15الموافق  1402عاـ  رجب 21المؤرخ في  179-82وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .محتوى الخدمات اإلجتماعية وكيفية تمويميا، المتمـ
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .والمتعمق بتسيير الخدمات االجتماعية
، والمتضمف 1988مارس سنة  22الموافق  1408شعباف عاـ  04المؤرخ في  60-88وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .إنشاء مركز تنمية الطاقات المتجددة، المعدؿ والمتمـ
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441األولى عاـ جمادى  6المؤرخ في  01-20وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 لحكومة.والمتضمف تعييف أعضاء ا
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18لمؤرخ في ا 81-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا
 .، المتضمف إنشاء وحدة تنمية األجيزة الشمسية1988جانفي سنة  9المؤرخ  08وبمقتضى القرار رقـ  -
، والمتضمف تفويض باإلمضاء إلى المدير العاـ لمبحث 2020جانفي  23المؤرخ في  34القرار رقـ  ىوبمقتض -

 .العممي والتطوير التكنولوجي
والمتضمف فرز األصوات الخاصة بانتخاب أعضاء لجنة  2019ديسمبر  26وبناًء عمى المحضر المؤرخ في  -

 .الخدمات اإلجتماعية لوحدة تنمية األجيزة الشمسية
 

 ي ـقـــــّرر
 

 تنمية االجيزة الشمسية، كما يمي: تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لوحدة المادة األولى:
 :األعضاء الدائمون 

 .بوزياني ىاجر 
  ط شامية.عطو 
 .عميوش ياسمينة 
 .بف عبد العزيز فرحات كماؿ 
 كادـ رشيد. 
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 :األعضاء اإلضافيون 
 .كنودي أحمد 
 .مجاىد بالؿ 
  .زروت جياللي 

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

يكمف مدير وحدة تنمية األجيزة الشمسية بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي  :3 لمادةا
 والبحث العممي.

 

 2020 مارس 05حرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي

 المدير العام 
 لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي

 األستاذ: حفيع أوراق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2020مارس  10 مؤّرخ في 209رقم  قــرار
 )والية تممسان( بمغنية المركز الجامعي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة فالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 10الذي يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، 2016أفريل سنة  11الموافق  1437رجب عاـ  3المؤرخ في  125-16مرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ال -

 منو. 2، السيما المادة والمتضمف إنشاء مركز جامعي بمغنية )والية تممساف(
 

 ررّ ــــــقي  
 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  10تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 
 مجمس إدارة المركز الجامعي بمغنية )والية تممساف(.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بمغنية )والية تممساف( في الجدوؿ الممحق  :2المادة 
 ليذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
 2020 مارس 10 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدين شيتور شمس: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بمغنية
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، ممثل الوزير رئيسا كبير بوشريط -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو ـتاج الديف عبد الكري -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عضو بوعزقي ميمود -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو بف ناصر بف لحسف -
 المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،ممثل السمطة  عضو قدوري أبو األرباح -
 ممثمة الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو فبمعياشي نصر الدي -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو ىمساس نور الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو مجاىد سعيد -
 بالثقافة،ممثل الوزيرة المكمفة  عضو مودع أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ عضو ـميمودي عبد الكري -
 ممثل الوالي. عضو بوبكر فريد -

 

 األعضاء المنتخبون: -2
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، عضو بمحسف دمحم -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية، عضو بف عزوز فتيحة -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد اآلداب والمغات، عضو ربوشيبة عبد القاد -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لمعيد العمـو والتكنولوجيا، عضو بكري يمينة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو  فىاشمي فخر الدي -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف ، عضو لعسري وفاء خيرة -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو فحركات نصر الدي -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ،  عضو ستيمي أماؿ -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو نابي يوسف -
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو بف خالدي دمحم  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجمس العممييحدد القائمة االسمية ، 2020مارس  10مؤرخ في  210رقم  قــرار
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجياالرياضيات لكمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ رىا،بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسي
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد مياـ 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ىواري  -بجامعة العموـ والتكنولوجيا الرياضياتوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية  -
 .2020فيفري  10بومديف المؤّرخ في 

 ررّ ــــــقي  
 

 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

ىواري -ولوجيابجامعة العمـو والتكن الرياضياتتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية 
 بومديف.

ىواري -بجامعة العموـ والتكنولوجيا الرياضياتتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  :2المادة 
 بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 مارس 10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020مارس  10المؤرخ في  210ممحـــق بالقــرار رقم 
 ىواري بومدين-العموم والتكنولوجيابجامعة  الرياضياتلكمية 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
  البحوث العمميةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  فيصل حامدي 1
 عميد الكمية طاطا شاؾ عبد القادر 2
  بما بعد التدرجنائب العميد مكّمف  وريدة صادقي 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  بف عبيد هللا دمحم 4
  االحتماالت واإلحصاءرئيس قسـ  مذكور طارؽ  5
 البحوث العمميةرئيس قسـ  بوطيش دمحم أميف  6
 التحميلرئيس قسـ  رباح ديرار 7
 الجبر ونظرية األعدادرئيس قسـ  دمحم سالـ رزاوي  8
 االحتماالت واإلحصاء لقسـ المجنة العمميةرئيس  زىرة قسـو 9
 البحوث العمميةرئيس المجنة العممية لقسـ  حساف بمبشير 10
 التحميلرئيس المجنة العممية لقسـ  أعمر خموج 11
 الجبر ونظرية األعدادرئيس المجنة العممية لقسـ  فريد بف شريف 12
 التحميل عف قسـممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية  أدمحم قصري  13
 التحميل ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ بمخالد ىبري  14
 الجبر ونظرية األعداد ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ فريد بف شريف 15
 الجبر ونظرية األعداد ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عبد العزيز بالغ 16
 البحوث العمميةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  رشيد وافي 17
 البحوث العمميةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  كرناف توفيق 18
 االحتماالت واإلحصاءممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  طالب سميرة 19
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 ممّثل عف األساتذة المساعديف جماؿ الديف شريط 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سالـ منصر 21
 مدير مخبر بحث كماؿ بتينة 22
 مخبر بحث رمدي بوعالـ بف سبع 23
 مدير مخبر بحث طارؽ عمى زياف 24
 مدير مخبر بحث كساب عمور 25
 مديرة مخبر بحث خديجة جاب هللا 26
 مدير مخبر بحث جماؿ شعباف 27
 مدير مخبر بحث رادأيمزياف  28
 مديرة مخبر بحث أسماء بوشماخ 29
 مسؤوؿ المكتبة الطاوس أولماف 30
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  10مؤرخ في  211رقم  قــرار
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا الرياضياتبكمية  االحتماالت واإلحصاءلقسم 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
بجامعة  الرياضياتبكمية االحتماالت واإلحصاء العممية لقسـ وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة  -

 .2020فيفري  10العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف المؤّرخ في 
 

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

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
بجامعة العمـو  الرياضياتبكمية  واإلحصاء االحتماالتلقسـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 

 ىواري بومديف.-والتكنولوجيا
بجامعة  الرياضياتبكمية  االحتماالت واإلحصاءلقسـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  :2المادة 

 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-العموـ والتكنولوجيا
ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق
 2020 مارس 10 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  10المـؤرخ في  211بالقـرار رقـم ممحــق 
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا الرياضياتبكمية  واإلحصاءاالحتماالت لقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ زىرة قسـو 1
 رئيس القسـ طارؽ مذكور 2
 أستاذ وريدة صادقي 3
 أستاذ طاطا شاؾ عبد القادر 4
 محاضر قسـ "ب" أستاذ حمراني فريدة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" القادرعمراوي عبد  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سيياـ باي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نسيمة زعبوط 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  10مؤرخ في  212رقم  قــرار

 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا الرياضياتبكمية  التحميللقسم 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984سنة غشت  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة فالمتضم
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 يالمؤرخ ف 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ 
بجامعة العمـو  الرياضياتبكمية  التحميلوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2020فيفري  10والتكنولوجيا ىواري بومديف المؤّرخ في 
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

-ـ والتكنولوجيابجامعة العمو  الرياضياتبكمية  التحميللقسـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 ىواري بومديف.

-بجامعة العموـ والتكنولوجيا الرياضياتبكمية  التحميللقسـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020 مارس 10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  10المـؤرخ في  212بالقـرار رقـم ممحــق 
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا الرياضياتبكمية  التحميللقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ أعمر خموج 1
 رئيس القسـ رباح ديرار 2
 أستاذ بمخالد ىبري  3
 أستاذ أدمحم كسرى  4
 أستاذ طارؽ عمي زياف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبد الحميد عينور 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ريحانيسميرة  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جماؿ الديف شريط 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" محمودي عبد الوىاب 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ، 2020مارس  10مؤرخ في  213رقم  قــرار

 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا الرياضياتبكمية  البحوث العمميةلقسم 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،بتنظيـ جامعة ىواري بومديف 
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بجامعة العمـو  الرياضياتبكمية  البحوث العمميةّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ وبناًء عمى محضر انتخاب مم -

 .2020فيفري  10والتكنولوجيا ىواري بومديف المؤّرخ في 
 

 ررّ ــــــقي  
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة العمـو  الرياضياتبكمية  البحوث العمميةلقسـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 ىواري بومديف.-والتكنولوجيا

بجامعة العمـو  الرياضياتبكمية  البحوث العمميةلقسـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020 مارس 10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  10المـؤرخ في  213بالقـرار رقـم ممحــق 
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا الرياضياتبكمية  البحوث العمميةلقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حساف بمبشير 1
 رئيس القسـ أميف بوطيش 2
 أستاذ مزياف عيدر 3
 أستاذ جماؿ شعباف 4
 أستاذ رشيد وافي 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أميف بمخير 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مجدوب إبراىيـ بف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عيش رشيد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سالـ منصر 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ، 2020مارس  10مؤرخ في  214رقم  قــرار

 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا الرياضياتبكمية  الجبر ونظرية األعدادلقسم 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،بتنظيـ جامعة ىواري 

، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .تعييف أعضاء الحكومة فالمتضم

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

بجامعة  الرياضياتبكمية  الجبر ونظرية األعدادلقسـ اب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية وبناًء عمى محضر انتخ -
 .2020فيفري  10العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف المؤّرخ في 

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة العمـو  الرياضياتبكمية  الجبر ونظرية األعدادلقسـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 ىواري بومديف.-والتكنولوجيا

بجامعة العمـو  الرياضياتبكمية  الجبر ونظرية األعدادلقسـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020 مارس 10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  10المـؤرخ في  214بالقـرار رقـم ممحــق 
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا الرياضياتبكمية  األعدادالجبر ونظرية لقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ فريد بف شريف 1
 رئيس القسـ دمحم سالـ رزاوي  2
 أستاذ كماؿ بتينة 3
 أستاذ شيرزاد سمماف 4
 أستاذ محند وعمرىرناف 5
 "أمحاضر قسـ "أستاذ  إبراىيـ عباسي 6
 "أأستاذ محاضر قسـ " عبد العزيز بالغ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نادية ماما 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" إلياـ بف زاوي  9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لقسم ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ، 2020مارس  10مؤرخ في  215رقم  قــرار

 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا العموم البيولوجيةبكمية  البيولوجيا الجزئية والخموية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،بتنظيـ 
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، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة. فالمتضم

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

 العمـو البيولوجيةبكمية  البيولوجيا الجزئية والخمويةلقسـ عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية  وبناءً  -
 .2019جويمية  11ىواري بومديف المؤّرخ في -بجامعة العموـ والتكنولوجيا 

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة  عمـو البيولوجيةالبكمية  البيولوجيا الجزئية والخمويةلقسـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 ىواري بومديف.-العموـ والتكنولوجيا

 العموـ البيولوجيةبكمية  البيولوجيا الجزئية والخمويةلقسـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة العموـ والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020مارس  10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتوراألستاذ: 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي  2020مارس  10المـؤرخ في  215ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا العموم البيولوجيةبكمية  الجزئية والخمويةالبيولوجيا لقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حمودي تريكي جميمة 1
 رئيس القسـ لعجاؿ منديل أمينة 2
 أستاذ بوروبة ميدي 3
 أستاذ رعاش رشيدة 4
 أستاذ أوصديق أوميدي حبيبة 5
 "أأستاذ محاضر قسـ " شريفي فاتح 6
 "أأستاذ محاضر قسـ " درنفد بوعناف نبيمة أماؿ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ربوح نويوات سومية فراح  8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوىزيمة فاروؽ  9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عمم األحياء لقسم يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  10مؤرخ في  216 رقم قــرار
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا العموم البيولوجيةبكمية  ووظائف األعضاء من الكائنات الحية
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،

، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة. فالمتضم

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

عمـ األحياء ووظائف األعضاء مف الكائنات وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -
 .2019جويمية  11ىواري بومديف المؤّرخ في -بجامعة العموـ والتكنولوجيا  العمـو البيولوجيةبكمية  الحية

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بكمية  ات الحيةاألحياء ووظائف األعضاء مف الكائن عمـلقسـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 ىواري بومديف.-بجامعة العموـ والتكنولوجيا العمـو البيولوجية

 األحياء ووظائف األعضاء مف الكائنات الحية عمـلقسـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ -بجامعة العموـ والتكنولوجيا العمـو البيولوجيةبكمية 

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020مارس  10 فيحرر بالجزائر 
 العالي والبحث العمميوزير التعميم 

 األستاذ: شمس الدين شيتور
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لقسم  المجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2020مارس  10المـؤرخ في  216ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا العموم البيولوجيةبكمية  األعضاء من الكائنات الحية ووظائف عمم األحياء

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ضرباني ماميف لطيفة 1
 رئيس القسـ وافي حرشاوي سعيدة 2
 أستاذ وزنةعبروس بمبشير  3
 أستاذ عويشات بوقرة سييمة 4
 أستاذ جبار رضا 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زروؽ حدة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عيسات آسيا 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  10مؤرخ في  217 رقم قــرار
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا العموم البيولوجيةبكمية  البيئة والمحيطلقسم 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات 
بجامعة  العموـ البيولوجيةبكمية  البيئة والمحيطلقسـ وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية  -

 .2019جويمية  11ىواري بومديف المؤّرخ في -والتكنولوجيا العموـ 
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة العمـو  يةالعمـو البيولوجبكمية  البيئة والمحيطلقسـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 ىواري بومديف.-والتكنولوجيا

بجامعة العمـو  العموـ البيولوجيةبكمية  البيئة والمحيطلقسـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020مارس  10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتوراألستاذ: 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  10المـؤرخ في  217ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا العموم البيولوجيةبكمية  البيئة والمحيطلقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عبدوف فتيحة 1
 رئيس القسـ سميماني حميمة 2
 أستاذ بشاري نور اإلسالـ 3
 أستاذ ياحي قنافدي نسيمة 4
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 "أأستاذ محاضر قسـ " ناصف العمري  5
 "أأستاذ محاضر قسـ " كرنيف بوتميس أمينة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عتروف ازيرة فريدة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمعيفة بالؿ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجمس العممييحدد القائمة االسمية ، 2020مارس  10مؤرخ في  218رقم  قــرار

 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا العموم البيولوجيةلكمية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والتكنولوجيا وسيرىا،بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ 
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 -بجامعة العموـ والتكنولوجيا العموـ البيولوجيةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية  -

 .2020فيفري  10ىواري بومديف المؤّرخ في 
 

 ررّ ــــــقي  
 

 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 -العموـ والتكنولوجيابجامعة  العموـ البيولوجيةتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية 
 ىواري بومديف.

 -بجامعة العموـ والتكنولوجيا العموـ البيولوجيةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىواري بومديف، كل فيما  -ـ والتكنولوجيايكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العمو  :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 مارس 10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020مارس  10المؤرخ في  218ممحـــق بالقــرار رقم 
 ىواري بومدين-العموم والتكنولوجيابجامعة  العموم البيولوجيةلكمية 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
  البيولوجيا الجزيئية والخمويةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  بوروبة ميدي 1
 عميد الكمية لعرابة جباري فاطمة 2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية  عبروس بمبشير وزنة 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة حفرساس عزيز 4
 عمـ األحياء ووظائف األعضاء مف الكائنات الحيةرئيس قسـ  وافي حرشاوي سعيدة 5
 الجزيئية والخمويةالبيولوجيا رئيس قسـ  لعجاؿ منديل أمينة 6
 البيئة والمحيطقسـ  رئيس سميماني حميمة 7
 مف الكائنات الحيةعمـ األحياء ووظائف األعضاء  رئيس المجنة العممية لقسـ ضرباني ماميف لطيفة 8
 البيولوجيا الجزيئية والخمويةلقسـ  رئيس المجنة العممية حمودي تريكي جميمة 9
 البيئة والمحيط العممية لقسـرئيس المجنة  عبدوف فتيحة 10
 عمـ األحياء ووظائف األعضاء مف الكائنات الحية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ دورباني ماميف لطيفة 11
 عمـ األحياء ووظائف األعضاء مف الكائنات الحية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ جبار رضا 12
 البيولوجيا الجزيئية والخموية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ شريفي فاتح 13
 البيئة والمحيط ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ياحي قنافدي نسيمة 14

 البيئة والمحيط ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ناصف العمري  15

 المساعديفممّثل عف األساتذة  بمعيفة بالؿ 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ربوح سومية فراح 17
 مديرة مخبر بحث قاضي حنيفي حميمة 18
 مديرة مخبر بحث شريف شرع هللا سميمة 19
 مدير مخبر بحث أعراب عبد السالـ 20
 مخبر بحث ةمدير  تازروتي فضيمة 21
 مديرة مخبر بحث ربزاني شفيقة 22
 مديرة مخبر بحث طويل بةقفة شافية 23
 المكتبة ةمسؤول قنفاؼ دىري نعيمة 24
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجمس العممييحدد القائمة االسمية ، 2020مارس  10مؤرخ في  219رقم  قــرار
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجياالفيزياء لكمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ وسيرىا،بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا 
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد  2003



  2020-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   301

 

 

 

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

ىواري -بجامعة العموـ والتكنولوجياالفيزياء س العممي لكمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجم -
 .2019 جويمية 22في بومديف المؤّرخ 

 ررّ ــــــقي  
 

 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

ىواري -بجامعة العمـو والتكنولوجياالفيزياء تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية 
 بومديف.

ىواري بومديف، -بجامعة العموـ والتكنولوجيا الفيزياءتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث 
 2020 مارس 10 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020مارس  10المؤرخ في  219ممحـــق بالقــرار رقم 

 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجياالفيزياء لكمية 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
  المواد والمكوناترئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  قشواف دمحم 1
 الكمية عميد عمروف عقيمةفراحي  2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية موساوي نور الديف 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة أوديح دمحم رضا 4
  فيزياء اإلشعاعاترئيس قسـ  ترنيش سعيد 5
 والمكوناتالمواد رئيس قسـ  شرفي رابح 6
 الموائعالطاقوية وميكانيؾ رئيس قسـ  أكسوح دمحم 7
 الفيزياء النظريةرئيس قسـ  قمو عبد الحفيع 8
 المواد والمكوناترئيس المجنة العممية لقسـ  دوالش نعيمة 9
 الطاقوية وميكانيؾ الموائعرئيس المجنة العممية لقسـ  دبياف دمحم 10
 فيزياء اإلشعاعاترئيس المجنة العممية لقسـ  بمقايد دمحم 11
 النظريةالفيزياء رئيس المجنة العممية لقسـ  عالؿ حسني نسيمة 12
 المواد والمكونات ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ برادعي جماؿ 13
 الطاقوية وميكانيؾ الموائع ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمورة مريـ 14
 الطاقوية وميكانيؾ الموائع ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ زياري قربوعة يسمينة 15
 فيزياء اإلشعاعات ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ خالؿ كريمة 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف أيت واعرابي محند 17
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 ممّثل عف األساتذة المساعديف ميدي إبراىيـ 18
 مدير مخبر بحث كساؿ سالـ 19
 مديرة مخبر بحث معطاوي أمينة 20
 مدير مخبر بحث نموشي مسعود 21
 مدير مخبر بحث بوتقجيرات طارؽ  22
 مدير مخبر بحث زرقيني طو حسيف 23
 مدير مخبر بحث زواوي عمارة 24
 مدير مخبر بحث بوعبد هللا أحسف 25
 مسؤولة المكتبة عالـ عقيمة 26
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ، 2020مارس  10مؤرخ في  220 رقم قــرار
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجياالفيزياء بكمية  فيزياء اإلشعاعات لقسم

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،بتنظيـ جامعة ىواري بومديف 
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بجامعة العموـ  الفيزياءبكمية  فيزياء اإلشعاعاتوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2019 نوفمبر 25ىواري بومديف المؤّرخ في -والتكنولوجيا 
 

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

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
بجامعة العمـو  الفيزياءبكمية  فيزياء اإلشعاعاتلقسـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 

 ىواري بومديف.-والتكنولوجيا
بجامعة العمـو  الفيزياءبكمية  فيزياء اإلشعاعاتلقسـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  :2المادة 

 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-والتكنولوجيا
ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق
 2020مارس  10 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتوراألستاذ: 

ػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ  ػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  10المـؤرخ في  220ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجياالفيزياء بكمية  فيزياء اإلشعاعاتلقسم 

 الصفـة والمقـب االسم الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بمقايد دمحم 1
 رئيس القسـ ترنيش سعيد 2
 أستاذ خالؿ كريمة 3
 أستاذ طيراوي عبد المطيف 4
 "بأستاذ محاضر قسـ " مالؾ بوراس جوىر 5
 "أأستاذ محاضر قسـ " حمحامي محند 6
 "أأستاذ محاضر قسـ " كيوش أمينة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" الرحمفميزاوي عبد  8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ، 2020مارس  10مؤرخ في  221 رقم قــرار

 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجياالفيزياء بكمية  الطاقوية وميكانيك الموائع لقسم
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،بتنظيـ جامعة ىواري 

، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة. فالمتضم

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

بجامعة الفيزياء بكمية  الطاقوية وميكانيؾ الموائعتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ وبناًء عمى محضر ان -
 .2019 جويمية 22ىواري بومديف المؤّرخ في -والتكنولوجيا العموـ 

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة العمـو الفيزياء بكمية  الطاقوية وميكانيؾ الموائعلقسـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 ىواري بومديف.-والتكنولوجيا

بجامعة  الفيزياءبكمية  الطاقوية وميكانيؾ الموائعلقسـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-العموـ والتكنولوجيا



  2020-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   304

 

 

 

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020مارس  10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتوراألستاذ: 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  10المـؤرخ في  221ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجياالفيزياء بكمية  وميكانيك الموائعالطاقوية لقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دبياف دمحم 1
 رئيس القسـ أكسوح دمحم 2
 أستاذ بف زاوي أحمد 3
 أستاذ محفوظ دمحم 4
 أستاذ مختاري فايزة 5
 "أقسـ "أستاذ محاضر  عمورة مريـ 6
 "أأستاذ محاضر قسـ " عاللو نبيل 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شعالؿ نادية 8
 "بأستاذ مساعد قسـ " سميماني دمحم األميف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لقسم يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  10مؤرخ في  222رقم  قــرار

 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائقبكمية  عموم المواد
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404القعدة عاـ ذي  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،

، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة. فالمتضم

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

اليندسة الميكانيكية وىندسة بكمية  عموـ الموادوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -
 .2019 جواف 30ىواري بومديف المؤّرخ في -بجامعة العموـ والتكنولوجياالطرائق 

 
 

 ررّ ــــــقي  
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  األولى:المادة 
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

يكانيكية وىندسة الطرائق اليندسة المبكمية  عموـ الموادلقسـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 ىواري بومديف.-بجامعة العموـ والتكنولوجيا

اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بكمية  عموـ الموادلقسـ العممية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة العموـ والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020مارس  10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتوراألستاذ: 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  10المـؤرخ في  222ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيااليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بكمية  عموم الموادلقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ جرجار بوبكر 1
 رئيس القسـ تريعة سميـ 2
 أستاذ نيبو جماؿ 3
 أستاذ عبدي سعيد 4
 أستاذ لونيس عز الديف 5
 "أمحاضر قسـ "أستاذ  خنفر خديجة 6
 "أأستاذ محاضر قسـ " شوكراف ليميا 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عزوؽ دمحم أوبمقاسـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" منصور سمير 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لقسم ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ، 2020مارس  10مؤرخ في  223 رقم قــرار

 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيااليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بكمية  الطاقويات
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،بتنظيـ 

، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة. فالمتضم

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003



  2020-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   306

 

 

 

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

اليندسة الميكانيكية وىندسة بكمية  الطاقوياتاألساتذة بالمجنة العممية لقسـ  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي -
 .2019 جواف 30ىواري بومديف المؤّرخ في -والتكنولوجيابجامعة العموـ الطرائق 

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 وىندسة الطرائقاليندسة الميكانيكية بكمية  الطاقوياتلقسـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 ىواري بومديف.-بجامعة العموـ والتكنولوجيا

اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بكمية  الطاقوياتلقسـ ائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية تحدد الق :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة العموـ والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020مارس  10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتوراألستاذ: 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  10المـؤرخ في  223ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيااليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بكمية  الطاقوياتلقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عطيف عبد المجيد 1
 رئيس القسـ د جماؿر شيرا 2
 أستاذ حكل الراس ىندة 3
 أستاذ فياللي الغالية 4
 "أ"محاضر قسـ  أستاذ بوسري عمي 5
 "أأستاذ محاضر قسـ " خالي سمير 6
 "بأستاذ محاضر قسـ " فرسادو إبراىيـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" معوج ياسيف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف عمي لعمارة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اليندسة لقسم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  10مؤرخ في  224 رقم قــرار

 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيااليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بكمية  الكيميائية وىندسة التبريد
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
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، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة. فالمتضم

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذي -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

اليندسة بكمية  اليندسة الكيميائية وىندسة التبريدممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ وبناًء عمى محضر انتخاب  -
 .2019 جواف 30ىواري بومديف المؤّرخ في -والتكنولوجيابجامعة العموـ  الميكانيكية وىندسة الطرائق

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

اليندسة بكمية  وىندسة التبريداليندسة الكيميائية لقسـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 ىواري بومديف.-بجامعة العموـ والتكنولوجياالميكانيكية وىندسة الطرائق 

اليندسة بكمية  اليندسة الكيميائية وىندسة التبريدلقسـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىواري بومديف، وفقا-والتكنولوجيابجامعة العموـ الميكانيكية وىندسة الطرائق 

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020مارس  10 فيلجزائر حرر با
 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األستاذ: شمس الدين شيتور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لقسم الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  10المـؤرخ في  224ممحــق بالقـرار رقـم 

 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيااليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بكمية اليندسة الكيميائية وىندسة التبريد 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ريحاني رشيدة 1
 القسـرئيس  مالؿ منير 2
 أستاذ بمعادي صالح 3
 أستاذ بممداني دمحم 4
 أستاذ تومي بوميدي ليمى 5
 "أأستاذ محاضر قسـ " شرقي سعاد 6
 "أأستاذ محاضر قسـ " العيسي نبيمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد الموش يوسف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف عواقة نادية 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لقسم يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  10مؤرخ في  225 رقم قــرار
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيااليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بكمية  ىندسة البيئة

 العممي،إن وزير التعميم العالي والبحث 
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
، 2020سنة جانفي  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
اليندسة الميكانيكية وىندسة بكمية ىندسة البيئة ر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ وبناًء عمى محض -

 .2019 جواف 30ىواري بومديف المؤّرخ في -والتكنولوجيابجامعة العموـ الطرائق 
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بكمية ىندسة البيئة  لقسـالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 .ىواري بومديف-بجامعة العموـ والتكنولوجيا

اليندسة الميكانيكية وىندسة بكمية ىندسة البيئة لقسـ لقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية تحدد ا :2المادة 
 رار.ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا الق-بجامعة العموـ والتكنولوجياالطرائق 

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020مارس  10 فيحرر بالجزائر 
 العمميوزير التعميم العالي والبحث 

 األستاذ: شمس الدين شيتور
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  10المـؤرخ في  225ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيااليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بكمية ىندسة البيئة لقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بممداني سعداوي زىرة 1
 رئيس القسـ لشمت عبد العزيز 2
 أستاذ مزنر نصيرة يدو 3
 أستاذ حمودي سالـ زينب 4
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 أستاذ أيت عمار حميد 5
 "أأستاذ محاضر قسـ " برامة طارؽ ابف زياد 6
 "أأستاذ محاضر قسـ " تقار زموري حسيبة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بداني زىية 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كرشيش سعاد 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020مارس  10مؤرخ في  226قم ر  قــرار

 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائقلكمية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18 الموافق 1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التع
بجامعة  اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائقالعممي لكمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس  -

 .2019جواف  30 ىواري بومديف المؤّرخ في-العموـ والتكنولوجيا
 

 ررّ ــــــقي  
 

 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

بجامعة  الطرائقاليندسة الميكانيكية وىندسة العممي لكمية تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس 
 ىواري بومديف.-العموـ والتكنولوجيا

بجامعة العمـو  اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائقتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 مارس 10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020مارس  10المؤرخ في  226ممحـــق بالقــرار رقم 
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا نيكية وىندسة الطرائقاليندسة الميكالكمية 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم

البناءات الميكانيكية رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  حمودة خالد 1
 وىندسة اإلنتاج

 عميد الكمية معاشي رشيدة 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  بوبنيدر سيد عمي 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بف كحمة يوب خالد 4
 رئيس قسـ البناءات الميكانيكية وىندسة اإلنتاج  بومديف فائزة 5
 رئيس قسـ عمـو المواد تريعة سميـ 6
 رئيس قسـ الطاقويات الديف شيرارد جماؿ 7
 رئيس قسـ اليندسة الكيميائية وىندسة التبريد مالؿ منير 8
 رئيس قسـ ىندسة البيئة لشمت عبد العزيز 9
 البناءات الميكانيكية وىندسة اإلنتاجرئيس المجنة العممية لقسـ  والي نور الديف 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المواد  جرجار بوبكر 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ الطاقويات عطيف عبد المجيد 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيميائية وىندسة التبريد ريحاني رشيدة 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة البيئة سعداوي زىرة 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة البيئة زموري حسيبة 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة البيئة  برامة طارؽ  16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المواد  قداـ مراد 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المواد  شقروف رضواف 18
 األستاذية عف قسـ البناءات الميكانيكية وىندسة اإلنتاجممّثل األساتذة ذوي مصّف  عمرأ مصباح  19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيميائية وىندسة التبريد بممداني دمحم 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيميائية وىندسة التبريد بمعادي صالح 21
  الطاقويات األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـممّثل  بوسري عمي 22

 الطاقوياتممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  خالي سمير 23

 ممّثل عف األساتذة المساعديف منصور سمير 24
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بداني زىية 25
 مدير مخبر بحث شيخ صالح 26
 مدير مخبر بحث بوخروبة توفيق 27
 مدير مخبر بحث موىاب عبد القادر 28
 مدير مخبر بحث ميرود جماؿ 29
 مدير مخبر بحث نيبو جماؿ 30
 مدير مخبر بحث شعباني طالب أحمد مميكة 31
 مدير مخبر بحث ديزاف رابح 32
 مدير مخبر بحث أيت عمار حميد 33
 مسؤولة المكتبة مداني فتيحة 34

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020مارس  10مؤرخ في  227رقم  قــرار
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا اإللكترونيك واإلعالم اآلليلكمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بجامعة العموـ  اإللكترونيؾ واإلعالـ اآلليوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية  -

 .2019جويمية  08ىواري بومديف المؤّرخ في -والتكنولوجيا
 

 ررّ ــــــقي  
 

 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

بجامعة العمـو  عالـ اآللياإللكترونيؾ واإلتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية 
 ىواري بومديف.-والتكنولوجيا

بجامعة العمـو  اإللكترونيؾ واإلعالـ اآلليتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 مارس 10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020مارس  10المؤرخ في  227ممحـــق بالقــرار رقم 
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا واإلعالم اآللياإللكترونيك لكمية 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 الكيروتقنيرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  بوعزابية سميماف 1
 عميد الكمية عمي مزيغي زايا 2
 التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد  وزير يوسف 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بالي نور الديف 4
 الكيروتقنيرئيس قسـ  حسني مراد 5
  اإلعالـ اآللي رئيس قسـ موساوي سميرة 6
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 التجييزات اإللكترونية واآللية رئيس قسـ منصور مفيد 7
  الكيروتقني رئيس المجنة العممية لقسـ عمراف يوسف 8
 اإلعالـ اآللي رئيس المجنة العممية لقسـ عبد المجيد بوكرة 9
 االتصاالت السمكية والالسمكيةرئيس المجنة العممية لقسـ  كورغمي أوكيل آسيا 10
 التجييزات اإللكترونية واآللية رئيس المجنة العممية لقسـ بربار طارؽ بوزياف 11
 الكيروتقني ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ لعجيسي دمحم أميف 12
 االتصاالت السمكية والالسمكية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ مرازقة فتيحة 13
 االتصاالت السمكية والالسمكية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ سرير آمنة 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوشماخ ليندة 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عبورة فوزي  16
 مدير مخبر بحث طمحة عبد العزيز 17
 مدير مخبر بحث بمخير عبد القادر 18
 مدير مخبر بحث بودور دمحم 19
 مدير مخبر بحث فرقاني بمقاسـ 20
 مدير مخبر بحث سعدية نادية 21
 مخبر بحثمدير  بوقالة مميكة 22
 مدير مخبر بحث درياس زرقاوي حبيبة 23
 مدير مخبر بحث ناصر عز الديف 24
 مدير مخبر بحث حداد بوعالـ 25
 مسؤوؿ المكتبة نعماف أحمد 26
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لقسم يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  10مؤرخ في  228 رقم قــرار
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا اإللكترونيك واإلعالم اآلليبكمية  االتصاالت السمكية والالسمكية

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
اإللكترونيؾ بكمية االتصاالت السمكية والالسمكية عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ وبناًء  -

 .2019جويمية  08ىواري بومديف المؤّرخ في -والتكنولوجيا بجامعة العمـو  واإلعالـ اآللي
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 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

اإللكترونيؾ واإلعالـ بكمية  والالسمكيةاالتصاالت السمكية لقسـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 ىواري بومديف.-بجامعة العمـو والتكنولوجيا اآللي

اإللكترونيؾ بكمية  االتصاالت السمكية والالسمكيةلقسـ االسمية ألعضاء المجنة العممية  تحدد القائمة :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.ىواري بومديف، وفقا -بجامعة العمـو والتكنولوجيا واإلعالـ اآللي

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020مارس  10 فيحرر بالجزائر 
 التعميم العالي والبحث العمميوزير 

 األستاذ: شمس الدين شيتور
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية  2020مارس  10المـؤرخ في  228ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا اإللكترونيك واإلعالم اآلليبكمية االتصاالت السمكية والالسمكية لقسم 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ كورغمي آسيا 1
 أستاذ سرير آمنة 2
 أستاذ مرازقة فتيحة 3
 "أمحاضر قسـ " أستاذ خداـ راجة 4
 "بأستاذ محاضر قسـ " عبيديف دمحم بالؿ 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوشماخ ليندة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوليفة مينة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  10مؤرخ في  229 قمر  قــرار
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا اإللكترونيك واإلعالم اآلليبكمية  الكيروتقني لقسم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ت وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيا



  2020-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   314

 

 

 

 اإللكترونيؾ واإلعالـ اآلليبكمية  الكيروتقنيوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -
 .2019جويمية  08ىواري بومديف المؤّرخ في -والتكنولوجيابجامعة العموـ 

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة  واإلعالـ اآللياإللكترونيؾ بكمية  الكيروتقنيلقسـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 ىواري بومديف.-العموـ والتكنولوجيا

بجامعة  اإللكترونيؾ واإلعالـ اآلليبكمية  الكيروتقنيلقسـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-العموـ والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020مارس  10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتوراألستاذ: 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  10المـؤرخ في  229ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا اإللكترونيك واإلعالم اآلليبكمية  الكيروتقنيلقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عمراف يوسف 1
 رئيس القسـ حسني مراد 2
 أستاذ بالي نور الديف 3
 أستاذ بودور دمحم 4
 "بأستاذ محاضر قسـ " قروج شريف 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبدي عمار 6
 "بأستاذ مساعد قسـ " كوبة نور اليقيف 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  10مؤرخ في  230 رقم قــرار
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا اإللكترونيك واإلعالم اآلليبكمية  اإلعالم اآللي لقسم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404 ذي القعدة عاـ 21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .دد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يح

 اإللكترونيؾ واإلعالـ اآلليبكمية  اإلعالـ اآلليوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -
 .2019جويمية  08ىواري بومديف المؤّرخ في -والتكنولوجيا بجامعة العموـ 

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة  واإلعالـ اآللياإللكترونيؾ بكمية  اإلعالـ اآلليلقسـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 ىواري بومديف.-العموـ والتكنولوجيا

 اإللكترونيؾ واإلعالـ اآلليبكمية  اإلعالـ اآلليلقسـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة العموـ والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020مارس  10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتوراألستاذ: 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  10المـؤرخ في  230ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا اإللكترونيك واإلعالم اآلليبكمية  اإلعالم اآلليلقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوكرة عبد المجيد 1
 رئيس القسـ موساوي بوعالؽ 2
 أستاذ بابا عمي أحمد رياض 3
 "أأستاذ محاضر قسـ " ىماؿ يوسف 4
 "بمحاضر قسـ "أستاذ  خميسة حميد 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خمدوف بوزياف نبيمة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سمموف نزيو 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لقسم يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  10مؤرخ في  231 رقم قــرار

 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا اإللكترونيك واإلعالم اآلليبكمية  التجييزات اإللكترونية واآللية
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،

، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة. فالمتضم
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

اإللكترونيؾ بكمية  التجييزات اإللكترونية واآلليةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -
 .2019جويمية  08ىواري بومديف المؤّرخ في -والتكنولوجيا بجامعة العمـو  واإلعالـ اآللي

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

اإللكترونيؾ واإلعالـ بكمية  اإللكترونية واآلليةالتجييزات لقسـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 ىواري بومديف.-بجامعة العمـو والتكنولوجيا اآللي

اإللكترونيؾ بكمية  التجييزات اإللكترونية واآلليةلقسـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.ىواري بومديف، -بجامعة العمـو والتكنولوجيا واإلعالـ اآللي

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020مارس  10 فيحرر بالجزائر 
 التعميم العالي والبحث العممي وزير

 األستاذ: شمس الدين شيتور
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية  2020مارس  10المـؤرخ في  231ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا اإللكترونيك واإلعالم اآلليبكمية  التجييزات اإللكترونية واآلليةلقسم 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بربار طارؽ بوزياف 1
 رئيس القسـ منصور مفيد 2
 أستاذ تونسي دمحم لميف 3
 أستاذ  ناصر عز الديف 4
 "بأستاذ محاضر قسـ " صايـ عبد الحكيـ 5
 "بأستاذ مساعد قسـ " بورياشي فارس 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أوزناجي سعيد 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  10مؤرخ في  232 رقم قــرار

 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجياالفيزياء بكمية  المواد والمكونات لقسم
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
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، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة. فالمتضم

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

بجامعة العمـو  الفيزياءبكمية  المواد والمكوناتوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -
 .2019 جويمية 22ىواري بومديف المؤّرخ في -والتكنولوجيا 

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 عة العمـو والتكنولوجيابجام الفيزياءبكمية  المواد والمكوناتلقسـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 ىواري بومديف.

بجامعة العمـو  الفيزياءبكمية  المواد والمكوناتلقسـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020مارس  10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتوراألستاذ: 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  10المـؤرخ في  232ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجياالفيزياء بكمية  والمكوناتالمواد لقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دوالش نعيمة 1
 رئيس القسـ شرفي رابح 2
 أستاذ بوتقجيرات طارؽ  3
 أستاذ بف رقعة 4
 أستاذ قشواف دمحم 5
 "أأستاذ محاضر قسـ " جبوري مصطفى 6
 "أأستاذ محاضر قسـ " قداوي حورية 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ميدي براىيـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" طاطا صونية 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020مارس  10مؤرخ في  233رقم  قــرار
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا الكيمياءلكمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 والمتعمق 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ىواري -بجامعة العموـ والتكنولوجيا الكيمياءوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية  -

 .2019جويمية  22بومديف المؤّرخ في 
 

 ررّ ــــــقي  
 

 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

ىواري -لوجيابجامعة العموـ والتكنو  الكيمياءتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية 
 بومديف.

ىواري بومديف، -بجامعة العمـو والتكنولوجيا الكيمياءتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 مارس 10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020مارس  10المؤرخ في  233ممحـــق بالقــرار رقم 
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا الكيمياءلكمية 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 الكيمياء العضويةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  رابيا شريفة 1
 عميد الكمية فضيل شريف يزيد 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  عمي خويدر 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية سعدي فاطمة 4
 والفيزياء النظرية الكيمياءرئيس قسـ  خميفي عيسى 5
 الكيمياء العضويةرئيس قسـ  بودينة عمي 6
  لمواد غير عضويةء افيزياو  كيمياء رئيس قسـ حنؾ زكيةكروكش  7
 يةالجزئالكيمياء رئيس قسـ  بف عبورة أحمد 8
 الكيمياء العضويةرئيس المجنة العممية لقسـ  سي أحمد الجي كيينة 9
  لمواد غير عضويةا ءفيزياو  كيمياء رئيس المجنة العممية لقسـ كركوش فريدة كمو 10
 والفيزياء النظرية الكيمياءرئيس المجنة العممية لقسـ  ركيس معمر 11
 الكيمياء الجزئيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  بف عبد الغني زيتوني 12

 الكيمياء الجزئيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  فرفارة حرار حفيظة 13

 الكيمياء العضويةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  عماري دمحم 14

 والفيزياء النظرية الكيمياءممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  براىيمي مزياف 15

 والفيزياء النظرية الكيمياءممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  عبد المطيف دمحم لميف 16

 وفيزياء المواد غير عضوية كيمياءممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  بوشوشة عفاؼ 17

 ممّثل عف األساتذة المساعديف جمولي فيروز 18
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف عزيزة بشيرة 19
 مديرة مخبر بحث بوداراف ليندة 20
 مدير مخبر بحث سعدي عادؿ 21
 بحثمديرة مخبر  بف نعماف نورة 22
 مدير مخبر بحث قرموش موالي حساف 23
 مدير مخبر بحث طراري دمحم 24
 مديرة مخبر بحث حموتاف دليمة 25
 مديرة مخبر بحث كمو طايري صفية 26
 مدير مخبر بحث بوشفة يوسف 27
 مخبر بحث ةمدير  واعمر وعمي وريدة 28

 مدير مخبر بحث ميزاوي جياللي 29

 بحثمدير مخبر  طايبي كماؿ 30

 مخبر بحث ةمدير  غوالـ حفيظة 31

 مخبر بحث ةمدير  حاج حمو آسيا سياـ 32

 مخبر بحث ةمدير  بوصالح نعيمة 33

 مسؤوؿ المكتبة بورحمة نور الديف 34
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  10مؤرخ في  234 رقم قــرار
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا الكيمياءبكمية والفيزياء النظرية  الكيمياء لقسم

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
بجامعة  الكيمياءبكمية والفيزياء النظرية  الكيمياءوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2019جويمية  17ىواري بومديف المؤّرخ في -والتكنولوجياالعموـ 
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة العمـو  الكيمياءبكمية والفيزياء النظرية  الكيمياءلقسـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 ىواري بومديف.-والتكنولوجيا

بجامعة العمـو  الكيمياءبكمية والفيزياء النظرية  الكيمياءلقسـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020مارس  10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 س الدين شيتوراألستاذ: شم
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  10المـؤرخ في  234ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا الكيمياءبكمية والفيزياء النظرية  الكيمياءلقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ركيس معمر 1
 رئيس القسـ خميفي عيسى 2
 أستاذ بف تركي أـ السعد 3
 أستاذ كمو صفية 4
 "أأستاذ محاضر قسـ " بف عمار عيشة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زعتر سياـ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف عزيزة سوكحاؿ بشيرة 7
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 لقسم يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  10مؤرخ في  235 رقم قــرار
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا الكيمياءبكمية  لممواد غير العضوية ئيةالفيزيا الكيمياء

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404القعدة عاـ ذي  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بكمية الفيزيائية لممواد غير العضوية  الكيمياءوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2019جويمية  18ىواري بومديف المؤّرخ في -والتكنولوجيابجامعة العموـ  الكيمياء
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  األولى: المادة
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 الكيمياءبكمية ير العضوية الفيزيائية لممواد غ الكيمياءلقسـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 ىواري بومديف.-بجامعة العموـ والتكنولوجيا

 الكيمياءبكمية الفيزيائية لممواد غير العضوية  الكيمياءلقسـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة العموـ والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020مارس  10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األستاذ: شمس الدين شيتور
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  10المـؤرخ في  235ممحــق بالقـرار رقـم 

 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا الكيمياءبكمية الفيزيائية لممواد غير العضوية  الكيمياءلقسم 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ كموكركوش فريدة 1
 رئيس القسـ حنؾ زكية 2
 أستاذ طايبي كماؿ 3
 أستاذ غوالـ حفيظة 4
 "أقسـ "أستاذ محاضر  مسعودي ىنية 5
 "أأستاذ محاضر قسـ " سي العربي كريمة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عزوؽ سامية 7
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  10مؤرخ في  236 رقم قــرار
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا الكيمياءبكمية  العضوية الكيمياء لقسم

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التع
بجامعة العمـو  الكيمياءبكمية العضوية  الكيمياءوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2019جويمية  17ىواري بومديف المؤّرخ في -والتكنولوجيا 
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة العمـو  الكيمياءبكمية العضوية  الكيمياءلقسـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 ىواري بومديف.-والتكنولوجيا

بجامعة العمـو  الكيمياءبكمية العضوية  الكيمياءلقسـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020مارس  10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 س الدين شيتوراألستاذ: شم
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  10المـؤرخ في  236ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا الكيمياءبكمية العضوية  الكيمياءلقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ سي أحمد ال جي كيينة 1
 رئيس القسـ بودينة عمي 2
 أستاذ بف قاسي عمى فريد 3
 أستاذ حميش جميمة 4
 أستاذ فروخي وسيمة 5
 "أقسـ " أستاذ محاضر دحماف دمحم 6
 "أأستاذ محاضر قسـ " مشرارة اجري فايزة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" طيير نادية 8
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020مارس  10مؤرخ في  237 رقم قــرار
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا الكيمياءبكمية  الجزيئات الكيمياء لقسم

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التع
بجامعة العمـو  الكيمياءبكمية الجزيئات  الكيمياءوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2019جويمية  17ىواري بومديف المؤّرخ في -والتكنولوجيا
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة العمـو  الكيمياءبكمية الجزيئات  الكيمياءلقسـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 ىواري بومديف.-والتكنولوجيا

بجامعة العمـو  الكيمياءبكمية الجزيئات  الكيمياءلقسـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020مارس  10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتوراألستاذ: 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  10المـؤرخ في  237ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيا الكيمياءبكمية الجزيئات  الكيمياءلقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مترؼ فريد 1
 رئيس القسـ بف عبورة أحمد 2
 أستاذ بوصالح نعيمة 3
 أستاذ حاج حمو آسيا سياـ 4
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 أستاذ بف عبد الغني زيتوني 5
 "أأستاذ محاضر قسـ " فاطمةوالد داود بوكراع  6
 "أأستاذ محاضر قسـ " عروس فاطمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمعالـ خديجة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شرقي أحمد 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لقسم ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ، 2020مارس  10مؤرخ في  238رقم  قــرار

 ىواري بومدين-العموم والتكنولوجيابجامعة عموم األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بكمية  الجيو فيزياء
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،

، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة. فالمتضم

غشت سنة  23الموافق  1424عاـ  جمادى الثانية 24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

عموـ األرض والجغرافيا بكمية  الجيو فيزياءوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -
 .2019جويمية  03ىواري بومديف المؤّرخ في -بجامعة العموـ والتكنولوجيا والتييئة العمرانية 

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

عموـ األرض والجغرافيا والتييئة بكمية  الجيو فيزياءالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 ىواري بومديف.-بجامعة العموـ والتكنولوجياالعمرانية 

عموـ األرض والجغرافيا والتييئة بكمية  الجيو فيزياءلقسـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  :2المادة 
 محق بيذا القرار.ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الم-بجامعة العموـ والتكنولوجياالعمرانية 

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020مارس  10 فيحرر بالجزائر 
 والبحث العممي وزير التعميم العالي

 األستاذ: شمس الدين شيتور
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 العمميةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2020مارس  10المـؤرخ في  238ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجياعموم األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بكمية  الجيو فيزياءلقسم 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف عيسى زىية حامق 1
 رئيس القسـ لورقيوي مخموؼ صورية 2
 أستاذ زورار نعيمة 3
 أستاذ صالح بوغاشة دمحم 4
 "أأستاذ محاضر قسـ " بشكيط دمحم أميف 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خيشاف يمينة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بومميط زيف العابديف 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الجغرافيا لقسم ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ، 2020مارس  10مؤرخ في  239رقم  قــرار

 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجياعموم األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بكمية والتييئة العمرانية 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

والمتعمق  1984سنة غشت  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،

، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة. فالمتضم

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 يالمؤرخ ف 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

عموـ األرض بكمية  الجغرافيا والتييئة العمرانيةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -
 .2019جويمية  03ىواري بومديف المؤّرخ في -والتكنولوجيابجامعة العمـو والجغرافيا والتييئة العمرانية 

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

عمـو األرض والجغرافيا بكمية  الجغرافيا والتييئة العمرانيةلقسـ ألعضاء المجنة العممية القائمة االسمية 
 ىواري بومديف.-بجامعة العموـ والتكنولوجياوالتييئة العمرانية 

عموـ األرض بكمية  الجغرافيا والتييئة العمرانيةلقسـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. ،ىواري بومديف-بجامعة العمـو والتكنولوجياوالجغرافيا والتييئة العمرانية 

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020مارس  10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األستاذ: شمس الدين شيتور
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 لقسم الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  10المـؤرخ في  239ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين-والتكنولوجيابجامعة العموم عموم األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بكمية  الجغرافيا والتييئة العمرانية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ زياف محفوظ 1
 رئيس القسـ بمعيد الياس 2
 أستاذ لشيب عمار 3
 "أأستاذ محاضر قسـ " بركاني أماؿ 4
 "أأستاذ محاضر قسـ " بمعيد لياس 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شالبي وىيبة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سعيدبف زينح  7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لقسم ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ، 2020مارس  10مؤرخ في  240رقم  قــرار

 ىواري بومدين-والتكنولوجيابجامعة العموم عموم األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بكمية  الجيولوجيا
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،

، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة. فالمتضم

غشت سنة  23الموافق  1424عاـ  جمادى الثانية 24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

عموـ األرض والجغرافيا والتييئة بكمية  الجيولوجياوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -
 .2019جويمية  03ىواري بومديف المؤّرخ في -والتكنولوجياالعموـ بجامعة العمرانية 

 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

يا والتييئة العمرانية عمـو األرض والجغرافبكمية  الجيولوجيالقسـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 ىواري بومديف.-بجامعة العموـ والتكنولوجيا

عموـ األرض والجغرافيا والتييئة بكمية  الجيولوجيالقسـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية تحدد  :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-العموـ والتكنولوجيابجامعة العمرانية 

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020مارس  10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األستاذ: شمس الدين شيتور
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  10المـؤرخ في  240ممحــق بالقـرار رقـم 
 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجياعموم األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بكمية  الجيولوجيالقسم 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عبد هللا نشيدة 1
 رئيس القسـ معيزي جماؿ 2
 أستاذ شيباف إبراىيـ 3
 أستاذ بف عمي خنفي 4
 أستاذ جعدوف عمار 5
 "أأستاذ محاضر قسـ " زكيري دليمة 6
 "أأستاذ محاضر قسـ " دمحمطالبي  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" إسعد مولود 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مدي يسمينة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020مارس  10مؤرخ في  241رقم  قــرار

 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجياعموم األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية لكمية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي وا
عموـ األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية  -

 .2020جويمية  03ىواري بومديف المؤّرخ في -بجامعة العموـ والتكنولوجيا
 

 ررّ ــــــقي  
 

 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

بجامعة العمرانية  عمـو األرض والجغرافيا والتييئةتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية 
 ىواري بومديف.-العموـ والتكنولوجيا

بجامعة عموـ األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-العموـ والتكنولوجيا



  2020-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   328

 

 

 

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 مارس 10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020مارس  10المؤرخ في  241ممحـــق بالقــرار رقم 

 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجياعموم األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية لكمية 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 الجيولوجيارئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  شيباف إبراىيـ 1
 عميد الكمية برقيق دمحم شريف 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  خرور الوردي 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بوطالب عبد الحق 4
 الجيوفيزياءرئيس قسـ  لورقيوي مخموؼ صورية 5
 الجيولوجيا رئيس قسـ معيزي جماؿ 6
 الجغرافيا والتييئة العمرانية رئيس قسـ بمعيد الياس 7
 الجيوفيزياءرئيس المجنة العممية لقسـ  بف عيسى زىية 8
 الجيولوجيارئيس المجنة العممية لقسـ  عبد هللا نشيدة 9
 الجغرافيا والتييئة العمرانيةرئيس المجنة العممية لقسـ  زياف محفوظ 10
 الجيوفيزياء األستاذية عف قسـممّثل األساتذة ذوي مصّف  بوغاشة دمحم صالح 11
 الجيوفيزياء ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ أوياد مرزوؽ  12
 الجيولوجيا ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ بف داوود عبد الرحمف 13
 الجغرافيا والتييئة العمرانية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ زياف محفوظ 14
 الجغرافيا والتييئة العمرانية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ لشيب عمار 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف إسعد مولود 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مدي يسمينة 17
 مدير مخبر بحث بمياي جموؿ 18
 مخبر بحثمدير  بوطالب عبد الحق 19
 مدير مخبر بحث حوشيف عبد الحميد 20
 مدير مخبر بحث قطوش دمحم السعيد 21
 مخبر بحث مدير حجيج عمي 22
 مدير مخبر بحث شادلي دمحم 23
 مدير مخبر بحث حمودي دمحم 24
 مدير مخبر بحث حمديدوش رشيد 25
 مسؤوؿ المكتبة مرزوقي بوعالـ 26
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020مارس  10مؤرخ في  242رقم  قــرار
  ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيااليندسة المدنية لكمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21في المؤرخ  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013سنة يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 -بجامعة العموـ والتكنولوجيااليندسة المدنية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية  -

 .2019جواف  30ىواري بومديف المؤّرخ في 
 

 ررّ ــــــقي  
 

 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 -والتكنولوجيابجامعة العمـو اليندسة المدنية تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية 
 ىواري بومديف.

ىواري -بجامعة العموـ والتكنولوجيااليندسة المدنية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  :2المادة 
 بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 مارس 10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020مارس  10المؤرخ في  242ممحـــق بالقــرار رقم 
 ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيااليندسة المدنية لكمية 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجيوتقني والري  أقشيش مصطفى 1
 عميد الكمية حدادي سماعيل 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  معاليو عزيز 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عماري فتيحة 4
 رئيس قسـ الجيوتقني والري  توىامي حساـ الديف 5
 رئيس قسـ اليياكل والمواد ضرباني سعيدة 6
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 العممية لقسـ الجيوتقني والري  رئيس المجنة لعرابي عبد القادر 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليياكل والمواد شمروؾ دمحم 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجيوتقني والري  بحار رمضاف 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليياكل والمواد عروج كريمة 10
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسماليياكل والموادممّثل  بف الجوزي دمحم 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شالح فريد 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عبدلي كماؿ 13
 مدير مخبر بحث نشنش عمار 14
 مدير مخبر بحث شعبات دمحم 15
 مديرة مخبر بحث سواؽ دوجة 16
 مسؤوؿ المكتبة حيرد فريدة 17
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ، 2020مارس  10مؤرخ في  243رقم  قــرار
 ىواري بومدين -بكمية اليندسة المدنية بجامعة العموم والتكنولوجيا لقسم الجيوتقني والري 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ ومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،بتنظيـ جامعة ىواري ب
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20الرئاسي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الجيوتقني والري بكمية اليندسة المدنية بجامعة وبناًء عم -

 .2019جواف  30 العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف المؤّرخ في
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجيوتقني والري بكمية اليندسة المدنية بجامعة العمـو 
 ىواري بومديف.-والتكنولوجيا

سمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجيوتقني والري بكمية اليندسة المدنية بجامعة العمـو تحدد القائمة اال :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -والتكنولوجيا
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ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةالعموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق يخصو،

 2020 مارس 10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  10مؤرخ في ال 243 رقـمممحــق بالقـرار 
 ىواري بومدين-المدنية بجامعة العموم والتكنولوجيابكمية اليندسة  لقسم الجيوتقني والري 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ لعرابي عبد القادر 1
 رئيس القسـ توىامي حساـ الديف 2
 أستاذ اقشيش مصطفى 3
 أستاذ بحار رمضاف 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شرفة حياة 5
 قسـ "أ"أستاذ مساعد  شيخاوي دمحم 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ، 2020مارس  10مؤرخ في  244رقم  قــرار

 ىواري بومدين -بكمية اليندسة المدنية بجامعة العموم والتكنولوجيا لقسم اليياكل والمواد
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ ومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،بتنظيـ جامعة ىواري ب
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20الرئاسي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

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

 .المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003
 2013 يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليياكل والمواد بكمية اليندسة المدنية بجامعة وبناًء  -

 .2019جواف  30 ىواري بومديف المؤّرخ في-العموـ والتكنولوجيا
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليياكل والمواد بكمية اليندسة المدنية بجامعة العمـو 
 ىواري بومديف.-والتكنولوجيا
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االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليياكل والمواد بكمية اليندسة المدنية بجامعة العمـو تحدد القائمة  :2المادة 
 ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-والتكنولوجيا

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةالعموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق و،يخص

 2020 مارس 10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020مارس  10مؤرخ في ال 244رقـم ممحــق بالقـرار 
 ىواري بومدين-المدنية بجامعة العموم والتكنولوجيابكمية اليندسة  لقسم اليياكل والمواد

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شمروؾ دمحم 1
 رئيس القسـ ضرباني سعيدة 2
 أستاذ احدودف عبد الناصر تواتي 3
 أستاذ شعبات دمحم 4
 أستاذمحاضر قسـ "أ" عوجاف خير الديف 5
 محاضر قسـ "أ" أستاذ بف الجوزي دمحم 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عروج كريمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شالح فريد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبدلي كماؿ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 البناءات ألعضاء المجنة العممية لقسميحدد القائمة االسمية ، 2020مارس  10مؤرخ في  245 رقم قــرار

 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيااليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بكمية  الميكانيكية وىندسة اإلنتاج
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

والمتعمق  1984سنة غشت  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،

، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة. فالمتضم

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 يالمؤرخ ف 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

بكمية  البناءات الميكانيكية وىندسة اإلنتاجوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -
 .2019جواف  30ىواري بومديف المؤّرخ في -بجامعة العموـ والتكنولوجيااليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق 
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 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ 2003غشت سنة  23الموافق  1424

اليندسة بكمية  البناءات الميكانيكية وىندسة اإلنتاجلقسـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 ىواري بومديف.-بجامعة العموـ والتكنولوجياالميكانيكية وىندسة الطرائق 

اليندسة بكمية  البناءات الميكانيكية وىندسة اإلنتاجلقسـ اء المجنة العممية تحدد القائمة االسمية ألعض :2المادة 
 بومديف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.ىواري -بجامعة العموـ والتكنولوجيا الميكانيكية وىندسة الطرائق

ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020مارس  10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األستاذ: شمس الدين شيتور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البناءاتالذي يحدد  2020مارس  10المـؤرخ في  245ممحــق بالقـرار رقـم 

 ىواري بومدين-بجامعة العموم والتكنولوجيااليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق الميكانيكية وىندسة اإلنتاج بكمية 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ والي نور الديف 1
 القسـرئيس  بومديف فائزة 2
 أستاذ حمودة خالد 3
 "أأستاذ محاضر قسـ " مصباح عمر 4
 "أأستاذ محاضر قسـ " جكنوف سميرة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" موزالي حميدي خديجة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أدامو نواؿ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019جويمية  31المؤرخ في  1369يعدل القرار رقم ،  2020مارس  15 مؤّرخ في 246 رقم قــرار

 1وىران لدى جامعةالطب يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الذي 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 1984سنة غشت  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

     .المعدؿ والمتمـ وسيرىا، 1والمتعمق بتنظيـ جامعة وىراف 
، 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادى األولى 6المؤرخ في  01-20المرسـو الرئاسي رقـ  ىبمقتضو  -

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

 39و 37، الذي 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 التنفيذي رقـ  -
 .ميـ العالي والبحث العمميير التعالذي يحدد صالحيات وز 

 .1والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية لدى جامعة وىراف 2015مارس  3المؤرخ في  96وبمقتضى القرار رقـ  -
كمية ، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2019جويمية  31المؤرخ في  1369وبمقتضى القرار رقـ  -

 .1وىراف لدى جامعة الطب
 ررّ ــــــقي  

، والمذكور أعاله، كما ىو 2019جويمية  31المؤرخ في  1369رقـ يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 مارس 15 فيحرر بالجزائر 
 العالي والبحث العمميوزير التعميم 

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1الطب لدى جامعة وىران  قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفـة االسم والمقـب

 الكمية، رئيساعميدة  عياد فطيمة -
 رئيس المجمس العممي  ثابثي بف عمي -
 رئيسة قسـ الطب منوني شفيقة -
 رئيس قسـ طب األسناف احمد فواتيح نورالديف -
 رئيس قسـ الصيدلة شكاؿ دمحم -
 مدير مخبر بحث  احمد فواتيح زوبير -
 مدير مخبر بحث عبد الوىاب عدناف -
 مديرة مخبر بحث عمور فاطمة -
 مدير مخبر بحث نورالديفبشير بويجرى  -
 مدير مخبر بحث بف عطة محمود -
 مدير مخبر بحث بوبكر دمحم -
 مدير مخبر بحث بوزياف دمحم -
 مديرة مخبر بحث بوزياف جميمة -
 مديرة مخبر بحث شويشة بدرة -
 مديرة مخبر بحث حوتي ليمى  -
 مديرة مخبر بحث إيدر عائشة -
 مدير مخبر بحث نقادي دمحم أميف -
 مديرة مخبر بحث جبمي حوريةمختاري  -
 مدير مخبر بحث سراج سيد أحمد -
 مديرة مخبر بحث رزؽ هللا حسيبة -
 مدير مخبر بحث تاج الديف عبد العزيز -
 مدير مخبر بحث تومي ىواري  -
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 ممثمة منتخبة عف صف األستاذية ذوى مصف األستاذية عف قسـ الطب بمخروبي خديجة -
 األستاذية ذوى مصف األستاذية عف قسـ الطبممثل منتخب عف صف  أوسميـ رشيد -
 ممثل عف صف األستاذية ذوى مصف األستاذية عف قسـ طب األسناف مترؼ زىير -
 ممثمة عف صف األستاذية ذوى مصف األستاذية عف قسـ طب األسناف قنديل حفيظة خديجة -
 ممثل عف صف األستاذية ذوى مصف األستاذية عف قسـ الصيدلة دالوي يحيى -
 ممثمة عف صف األستاذية ذوى مصف األستاذية عف قسـ الصيدلة بمروي اللة سيتي  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عابد أميف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف ناشي مراد -
 الطمبة قسـ الطب عف منتخبممثل  آيت لحسف حميد -
 الطمبة عف قسـ الصيدلة عف منتخبممثل  سي عفيف ياسر -
 الطمبة عف قسـ طب األسناف عف منتخبة ةممثم طالب بف دياب ايناس -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات يوسفي ليمى -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مختاري شيرزاد -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2018 جوان 10المؤرخ في  554يعدل القرار رقم ، 2020مارس  15 مؤّرخ في 247 رقم قــرار

  تممسان جامعةيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  الذي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة جانفي  2الموافق  1441جمادى األولى  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 3والمتضمف إنشاء جامعة تممساف، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  ،1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  رسـووبمقتضى الم -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 2013
مجمس إدارة جامعة  ألعضاء اإلسميةالذي يحدد القائمة  ،2018 جواف 10المؤرخ في  554وبمقتضى القرار رقـ  -

 تممساف، المعدؿ.
 ررّ ــــــقي  

 كما أعاله، والمذكػورالمعدؿ ، 2018 جواف 10المؤرخ في  554قـ ر يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  المادة األولى:
 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 

 2020 مارس 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شيتورشمس الدين : األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 تممسان قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفـة االسم والمقـب
 بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكمف  رئيس بف طاطا سمير -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بيمولي ىشاـ دمحم -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةالوزير  ةممثم عضو بناصر بف لحسف  -
 بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكمف عضو عميرة كريـ -
 والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل  عضو مباركي دمحم -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو قدوري أبو األرباح -
صالح المستشفيات ممثل الوزير المكمف عضو بغدوس عبد القادر -  بالصحة والسكاف وا 
 المكمف بالعدؿ ممثل الوزير عضو ىمساس  نور الديف -
 بالتجارةممثل الوزير المكمف  عضو ىميمي عمر -
 بالثقافة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو طيبي دمحم -
 ممثمة الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو حاكـ حبيبة -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ عضو ميمودي عبد الكريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو  ياشر دمحم -
 التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و الوزير المكمف  ةممثم عضو مجاىد رحمة -
 الوالي ممثل عضو سونة بف عمر -

 

 ."..........................................والباقي بدون تغيير ......................................"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019 جوان 19المؤرخ في  943يعدل القرار رقم ، 2020مارس  15 مؤّرخ في 248 رقم قــرار
  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة عنابة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

والمتعمق  ،1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84بمقتضى المرسـو رقـ  -
 .منو 3بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 

 2020سنة جانفي  2الموافق  1441جمادى األولى  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -
  .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03تنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -
 .منو 12يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  الذي ،2003

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

مجمس إدارة جامعة  عضاءاإلسمية ألالذي يحدد القائمة ، 2019 جواف 18المؤرخ في  943رقـ  وبمقتضى القرار -
 .عنابة
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 ررّ ــــــقي  
 

 ىوأعاله، كما  والمذكػور ،2019 جواف 18المؤرخ في  943يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 مارس 15 فيحرر بالجزائر 

 التعميم العالي والبحث العمميوزير 
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة عنابة

 

 :ألعضاء المعينون  -1
 القطاع الصفـة االسم والمقـب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس  قشي الخير -

 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بف عريروة عبد المجيد -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو زبار عبد القادر -
 واإلصالح اإلداري طة المكمفة بالوظيفة العمومية مممثل الس عضو شوعيب دمحم -
 المكمف بالتربية الوطنية ممثل الوزير عضو عياشي أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو قرقب دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو  بمحوت رابح -
 بالصناعة والمناجـ ممثل الوزير المكمف عضو بالدىاف سفياف -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو عبد الدايـ أحمد  -
 والنقل ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو بوحامد جماؿ الديف  -
صالح المستشفيات عضو ناصر دمحم  -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ عضو عباس عبد الرؤوؼ -
 بالثقافة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بوذيبة إدريس -
 التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و ممثل الوزير المكمف  عضو بمحراـز رشيد -
 مثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو قرفي دمحم عبد القادر   -
 ممثل الوالي عضو بوخريس دمحم اليادي -

 

 ."..........................................تغييروالباقي بدون  ......................................"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجال االعتراف بمعادلة شيادات، يحدد قائمة الخبراء في 2020مارس  15مؤرخ في  249رقم  قــرار
  التعميم العالي األجنبية، أعضاء المجنة الوطنية لممعادالت

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20الرئاسي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2001سنة  أوؿ أكتوبرالموافق  1422عاـ  رجب 13المؤرخ في  293-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

والمتعمق بمياـ التعميـ والتكويف التي يقوـ بيا أساتذة التعميـ والتكويف العالييف ومستخدمو البحث وأعواف عموميوف 
 آخروف باعتبارىا عمال ثانويا، المتمـ.
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13فيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

الذي  2018مارس سنة  19الموافق  1439المؤرخ في أوؿ رجب عاـ  95-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 التعميـ العالي األجنبية.يحدد شروط وكيفيات االعتراؼ بشيادات 

 
 

 ررّ ــــــقي  
 

تحدد قائمة الخبراء في مجاؿ االعتراؼ بمعادلة شيادات التعميـ العالي األجنبية أعضاء المجنة  المادة األولى:
 .في ممحق ىذا القرارالوطنية لممعادالت 

 .مرة واحدة( سنوات قابمة لمتجديد 4يعيف الخبراء الخبراء لعيدة مدتيا أربع ) :2المادة 
 تمغى جميع األحكاـ المخالفة ليذا القرار. :3المادة 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ  :4المادة 

 العالي والبحث العممي.
 2020 مارس 15 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
التعميم العالي األجنبية الذي يحدد قائمة الخبراء في مجال االعتراف بمعادلة شيادات  2020مارس  15المؤرخ في  249رقم  ممحــق بالقـرار

  أعضاء المجنة الوطنية لممعادالت
 الفرع المؤسسة الصفة الرتبة الخبير الرقم

1 

 1وىراف-جامعة أحمد بف بمة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي بوعمراف كريـ

 إعالـ آلي

 بسكرة-جامعة دمحم خيضر  عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي بيطاـ سميـ
 الجزائر-المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي شعالؿ رشيد

 عنابة-باجي مختارجامعة  مستخمفعضو  أستاذ التعميـ العالي مبة شريفط  
 البويرة-أكمي محند أولحاججامعة  مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر عماد مراد

 الوادي-الشييد حمة لخضرجامعة  مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر لجدؿ إبراىيـ
      

2 

 1قطٌطيٌت-األخىة هٌتىريجامعة  عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي دالح دمحم

 رياضيات

 الوطيلت-دمحم بىضياف جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي مصطفى نذير

 هطتغاًن-عبذ الحويذ ابي باديص جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي بمعيدي بف حراث

 أـ البواقي-العربي بف مييدي جامعة مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر زىرور عقبة

 تلوطاى-أبى بكر بلقايذ  جامعة مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر ديب جوانة

 1قطٌطيٌت-األخىة هٌتىريجامعة  مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر حمايزية الطيب
      

3 
 تلوطاى-أبى بكر بلقايذ  جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي موساوي عمي

رياضيات 
 تطبيقية

 القبة-المدرسة العميا لألساتذة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر دالؿ عبد القادر
 بومرداس-جامعة أدمحم بوقرة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر بوجمعة رضواف
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4 

 الوطيلت-دمحم بىضياف جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي عزي لخضر

 عمـو التسيير

 بشار-طاهري دمحم جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي بمحاج فراجي

 غردايت جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي ىواري بف عبد القادر معراج

 2قطٌطيٌت-عبذ الحويذ ههري جامعة مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر بوفالطة دمحم سيف الديف

 الجلفت-زياى عاشىر جامعة مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر شميحي الطاىر

 أـ البواقي -العربي بف مييدي جامعة مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر تقرارت يزيد
      

5 

 المدية-جامعة يحي فارس عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر مولوج كماؿ

 عمـو
 تجارية

 الوادي-الشييد حمة لخضرجامعة  عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر عبد الالوي عقبة
 المركز الجامعي بتسمسيمت عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر كروش نور الديف

 المدية-جامعة يحي فارس مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر بوعرار أحمد شمس الديف
 3الجزائر-جامعة ابراىيـ سمطاف شيبوط مستخمفعضو  أ-قسـ-محاضرأستاذ  بف سعيد أميف
 2البميدة-جامعة لونيسي عمي مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر مزرغ عادؿ

      

6 

 3الجزائر-جامعة ابراىيـ سمطاف شيبوط عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي قدي عبد المجيد

عمـو 
 إقتصادية

 الوطيلت-دمحم بىضياف جامعة عضو دائـ التعميـ العالي أستاذ نويبات عبد القادر
 تلوطاى-أبى بكر بلقايذ  جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي ساىل سيدي دمحم

 ورقمة -جامعة قاصدي مرباح مستخمفعضو  أستاذ التعميـ العالي مايو عبد هللا

الوطنية العميا لمتخطيط واإلقتصاد المدرسة  مستخمفعضو  أستاذ التعميـ العالي مجدف ىانية
 القميعة-التطبيقي

 بومرداس-جامعة أدمحم بوقرة مستخمفعضو  أستاذ التعميـ العالي بف عنتر عبد الرحماف
      

7 
 المدية-جامعة يحي فارس عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر حمادي نبيل

عمـو مالية 
 ومحاسبة

 ورقمة -جامعة قاصدي مرباح دائـعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر زرقوف دمحم
 بجاية-جامعة عبد الرحماف ميرة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر بوخزر نصيرة

      

8 

 تيزي وزو -جامعة مولود معمري  عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي فرناف فريدة

 الكيمياء

 وىراف-والتكنولوجيا دمحم بوضياؼجامعة العمـو  عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي تشوار نور الديف

 أـ البواقي -العربي بف مييدي جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي بوعصيدة سفياف

 1الجزائر-جامعة بف يوسف بف خدة مستخمفعضو  أستاذ التعميـ العالي عدور ليديا
 1باتنة-لخضرجامعة الحاج  مستخمفعضو  أستاذ التعميـ العالي دىيمي لخضر

 1وىراف-جامعة أحمد بف بمة مستخمفعضو  أستاذ التعميـ العالي بمعروي الال ستي
      

9 

 األغواط-عمار ثميجي جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي شقناف عمي

 الفيزياء

 وىراف-بوضياؼجامعة العمـو والتكنولوجيا دمحم  عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي عدناف دمحم

 أـ البواقي -العربي بف مييدي جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي رجـ ىادؼ

 جيجل -دمحم صذيق بي يحي جامعة مستخمفعضو  أستاذ التعميـ العالي أحريش أميف

 الوطيلت-دمحم بىضياف جامعة مستخمفعضو  أستاذ التعميـ العالي العطمي حميدة

 تلوطاى-أبى بكر بلقايذ  جامعة مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر عمور جياللي
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10 

 الجلفت -زياى عاشىر جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي سوتو كريـ

 عمـو زراعية
 تلوطاى-أبى بكر بلقايذ  جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي مصطفاوي نور الديف

 المدرسة الوطنية العميا لمفالحة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر طالح سياـ

 ورقمة -جامعة قاصدي مرباح مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر بف براىـ فوزي 
 خٌشلت -عباش لغرور جامعة مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر لباؿ سميـ

      

11 

 الجزائر-والتكنولوجيا ىواري بومديفجامعة العمـو  عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي عدي بسالـ صونيا

عمـو 
 بيولوجية

 قسنطينة-المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي نعيمي دليمة

 الشمف-جامعة حسيبة بف بوعمي عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي صبايحية دمحم
 تيارت -جامعة ابف خمدوف  مستخمفعضو  أستاذ التعميـ العالي خالدي مدربل

 1البميدة-جامعة سعد دحمب مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر بوخاتـ دمحم نجيب
 تيزي وزو -جامعة مولود معمري  مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر بوعزة بمعيد

      

 المركز الجامعي عيف تيموشنت عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر كرـو موفق 12
عمـو 
 التمريض

      

13 

 الطارؼ -جامعة شاذلي بف جديد عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي ناصري ىشاـ

 بيوتكنولوجيا
 تيزي وزو -جامعة مولود معمري  عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر تزدايت جابر
 1قطٌطيٌت-األخىة هٌتىريجامعة  عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر بميل إيناس

 الجزائر-جامعة العمـو والتكنولوجيا ىواري بومديف مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر بمخمفة مراد
 بجاية-جامعة عبد الرحماف ميرة مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر بطاش عز الديف

      

14 
 قالمة -1945ماي  8جامعة  عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر بودالية سفياف

 عمـو غذائية
 1وىراف-جامعة أحمد بف بمة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر مموؾ زىير

      

15 

 هطتغاًن-عبذ الحويذ ابي باديص جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي كوري لخضر

 بيئة ومحيط
 معسكر -جامعة مصطفى سطمبولي عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي بف عبدلي خموفي

 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر عضو دائـ أ-قسـ-محاضرأستاذ  بوجمعة نوارة
 البويرة-أكمي محند أولحاججامعة  مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر سميـ لميف

      

 الجزائر-جامعة العمـو والتكنولوجيا ىواري بومديف عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي ستي أدمحم 16
جغرافيا وتييئة 

 اإلقميـ
      

 جيوفيزياء الجزائر-جامعة العمـو والتكنولوجيا ىواري بومديف عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر قاسي سعيد 17
      

18 
 الجزائر-جامعة العمـو والتكنولوجيا ىواري بومديف عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي سعدية نادية

 آلية
 المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر رزوؽ عمار

      

19 

 سيدي بمعباس -سبليااجامعة جياللي  عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي جباري عمي

 إلكترونيؾ

 تيزي وزو -جامعة مولود معمري  عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي بف فضيمة ارزقي
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي لداسي سمير

 1البميدة -جامعة سعد دحمب مستخمفعضو  أستاذ التعميـ العالي قسـو عبد الرزاؽ
 الجمفة -جامعة زياف عاشور مستخمفعضو  أستاذ التعميـ العالي سعدي سالمي

 بومرداس-بوقرةجامعة أدمحم  مستخمفعضو  أستاذ التعميـ العالي عبد المجيد رسيوي 
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 إلكتروتقني األغواط-عمار ثميجي جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي رقطي فتيحة 20
      

21 

 الوطيلت -دمحم بىضياف جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي رحموني زيف العابديف

 ىندسة مدنية

 تبطت -العربي التبطي جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي رويمي أحمد

 1قطٌطيٌت -األخىة هٌتىريجامعة  عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي زرقة عبد السالـ

 غميزاف -المركز الجامعي أحمد زبانة مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر بوساحمة عبد المؤمف أنيس

 الٌعاهت -صالحي أحوذ المركز الجامعي مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر بمعابد زكريا

 الوطيلت -دمحم بىضياف جامعة مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر سيميف دمحم
      

22 

 1البميدة -جامعة سعد دحمب عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي إسعادي رشيد
ىندسة 
 الطرائق

 ورقمة -جامعة قاصدي مرباح عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر حاج سعيد عبد القادر
 مركز تنمية الطاقات المتجددة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ باحث تساليت جياللي

 ورقمة -جامعة قاصدي مرباح عضو مستخمف أ-قسـ-أستاذ محاضر عشي فتحي
      

ىندسة  خنشمة -جامعة عباس لغرور عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر ميداوي رفيق 23
 صناعية

      

 بحرية ىندسة وىراف-جامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر بف سالفة نصيرة 24
      

25 

  2باتنة -جامعة مصطفى بف بولعيد عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي سي عمور دمحم

ىندسة 
 ميكانيكية

 بوىرافالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي خياط منير
 1قطٌطيٌت -األخىة هٌتىريجامعة  عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي بف يسعد إسماعيل

  2باتنة -جامعة مصطفى بف بولعيد مستخمفعضو  أستاذ التعميـ العالي ربيعي شريف
 بومرداس-بوقرة جامعة أدمحم مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر دمحم أرزقي مالؿ
 البويرة-أكمي محند أولحاججامعة  مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر محفوظ إبراىيـ

      

 الري  البميدة -العميا لمري  المدرسة الوطنية عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي مييوبي مصطفى كماؿ 26
      

الطاقات  ورقمة -قاصدي مرباحجامعة  عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي بوشكيمة بشير 27
 المتجددة

      

عمـو وىندسة  تيزي وزو -جامعة مولود معمري  عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر صالح ريـ 28
 المحيط

      

29 
فنوف  1وىراف-جامعة أحمد بف بمة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي تامر أنواؿ

 هطتغاًن-عبذ الحويذ ابي باديص جامعة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر عيسى أحمد العرض
      

30 

 تبطت -العربي التبطي جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي بوضياؼ عمار

حقوؽ وعمـو 
 إدارية

 تلوطاى-أبى بكر بلقايذ  جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي تشوار جياللي

 الجلفت -زياى عاشىر جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي بف داود إبراىيـ

 1باتٌت -الحاج لخضر جامعة مستخمفعضو  أستاذ التعميـ العالي عواشرية رقية

 عٌابت -باجي هختار جامعة مستخمفعضو  أستاذ التعميـ العالي حداد عيسى

 أدرار -أحوذ درايت جامعة مستخمفعضو  أستاذ التعميـ العالي باخويا دريس
      

31 
 عمـو  ورقمة -جامعة قاصدي مرباح عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي بوحنية قوي 

 سياسية
 تلوطاى -أبى بكر بلقايذ جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي بومديف طاشمة

 3الجسائر جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي حروش نور الديف
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 3الجسائر جامعة مستخمفعضو  أستاذ التعميـ العالي شعناف مسعود

 1باتٌت -الحاج لخضر جامعة مستخمفعضو  أستاذ التعميـ العالي بف يزة يوسف

 الجلفت -زياى عاشىر جامعة مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر الكر دمحم
      

 ألمانيةلغة  سيدي بمعباس -جامعة جياللي اليابس عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر مدغار عبد الكريـ 32
      

33 
 تلوطاى -أبى بكر بلقايذ جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي مبربش فايزة فوزية

 بىزريعت -2الجسائر جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي إحدادف فايزة لغة أنجميزية

 عٌابت -باجي هختار جامعة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر بف عابد فمة
      

34 

 2وىراف–جامعة دمحم بف أحمد  عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي بف صبيع عبد الحق عبد الرحماف

 لغة فرنسية
 2باتنة -جامعة مصطفى بف بولعيد عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر خذراوي الريـ

 المدرسة الوطنية العميا لألساتذة ببوزريعة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر بف غافور نواؿ
 عنابة -جامعة باجي مختار مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر بوبير نواؿ

      

35 
 2الجسائر -أبو القاسـ سعد هللا جامعة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر بمقادي رزقية ليمى

 لغة إيطالية
 2البميدة -جامعة لونيسي عمي عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر العربي نبيمة

      

 لغة روسية 2الجسائر -أبو القاسـ سعد هللا جامعة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر ميمودرشيد  36
      

37 

 خنشمة -جامعة عباس لغرور عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي عيالف عمر

 ترجمة
 تلوطاى -أبى بكر بلقايذ جامعة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر جباري زكية

 معسكر-جامعة مصطفى سطمبولي عضو دائـ أ-قسـ-محاضرأستاذ  أميفدريس دمحم 
 ميمة-المركز الجامعي عبد الحفيع بوصوؼ مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر بف شريف دمحم ىشاـ

      

38 

نشاط  الشمف -حسيبة بف بوعمي جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي مويسي فريد
فيزيائي 
ورياضي 
 تربوي 

 هطتغاًن-عبذ الحويذ ابي باديص جامعة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر منصوريةشييدة دويمي 

 3الجزائر-جامعة ابراىيـ سمطاف شيبوط عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر دغنوش عقبة
 ورقمة -جامعة قاصدي مرباح مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر ناصر يوسف

      

39 

 3الجزائر-جامعة ابراىيـ سمطاف شيبوط عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي قاسمي أحسف

تدريب 
 رياضي

 الجلفت -زياى عاشىر جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي عمريو زوىير

 البويرة-أكمي محند أولحاججامعة  عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر بوحاج مزياف
 المسيمة -بوضياؼجامعة دمحم  مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر بوصالح الندير
  2باتنة -جامعة مصطفى بف بولعيد مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر سحساحي ميدي
 3الجزائر-جامعة ابراىيـ سمطاف شيبوط مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر ميسوري أرزقي

      

 الجلفت -زياى عاشىر جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي عيسى اليادي 40
واتصاؿ إعالـ 

 رياضي
      

 2الجسائر -أبو القاسـ سعد هللا جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي واكد نعيمة 41
عمـ 
 المكتبات

      

42 
 سيدي بمعباس -جامعة جياللي اليابس عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي ىاليمي حنيفي

 الوادي -الشييد حمة لخضرجامعة  عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي شافو رضواف تاريخ
 الجلفت -زياى عاشىر جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي فشار عطاء هللا
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 الشمف-جامعة حسيبة بف بوعمي مستخمفعضو  أستاذ التعميـ العالي مغزاوي مصطفى
 اإلسالمية قسنطينةجامعة األمير عبد القادر لمعمـو  مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر عزرودي نصيرة

 1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر سيد أحمد يبف نعمان
      

43 

 2باتنة -جامعة مصطفى بف بولعيد عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي مخموفي عبد الوىاب

عمـو 
اإلعالـ 
 واالتصاؿ

 سوؽ أىراس -جامعة دمحم شريف مساعدية عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر لعالوي خالد
 الوذرضت الىطٌيت العليا للصحافت وعلىم اإلعالم عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر حميداف سممى

 هطتغاًن-عبذ الحويذ ابي باديص جامعة مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر بوشفرة سميمة

 خنشمة -لغرورجامعة عباس  مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر سعيدي طارؽ 
 الوذرضت الىطٌيت العليا للصحافت وعلىم اإلعالم مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر بوقطاية نسيـ

      

44 

 2البميدة–جامعة لونيسي عمي  عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي قاسيمي ناصر

عمـ 
 اإلجتماع

 األغواط -جامعة عمار ثميجي عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر حراف العربي
 سكيكدة -1955أوت  20جامعة  عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر تومي رياض
 تبسة -جامعة العربي التبسي مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر براؾ خضرة
 قالمة -1945ماي  8جامعة  مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر بومقورة نعيـ

      

45 

 الوادي-الشييد حمة لخضرجامعة  عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي ممادي شوقي

 عمـ النفس

 2الجسائر -أبو القاسـ سعد هللا جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي شبمي براىيمي

 تلوطاى -أبى بكر بلقايذ جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي فقيو العيد

 2البميدة -عمي لونيسيجامعة  مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر زعموشي رضواف
 الجلفت -زياى عاشىر جامعة مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر فرحات عبد الرحماف

 2الجسائر -أبو القاسـ سعد هللا جامعة مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر زتشي عبد الحفيع
      

46 
 2الجسائر -أبو القاسـ سعد هللا جامعة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر بوعكاز سييمة

 أرطوفونيا
 المدية -يحيى فارس جامعة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر بف قطاؼ دمحم

      

47 
 2البميدة -جامعة لونيسي عمي عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي بوسالـ عبد العزيز

 عمـ التربية
 2قسنطينة -الحميد ميري جامعة عبد  عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر كعواف دمحم

      

48 
المركز الوطني لمبحث في األنثروبولوجيا  عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي حيرش بغداد دمحم

 فمسفة وىراف -االجتماعية والثقافية
 1باتنة -جامعة الحاج لخضر عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي دواؽ الحاج

      

49 
 1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة عضو دائـ التعميـ العاليأستاذ  عكاؾ عبد الغاني

 الوادي-الشييد حمة لخضرجامعة  عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي تركي عبد الرحماف أصوؿ الديف
 جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية قسنطينة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر بودباف دمحم

      

50 
 سعيدة -الدكتور موالي الطاىر جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي مختارقوادري 

 شريعة
 جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية قسنطينة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر شكيرب أسيا

      

51 
لغة عربية  المدية -يحيى فارس جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي شنوؼ ناجي

وحضارة 
 إسالمية

 جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية قسنطينة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي دوب رابح

 ورقمة -جامعة قاصدي مرباح عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي ىيمة عبد الحميد
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 خنشمة -جامعة عباس لغرور مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر مساعدية لزىر
 2سطيف -دمحم لميف دباغيف جامعة مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر مسالتي دمحم عبد البشير

 الجلفت -زياى عاشىر جامعة مستخمفعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر بف عطية كماؿ
      

52 
ىندسة  الوطيلت-دمحم بىضياف جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي خمف هللا بوجمعة

 وىراف-جامعة العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر موعزيز بوشنتوؼ نجاة معمارية
      

53 
 تيارت -ابف خمدوف  جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي سي عمور عبد اليادي

 عمـو بيطرية
 لمبيطرةالمدرسة الوطنية العميا  عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر لحواسة ىشاـ

      

54 
عمـو الطبيعة  بىهرداش -أدمحم بىقرة جامعة عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي أعراب كريـ

  المدية -المعيد الوطني لألبحاث الغابية عضو دائـ أستاذ التعميـ العالي عرابي مراد والحياة
      

 

 التخصصات في العموم الطبية
 الفرع المؤسسة الصفة الرتبة الخبير الرقم

1 
 بجاية-جامعة عبد الرحماف ميرة عضو دائـ استشفائي جامعيأستاذ  بوعمي فيصل

 طب داخمي
 1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر استشفائي جامعي خالؼ نجية

      

 ىيموبيولوجيا 1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة عضو دائـ استشفائي جامعيأستاذ  حريثي غنية 2
      

 أمراض الجمد 1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر استشفائي جامعي ساحل حورية 3
      

4 
 1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة عضو دائـ استشفائي جامعيأستاذ  عيواز خديجة

طب األمراض 
 1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة عضو دائـ استشفائي جامعيأستاذ  سييـ صونيا العقمية

 1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة عضو دائـ استشفائي جامعيأستاذ  بف مسعود ليمى
      

5 

 1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة عضو دائـ استشفائي جامعيأستاذ  جبور مصطفى

 طب العيوف 
 1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة عضو دائـ جامعياستشفائي أستاذ  مازاري فطومة

 1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة عضو دائـ استشفائي جامعيأستاذ  قمري نادية
 1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة عضو مستخمف استشفائي جامعيأستاذ  طراحي مميكة
 1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة عضو مستخمف أ-قسـ-أستاذ محاضر استشفائي جامعي خيار صادؽ

      

 طب المنفاصل 1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر استشفائي جامعي رحاؿ فادية 6
      

 عمـ الدـ 1البميدة -جامعة سعد دحمب عضو دائـ استشفائي جامعيأستاذ  عباد محند الطيب 7
      

 طب القمب 1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة عضو دائـ أ-قسـ-محاضر استشفائي جامعي أستاذ بف كوار رياض 8
      

أمراض  1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر استشفائي جامعي صويمح سعاد 9
 صدرية والسل

      

 طب العظاـ 1الجزائر -خدة جامعة بف يوسف بف دائـعضو  استشفائي جامعيأستاذ  نبشي ليمى 10
      

 طب الكمى 1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر استشفائي جامعي بميؾ نبيل 11
      

إعادة التأىيل  1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر استشفائي جامعي عالـ شافية 12
 الوظيفي

      

طب األوراـ  سيدي بمعباس-جياللي اليابسجامعة  عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر استشفائي جامعي يكرو جميمة 13
 1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر استشفائي جامعي لجرود أماؿ السرطانية
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 عمـ المناعة 1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر استشفائي جامعي كشوت نادية 14
      

 1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة دائـعضو  استشفائي جامعيأستاذ  أيت بمقاسـ حبيبة 15
 1سطيف -فرحات عباس جامعة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر استشفائي جامعي زايدي زوبيدة عمـ األوبئة

      

16 

 1البميدة -جامعة سعد دحمب دائـعضو  استشفائي جامعيأستاذ  بودرة سميمة

تخدير 
نعاش  وا 

 1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة دائـعضو  استشفائي جامعيأستاذ  بف موىوب نصيرة
 1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة دائـعضو  استشفائي جامعيأستاذ  لعباسي فاطمة

 1البميدة -جامعة سعد دحمب عضو مستخمف أ-قسـ-جامعيأستاذ محاضر استشفائي  قادة أحمد يوسف
 1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة عضو مستخمف أ-قسـ-أستاذ محاضر استشفائي جامعي سدات سييمة

      

 طب نووي  1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة دائـعضو  استشفائي جامعيأستاذ  بويوسف صالح الديف 17
      

 طب رياضي المستشفى المركزي العسكري  عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر استشفائي جامعي أية هللاعمامري  18
      

 1الجزائر -خدة جامعة بف يوسف بف عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر استشفائي جامعي فراقة سعيد طب العمل 1وىراف -جامعة أحمد بف بمة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر استشفائي جامعي حشالفي حميد 19
      

 

 الجراحيةالتخصصات 
 الفرع المؤسسة الصفة الرتبة الخبير الرقم

جراحة  عنابة -باجي مختارجامعة  عضو دائـ أستاذ استشفائي جامعي بوعزيز مراد 1
 األعصاب

      

 2باتنة -جامعة مصطفى بف بولعيد عضو دائـ أستاذ استشفائي جامعي أنو عبد الكريـ 2
 1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر استشفائي جامعي بوزيد شفيق عامة جراحة

      

جراحة المسالؾ  1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة عضو دائـ أستاذ استشفائي جامعي بف عقيمة كماؿ 3
 البولية

      

 

 أساسيةالتخصصات 
 الفرع المؤسسة الصفة الرتبة الخبير الرقم
 تشريح مرضي 1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر استشفائي جامعي مقدـ خديجة 1

      

ىبموبيولوجيا وحقف  1وىراف -جامعة أحمد بف بمة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر استشفائي جامعي شقاؿ دمحم 2
 1وىراف -جامعة أحمد بف بمة عضو دائـ أ-قسـ-استشفائي جامعيأستاذ محاضر  مؤدف دمحم أميف الدـ

      

 1البميدة -جامعة سعد دحمب عضو دائـ أستاذ استشفائي جامعي غويني أحمد 3
الفيزيولوجية العيادية 

والفحص الوظيفي لجياز 
 األعصاب

      

 

 في العموم الصيدالنيةالتخصصات 
 الفرع المؤسسة الصفة الرتبة الخبير الرقم
 صيدلة صناعية تلوطاى -أبى بكر بلقايذ جامعة عضو دائـ أستاذ استشفائي جامعي سمقي دمحم عديل 1

      

 1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة عضو دائـ أستاذ استشفائي جامعي نبشي المنصورية 2
 سيدي بمعباس-جامعة جياللي اليابس دائـعضو  أ-قسـ-أستاذ محاضر استشفائي جامعي عاشوري دمحم ياسيف فيزياء حيوية

      

 1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر استشفائي جامعي بوديس عبد الحكيـ 3
 3قسنطينة-جامعة صالح بوبنيدر عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر استشفائي جامعي لعمونة عبد الجميل كيمياء تحميمية

      

 عمـ التسمـ 1وىراف -جامعة أحمد بف بمة عضو دائـ أستاذ استشفائي جامعي زينة حسيبة رقية بف 4
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ىيدرولوجيا  1وىراف -جامعة أحمد بف بمة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر استشفائي جامعي قوار زكريا لطفي 5
 وعمـو التغذية

      

 بيولوجيا عيادية 1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة عضو دائـ أ-قسـ-جامعيأستاذ محاضر استشفائي  غدادة ياسمينة 6
      

 

 في جراحة األسنانالتخصصات 
 الفرع المؤسسة الصفة الرتبة الخبير الرقم

1 
عمـ حفع  1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة عضو دائـ أستاذ استشفائي جامعي بوغرباؿ زىيدة

األسناف 
 وعالجيا

 عنابة -باجي مختارجامعة  عضو دائـ أستاذ استشفائي جامعي إلياسدوداش 
 1وىراف -جامعة أحمد بف بمة عضو دائـ أستاذ استشفائي جامعي مترؼ زىير

      

2 
عمـ األشعة  1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة عضو دائـ أستاذ استشفائي جامعي مداد مميكة

المدعمة 
 لألسناف

 1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة عضو دائـ أستاذ استشفائي جامعي نجمةبودغاف سطمبولي 
 1الجزائر -جامعة بف يوسف بف خدة عضو دائـ أ-قسـ-أستاذ محاضر استشفائي جامعي إيدوراف حسيبة

      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020مارس  15 مؤّرخ في 250رقم  قــرار

 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي الحقوق والعموم السياسية لقسم الحقوق بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 02الموافق  1441عاـ  جمادى األولى 6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،  2003
 غشت سنة 23الموافق  1424الثانية عاـ جمادى  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لعممي.ير التعميـ العالي والبحث االذي يحدد صالحيات وز 
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2017فيفري  25المؤّرخ في  251وبموجب القرار رقـ   -

 بجامعة جيجل. الحقوؽ والعمـو السياسية الحقوؽ بكمية
بجامعة الحقوؽ والعموـ السياسية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية -

 .2019ديسمبر  17جيجل المؤّرخ في -دمحم الصديق بف يحي
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعة دمحم  الحقوؽ والعموـ السياسية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية
 جيجل.-الصديق بف يحي
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الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة دمحم  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الصديق بف يحي

جيجل،كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 مارس 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شيتورشمس الدين : األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  15 مؤّرخ فيال 250 رقـمممحــق بالقـرار 
 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي والعموم السياسيةالحقوق  لقسم الحقوق بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ لرقـ رشيد 1
 رئيس القسـ بوشميف نور الديف 2
 أستاذ  خشموف مميكة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خالؼ فاتح 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دفاس عدناف 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوالكور عبد الغني 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمجودي أحالـ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020مارس  15 مؤّرخ في 251رقم  قــرار

 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي الحقوق والعموم السياسية لقسم العموم السياسية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 02الموافق  1441عاـ  جمادى األولى 6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 اء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنش 2003
 غشت سنة 23ق المواف 1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2017فيفري  25المؤّرخ في  250رقـ وبموجب القرار   -

 وؽ والعموـ السياسية بجامعة جيجل.الحق العمـو السياسية بكمية
الحقوؽ والعموـ السياسية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية -

 .2019ديسمبر  16جيجل المؤّرخ في  -بجامعة دمحم الصديق بف يحي
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 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

السياسية بجامعة  الحقوؽ والعموـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية
 جيجل.-دمحم الصديق بف يحي

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية بكمية :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -دمحم الصديق بف يحي

جيجل،كل فيما يخصو، -العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 مارس 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  15 مؤّرخ فيال 251 رقـمممحــق بالقـرار 
 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي والعموم السياسيةالحقوق  لقسم العموم السياسية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ لعيساني بالؿ 1
 رئيس القسـ عثامنة رشيد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمعيفة أميف  3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أدماـ شيرزاد 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بشكيط خالد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بمحربي عومار 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف شعباف رمضاف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ريموش سفياف 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، 2020مارس  15 مؤّرخ في 252رقم  قــرار

 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي لكمية الحقوق والعموم السياسية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 02الموافق  1441عاـ  جمادى األولى 6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 اء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنش 2003
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2017فيفري  25المؤّرخ في  252وبموجب القرار رقـ  -
  .لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة جيجل

دمحم الصديق  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة -
 .2020جانفي  07جيجل المؤّرخ في -بف يحي

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

دمحم الصديق بف  تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
 جيجل. -يحي

الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة دمحم الصديق بف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-يحي

جيجل، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 مارس 15 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شيتورشمس الدين : األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020مارس  15 مؤّرخ فيال 252رقم   رارــق بالقـــممح

 جيجل -بجامعة دمحم الصديق بن يحي السياسيةلكمية الحقوق والعموم 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  خشموف مميكة 1
 عميد الكمية  كاممي مراد 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  مسعوداف إلياس 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية كريبش نبيل 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  بوشميف نور الديف 5
 رئيس قسـ العمـو السياسية عثامنة رشيد 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  لرقـ رشيد 7
 السياسيةرئيس المجنة العممية لقسـ العمـو  لعيساني بالؿ 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  خالؼ فاتح 9
 ممثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية كشوط عبد الرفيق 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية بمعيفة أميف 11
 األساتذة المساعديفممّثل عف  بوالكور عبد الغني 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف يحياوي مختار 13
 مدير مخبر بحث قريمس عبد الحق 14
 مدير مخبر بحث بوشكيوة عبد الحميـ 15
 مسؤوؿ المكتبة العجرود الزىرة 16
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 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2020مارس  15 مؤّرخ في 253رقم  قــرار
 الوطنية العميا لممناجم والمعادنمدرسة بال لقسم ىندسة المناجم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 02الموافق  1441عاـ  جمادى األولى 6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  253-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الوطنية العميا لممناجـ والمعادف.والمتضّمف إنشاء المدرسة 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 رسة العميا.الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2016ديسمبر  13المؤّرخ في  1751وبموجب القرار رقـ  -

 .الوطنية العميا لممناجـ والمعادفمدرسة لقسـ ىندسة المناجـ بال
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة المناجـ بالمدرسة الوطنية العميا لممناجـ  -

 .2019 فيفري  18والمعادف المؤرخ في 
 ررّ ــــــقي  

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
القائمة االسمية ألعضاء  ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ ىندسة المناجـ بالمدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف.
لقسـ ىندسة المناجـ بالمدرسة الوطنية العميا لممناجـ  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 والمعادف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف،كل فيما  :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 مارس 15 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الدين شيتور شمس: األستاذ
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 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2020مارس  15 مؤّرخ فيال 253ممحق بالقرار رقم 

 الوطنية العميا لممناجم والمعادنمدرسة بال لقسم ىندسة المناجم
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عيشوري إيماف 1
 رئيس القسـ محية دمحم 2
 أستاذ  بف سي حمدي سميـ 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شنيتي حمزة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نتور جماؿ 5
 "أ"أستاذة مساعدة قسـ  محتالي ىدى 6
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 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2020مارس  15 مؤّرخ في 254رقم  قــرار
 الوطنية العميا لممناجم والمعادنمدرسة بال لقسم عمم وىندسة المواد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 02الموافق  1441عاـ  جمادى األولى 6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  253-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الوطنية العميا لممناجـ والمعادف.والمتضّمف إنشاء المدرسة 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذي يحدد القانوف 
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2016ديسمبر  13المؤّرخ في  1752وبموجب القرار رقـ  -

 الوطنية العميا لممناجـ والمعادف.مدرسة لقسـ عمـ وىندسة المواد بال
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ وىندسة المواد بالمدرسة الوطنية العميا  -

 .2019فيفري  18المعادف المؤرخ في لممناجـ و 
 ررّ ــــــقي  

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ عمـ وىندسة المواد بالمدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف.
لقسـ عمـ وىندسة المواد بالمدرسة الوطنية العميا لممناجـ  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 القرار.والمعادف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف،كل فيما  :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 مارس 15 فيحرر بالجزائر 

 العمميوزير التعميم العالي والبحث 
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2020مارس  15 مؤّرخ فيال 254ممحق بالقرار رقم 

 الوطنية العميا لممناجم والمعادنمدرسة بال عمم وىندسة الموادلقسم 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ معتوقي نجوى  1
 رئيس القسـ لمبوب سامية 2
 أستاذ  رتيمة دمحم 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بنودية دمحم الشريف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" طيراوي طارؽ  5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جدو لويزة بف 6

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2020مارس  15 مؤّرخ في 255رقم  قــرار
 الوطنية العميا لممناجم والمعادنمدرسة بال لمقسم التحضيري في العموم والتكنولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 02الموافق  1441عاـ  جمادى األولى 6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  253-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الوطنية العميا لممناجـ والمعادف.والمتضّمف إنشاء المدرسة 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لمقسـ التحضيري في العموـ والتكنولوجيا بالمدرسة وبناًء  -

 .2018أفريل  23المعادف المؤرخ في الوطنية العميا لممناجـ و 
 

 ي ـقـــــّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 
 العممية لمقسـ التحضيري في العموـ والتكنولوجيا بالمدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف. المجنة

لمقسـ التحضيري في العمـو والتكنولوجيا بالمدرسة الوطنية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 
 العميا لممناجـ والمعادف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

كل فيما  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف، :3مادة ال
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 مارس 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
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  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2020مارس  15 مؤّرخ فيال 255ممحق بالقرار رقم 
 الوطنية العميا لممناجم والمعادنمدرسة التحضيري في العموم والتكنولوجيا باللقسم لمقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عميرة عائشة 1
 رئيس القسـ مجقاؿ حمزة 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بريشني عبد الرزاؽ 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بحروف مفيدة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عائشةبوساحة  5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قيراطي إيماف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حشمفي دالؿ 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2020مارس  15 مؤّرخ في 256رقم  قــرار
 المسيمة-العميا لألساتذة ببوسعادةمدرسة بال لقسم العموم الدقيقة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 02الموافق  1441عاـ  جمادى األولى 6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2015يوليو سنة  16الموافق  1436رمضاف عاـ  29المؤرخ في  187-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المسيمة-والمتضّمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة ببوسعادة
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذي يحدد القانوف 
 -األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ الدقيقة بالمدرسة العميا لألساتذة ببوسعادةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي  -

 .2020فيفري  05المسيمة المؤرخ في 
 ي ـقـــــّرر

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، والمذكور أعاله2016يونيو سنة  14الموافق 

 المسيمة.-لألساتذة ببوسعادةالمجنة العممية لقسـ العمـو الدقيقة بالمدرسة العميا 
 -لقسـ العموـ الدقيقة بالمدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المسيمة، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة :3 المادة

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 مارس 15 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ
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  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2020مارس  15 مؤّرخ فيال 256ممحق بالقرار رقم 

 المسيمة-بالمدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة لقسم العموم الدقيقة
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دحية الحاج 1
 رئيس القسـ بمبوؿ عيسى 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عباسي أحمد 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أـ ىاني عمي 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نويوة فريد 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فاتح عز الديف 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بف عامر عمي 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الذي يحّدد  2019جويمية  11المؤّرخ في  1196، يعّدل القرار رقم 2020مارس  15 مؤّرخ في 257رقم  قــرار
 2سطيف-بجامعة دمحم لمين دباغينة ـة واالجتماعيـوم اإلنسانيـكّمية العمالقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 02الموافق  1441عاـ  جمادى األولى 6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الخاصة بتيحّدد مياـ الجامعة والقواعد  الذي 2003
والمتضمف  2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433عاـ  3المؤرخ في  404-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2إنشاء جامعة سطيف
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .د صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحد
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019جويمية  11المؤرخ في  1196وبموجب القرار رقـ  -

 .2العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة سطيفكّمية ل
 .2020فيفري  12 المؤّرخ في 48رقـ  2سطيف  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة دمحم لميف دباغيف -

 

 ررّ ــــــقي  
 

اإلنسانية لكّمية العموـ ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  المادة األولى:
 .2سطيف  -واالجتماعية بجامعة دمحم لميف دباغيف

واالجتماعية بجامعة دمحم لميف اإلنسانية لكّمية العموـ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. ،2سطيف  -دباغيف

، كل فيما يخصو، 2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم لميف دباغيف سطيف  :3المادة 
 ي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمم بتطبيق

 2020 مارس 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019جويمية  11المؤّرخ في  1196الذي يعّدل القرار رقم  2020مارس  15 مؤّرخ فيال 257رقم رار ـــق بالقـــممح
 2سطيف-بجامعة دمحم لمين دباغينة ـة واالجتماعيـوم اإلنسانيـلكّمية العمالمجمس العممي  ألعضاءالمحّدد لمقائمة االسمية 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 التاريخ واآلثار قسـ األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل ،يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  لخضر بوطبة 1
 يةعميد الكمّ  غراؼ نصر الديف 2
 دراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةمكّمف بال نائب العميد بوطالبي بف جدو 3
 بعد التدرج والبحت العممي والعالقات الخارجية امكّمف بم نائب العميد شراد ىشاـ 4
 عمـ النفس وعمـو التربية واألرطوفونيارئيس قسـ  خموة لزىر 5
 االجتماع عمـ رئيس قسـ نويصر بمقاسـ 6
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 التاريخ واآلثاررئيس قسـ  هللا عبد الحفيعبوعبد  7
 عمـو اإلعالـ واالتصاؿرئيس قسـ  مبني نور الديف 8
 قسـ الفمسفةرئيس  عنيات عبد الكريـ 9
 عمـ النفس وعمـو التربية واألرطوفونياقسـ ل المجنة العممية رئيس بغوؿ زىير 10
 المجنة العممية لقسـ االجتماع رئيس عيسات العمري  10
 التاريخ واآلثاررئيس المجنة العممية لقسـ  لوصيف سفياف 11
 عمـو اإلعالـ واالتصاؿ رئيس المجنة العممية لقسـ بودىاف ياميف 12
 الفمسفة رئيس المجنة العممية لقسـ حربوش العمري  13
 عف قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطوفونيا األساتذة ذوي مصّف األستاذية ممّثل بحري صابر 14
 عف قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطوفونيا األساتذة ذوي مصّف األستاذية ممّثل يسعد فايزة 15
 عف قسـ عمـ التاريخ واآلثار األساتذة ذوي مصّف األستاذية ممّثل حمـو خالد 16
 عف قسـ عمـ اإلعالـ واالتصاؿ األستاذيةاألساتذة ذوي مصّف  ممّثل رزاؽ لحسف 17
 عف قسـ عمـ اإلعالـ واالتصاؿ األساتذة ذوي مصّف األستاذية ممّثل ىميسي نور الديف 18
 الفمسفة قسـ األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل زروخي الشريف 19
 عف قسـ عمـ االجتماع األساتذة ذوي مصّف األستاذية ممّثل يعمى فاروؽ  20
 ممثل األساتذة المساعديف كراغل دمحم 21
 ممثل األساتذة المساعديف عزة الحسيف 22
 بحث مدير مخبر بوعبد هللا لحسف 23
 بحث مدير مخبر شرفي دمحم الصغير 24
 بحث مدير مخبر ماىور باشا عبد الحميـ 25
 مسؤوؿ المكتبة  الشريف فؤاد 26
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـضمـن إنشاء وتشكيل لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2020مارس  15مـؤرخ فـي  09رقـم  قــرار
 2لـدى جـامعــة دمحم بن أحمد وىران

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427عاـ جمادى الثانيػة  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد لمحتوى 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، المتعمق 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقـ  -

          .اإلجتماعية بتسيير الخدمات
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

             .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والبحث العممي.المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي 
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 .2المتضمف إنشاء جامعة وىراف ،2014سنة  سبتمبر 22ؤرخ في مال 261-14ذي رقـ يالمرسـو التنفبمقتضى  -
، المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتذة والعماؿ 2019 أكتوبر سنة 02 المؤرخ في نظػػًػػػرا  لممحضر -

 .2في لجنػة الخدمػات اإلجتماعية لدى جامعة وىراف
 ي ـقـــــّرر

 

 لجنة الخدمات اإلجتماعية. 2تنشأ لدى جامعة وىراف المـادة األولى:
 تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية المذكورة في المادة األولى أعاله مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون:
 طيبي أماؿ، -03 باباس سييمة، -02 محوز عمر،  -01
 بورزاؽ أحمد، -06 موس لطيفة، -05 قاللش عبد الحميد، -04
 براشدي حياة سعيدة، -09 بف ناجي زوليخة، -08 باىي يمينة، -07

 

 األعضاء اإلضافيون :
 بوسناف العالية. -03 بخضير عبد الكريـ، -02 بف رابرة لبنى، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
، بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميػـ العالي 2يكمف السيػد مديػر جامعة وىراف  :4المـادة 

 والبحث العممي.
 2020 مارس 15حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 األستاذ: عبادلية دمحم الطاىر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  3ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر اإلسميةيحدد القائمة ، 2020مارس  16 مؤّرخ في 258 رقم قــرار

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة جانفي  2الموافق  1441جمادى األولى  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 12يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  ، الذي2003
سنة  أكتوبر 22الموافق  1430ذي القعدة عاـ  3المؤرخ في  341-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2السيما المادة  المعدؿ، ،3جامعة الجزائر إنشاء والمتضمف 2009
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ 
 
 

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

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

 

 2020 مارس 16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 3قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 يـ العالي والبحث العمميالوزير المكمف بالتعمممثل  رئيس بزينة دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو فورار لعيدي عيسى -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ةممثم عضو قايد صونيا -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثمة الوزير  عضو خالدي وردية -
 والتشغيل والضماف االجتماعيلعمل ممثل الوزير المكمف با عضو بكة فريد -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو عثامنة جماؿ -
 بالشؤوف الخارجيةالوزير المكمف  ةممثم عضو مسدوا أمينة -
 بالتجارةممثل الوزير المكمف  عضو نيبوش أحسف -
 بالشباب والرياضةممثل الوزير المكمف  عضو بميل بوعالـ -
 باإلتصاؿممثل الوزير المكمف  عضو دمحم مشداف -
 الوالي ةممثم عضو بف تريعة أمينة  -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
  

 الييئة الصفة اإلسم والمقب
  العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسييرلكمية ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة  عضو قدي عبد المجيد -
 عمـو اإلعالـ واالتصاؿلكمية ذوي مصف األستاذية عف األساتذة  ةمنتخب ةممثم عضو لمطاعي فيروز -
 العمـو السياسية والعالقات الدوليةلكمية ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة  عضو دبش إسماعيل -
 والرياضية ةذوي مصف األستاذية لمعيد التربية البدينممثل منتخب عف األساتذة  عضو ىواورة مولود -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو يوسفي صالح الديف  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف   عضو بويمطة توفيق -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو عكروف عبد المجيد -
 اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف  عضو لصطب دمحم الطيب -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بف بردي زيف العابديف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو عثامنية منذر -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019 جانفي 2المؤرخ في  14يعدل القرار رقم ، 2020مارس  16 مؤّرخ في 259 رقم قــرار
 بسكرة  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة جامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة جانفي   2الموافق  1441جمادى األولى  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
، 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 3والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
غشت سنة  23الموافق  1424الثانية عاـ جمادى  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .لي والبحث العممياالتعميـ العالذي يحدد صالحيات وزير 
مجمس إدارة جامعة  عضاءاإلسمية ألالذي يحدد القائمة ، 2019 جانفي 2المؤرخ في  14رقـ  وبمقتضى القرار -

 .بسكرة
 ررّ ــــــقي  

 

محدد  ىوأعاله، كما  والمذكػور ،2019 جانفي 2المؤرخ في  14يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.في 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 مارس 16 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بسكرة قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة

 ن:واألعضاء المعي -1
 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 والبحث العمميممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي  رئيس سياب رشيد  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو عسوؿ صالح  -
 كمفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزيرة الم عضو مرزوقي عبد القادر  -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو الوافي دمحم  -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو دريـ فييـ  -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو حرير أحمد  -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو مزنر كماؿ  -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو بوثمجة فريد  -
 بالثقافة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو مانع عمر  -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ عضو دغماف رؤوؼ  -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو بورحمة دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو بالح مصطفى   -
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 ،ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عضو ت بمعيد قمزر   -
 ،ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو عثماني فتح هللا  -
 .الواليممثل  عضو طيراوي كماؿ  -

 

 ن:واألعضاء المنتخب  -2
 الييئة الصفة  والمقب اإلسم

 لكمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو جاني فيصل -
 لكمية العمـو والتكنولوجيا ذوي مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو مبروكي عبد الحق -
 لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية ذوي مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو الديففوزي نور  -
 لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية ذوي مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو بنادي دمحم الطاىر -
 لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ذوي مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو خوني رابح -
 لكمية اآلداب والمغات ذوي مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو فورار أدمحم بف لخضر -
 نيات النشاطات البدنية والرياضيةلمعيد عمـو وتق ذوي مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو دشري حميد -
 عف سمؾ األساتذة المساعديف ةمنتخب ةممثم عضو حسونة ىدى -
 عف سمؾ األساتذة المساعديف ةمنتخب ةممثم عضو مسعودي كمثـو -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو  كرميش ىشاـ -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو سالميف يوسف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو خيزار منصف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو    بف ريالة جعفر -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المكون القسم  إنشاء يتضمن 2020مارس  16 في مؤرخ 260 رقم قــرار

 لمعيد المناجم لدى جامعة تبسة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 58الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، 2003
، 2009سنة  يناير 4الموافق  1430عاـ  محـر 7 المؤرخ في 08-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتمـالمعدؿ  تبسةوالمتضمف إنشاء جامعة 
 2013 سنة جانفي 30 الموافق 1434 عاـ األوؿ ربيع 18 في المؤرخ 77-13 رقـ التنفيذي المرسوـ بمقتضىو  -

 .العممي والبحث العالي التعميـ وزير صالحيات يحدد الذي
 

 ررّ ــــــقي  
 

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03 رقـ التنفيذي المرسوـ مف 58 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، والمذكور، المعدؿ والمتمـ ،2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .-جامعة تبسة-لمعيد المناجـ  المكوف  القسـ
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 :التالي القسـ-تبسةجامعة -معيد المناجـ  لدى نشأي :2 المـادة
 المناجـ والجيوتكنولوجيا. قسـ 

 بتنفيذ يخصو، فيما كل تبسة جامعة مديرو  السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف  مف كل كمفي :3 المـادة
 .العممي والبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في ينشرس الذي القرار ىذا

 2020مارس  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األستاذ: شمس الدين شيتور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المكون  قسمال إنشاء يتضمن ،2020 مارس 16 في مؤرخ 261 رقم قــرار

 تبسةلدى جامعة لمعيد التربية البدنية والرياضية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 58الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، 2003
، 2009سنة  يناير 4الموافق  1430عاـ  محـر 7 المؤرخ في 08-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعدؿ والمتمـ تبسة،والمتضمف إنشاء جامعة 
 2013 سنة جانفي 30 الموافق 1434 عاـ األوؿ ربيع 18 في المؤرخ 77-13 رقـ التنفيذي المرسوـ بمقتضىو  -

 .العممي والبحث العالي التعميـ وزير صالحيات يحدد الذي
 

 ررّ ــــــقي  
 

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03 رقـ التنفيذي المرسوـ مف 58 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، والمذكور، المعدؿ والمتمـ ،2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .-تبسةامعة ج-لمعيد التربية البدنية والرياضية  المكوف  ـالقس

 :التالي ـالقس-تبسة جامعة-معيد التربية البدنية والرياضية لدى نشأي :2 المـادة
 النشاط البدني والرياضي التربوي. قسـ 

 بتنفيذ يخصو، فيما كل تبسة، جامعة مديرو  السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف  مف كل كمفي :3 المـادة
 .العممي والبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في ينشرس الذي القرار ىذا

 2020مارس  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األستاذ: شمس الدين شيتور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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والمتضمن  2015مارس  3المؤرخ في  98، يتمم القرار رقم 2020مارس  16 في مؤرخ 262 رقم قــرار
 1لكمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية لدى جامعة وىران المكونة األقسام إنشاء

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 1984سنة  غشت 18الموافق  1404عاـ  ذي القعدة 21 المؤرخ في 211-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 وسيرىا.، 1وىرافجامعة  والمتعمق بتنظيـ
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 34ـ، السيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتم، 2003
 2013 سنة جانفي 30 الموافق 1434 عاـ األوؿ ربيع 18 في المؤرخ 77-13 رقـ التنفيذي المرسوـ بمقتضىو  -

 .العممي والبحث العالي التعميـ وزير صالحيات يحددالذي 
لكمية العموـ اإلنسانية  المكونة األقساـ إنشاءوالمتضمف  2015مارس  3المؤرخ في  98وبمقتضى القرار رقـ  -

 .1جامعة وىراف-والعمـو اإلسالمية
 

 ررّ ــــــقي  
 

 

 كما يأتي: أعاله والمذكور، 2015مارس  3المؤرخ في  98مف القرار رقـ  2تتمـ المادة  :األولى المادة
 :التالية األقساـ-1جامعة وىراف-كمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية لدى تنشأ :2 المـادة"

 التاريخ وعمـ اآلثار. قسـ 
 عمـو اإلعالـ واالتصاؿ. قسـ 
 عمـ المكتبات. قسـ 
 الحضارة اإلسالمية. قسـ 
 العمـو اإلسالمية. قسـ 
 أصوؿ الديف قسـ". 

كل فيما يخصو،  ، 1وىراف يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف  ومدير جامعة :2المـادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.بتنفيذ ىذا القرار 

 2020مارس  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األستاذ: شمس الدين شيتور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المكون  قسمال إنشاء يتضمن ،2020 مارس 16 في مؤرخ 263 رقم قــرار
 1وىرانلدى جامعة  العموم والتقنيات التطبيقيةلمعيد 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984سنة  غشت 18الموافق  1404عاـ  ذي القعدة 21 المؤرخ في 211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 وسيرىا.، 1وىرافجامعة  بتنظيـ
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ و  -

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

 .منو 58واعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والق، 2003
 2013 سنة جانفي 30 الموافق 1434 عاـ األوؿ ربيع 18 في المؤرخ 77-13 رقـ التنفيذي المرسوـ بمقتضىو  -

 .العممي والبحث العالي التعميـ وزير صالحيات يحدد الذي
 

 ررّ ــــــقي  
 
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03 رقـ التنفيذي المرسوـ مف 58 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، والمذكور، المعدؿ والمتمـ ،2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .-1جامعة وىراف-العموـ والتقنيات التطبيقية لمعيد  المكوف  القسـ

 :التالي القسـ-1جامعة وىراف-العموـ والتقنيات التطبيقية معيد  لدى نشأي :2 المـادة
 عمـو التسيير قسـ. 

 يخصو، فيما ، كل1وىرافجامعة  مديرو  السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف  مف كل كمفي :3 المـادة
 .العممي والبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في ينشرس الذي القرار ىذا بتنفيذ

 2020مارس  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األستاذ: شمس الدين شيتور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المكون  قسمال إنشاء يتضمن ،2020 مارس 16 في مؤرخ 264 رقم قــرار

 وىران لمعموم والتكنولوجيالدى جامعة لمعيد التربية البدنية والرياضية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984سنة  غشت 18الموافق  1404عاـ  ذي القعدة 21 المؤرخ في 212-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعدؿ والمتمـ ،لمعموـ والتكنولوجيا وةسيرىا وىرافجامعة  بتنظيـ
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ و  -

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

 .منو 58امعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد مياـ الج، 2003
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 2013 سنة جانفي 30 الموافق 1434 عاـ األوؿ ربيع 18 في المؤرخ 77-13 رقـ التنفيذي المرسوـ بمقتضىو  -
 .العممي والبحث العالي التعميـ وزير صالحيات يحدد الذي

 

 ررّ ــــــقي  
 
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03 رقـ التنفيذي المرسوـ مف 58 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، والمذكور، المعدؿ والمتمـ ،2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .-جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا-لمعيد التربية البدنية والرياضية المكوف  القسـ

 :التالي القسـ-جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا-التربية البدنية والرياضيةمعيد  لدى نشأي :2 المـادة
 التربية البدنية والرياضية قسـ. 

 ، كلوىراف لمعموـ والتكنولوجياجامعة  مديرو  السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف  مف كل كمفي :3 المـادة
 .العممي والبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في ينشرس الذي القرار ىذا بتنفيذ يخصو، فيما

 2020مارس  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األستاذ: شمس الدين شيتور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةالمكون ماقساأل إنشاء يتضمن ،2020مارس  16 في مؤرخ 265 قمر  قــرار

 لكمية اآلداب والمغات لدى جامعة بومرداس
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 الحكومة.والمتضمف تعييف أعضاء 
، 1998سنة  غشت 23الموافق  1419عاـ  صفر 7 المؤرخ في 189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .منو 34امعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد مياـ الج، 2003
 2013 سنة جانفي 30 الموافق 1434 عاـ األوؿ ربيع 18 في المؤرخ 77-13 رقـ التنفيذي المرسوـ بمقتضىو  -

 .العممي والبحث العالي التعميـ وزير صالحيات يحددالذي 
 

 ررّ ــــــقي  
 

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03 رقـ التنفيذي المرسوـ مف 34 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، والمذكور، المعدؿ والمتمـ ،2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .-جامعة بومرداس-لكمية اآلداب والمغات ةالمكون ـاقساأل
 :التالي ـاقساأل-معة بومرداسجا- اآلداب والمغاتكمية  لدى نشأت :2 المـادة

 المغة العربية. قسـ 
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 .قسـ المغة االنجميزية 
 .قسـ المغة الفرنسية 

 يخصو، فيما كل ،بومرداسجامعة  مديرو  السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف  مف كل كمفي :3 المـادة
 .العممي والبحث العالي لمتػعميـ الرسػمية النشرة في ينشرس الذي القرار ىذا بتنفيذ

 2020مارس  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األستاذ: شمس الدين شيتور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2008سبتمبر  14المؤرخ في  206، يتمم القرار رقم 2020مارس  16 في مؤرخ 266 رقم قــرار

 تممسانلدى جامعة  االقتصادية وعموم التسييرلكمية العموم  المكونة األقسام إنشاءوالمتضمن 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة.والمتضمف 
 1989سنة  غشت أوؿالموافق  1409عاـ  الحجةذي  29 المؤرخ في 138-89وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

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

 .منو 34الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، 2003
 2013 سنة جانفي 30 الموافق 1434 عاـ األوؿ ربيع 18 في المؤرخ 77-13 رقـ التنفيذي المرسوـ بمقتضىو  -

 .العممي والبحث العالي التعميـ وزير صالحيات يحددالذي 
لكمية العمـو  المكونة األقساـ إنشاءوالمتضمف  2008سبتمبر  14المؤرخ في  206رقـ وبمقتضى القرار  -

 .جامعة تممساف-االقتصادية وعمـو التسيير 
 

 ررّ ــــــقي  
 

 

 كما يأتي: أعاله والمذكور، 2008سبتمبر  14المؤرخ في  206مف القرار رقـ  2تتمـ المادة  :األولى المادة
 :التالية األقساـ-جامعة تممساف-العمـو االقتصادية وعمـو التسيير كمية  لدى تنشأ :2 المـادة"

 العمـو االقتصادية قسـ. 
 التجاريةعمـو ال قسـ. 
 عمـو التسيير قسـ. 
 المالية والمحاسبةالعمـو  قسـ". 

يخصو، بتنفيذ  كل فيما، تممسافيكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2المـادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

 2020مارس  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األستاذ: شمس الدين شيتور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 والمتضمن 2014ماي  15المؤرخ في  354، يتمم القرار رقم 2020مارس  16 في مؤرخ 267 رقم قــرار
 لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة سيدي بمعباس المكونة األقسام إنشاء

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
 1989سنة  أوؿ غشتالموافق  1409عاـ  ذي الحجة 29 المؤرخ في 141-89وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ.، سيدي بمعباسجامعة إنشاء والمتضمف 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24في المؤرخ  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 34الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، 2003
 2013 سنة جانفي 30 الموافق 1434 عاـ األوؿ ربيع 18 في المؤرخ 77-13 رقـ التنفيذي المرسوـ بمقتضىو  -

 .العممي والبحث العالي التعميـ وزير صالحيات يحددالذي 
لكمية العموـ االقتصادية  المكونة األقساـ إنشاءوالمتضمف  2014ماي  15المؤرخ في  354وبمقتضى القرار رقـ  -

 .-جامعة سيدي بمعباس-والتجارية وعمـو التسيير 
 

 ررّ ــــــقي  
 
 

 كما يأتي: أعاله والمذكور، 2014ماي  15المؤرخ في  354مف القرار رقـ  2تتمـ المادة  :األولى المادة
 األقساـ-سيدي بمعباسجامعة -وعموـ التسيير  والتجارية كمية العموـ االقتصادية لدى تنشأ :2 المـادة"

 :التالية
 العمـو االقتصادية. قسـ 
 العمـو التجارية. قسـ 
 عمـو التسيير. قسـ 
 العمـو المالية والمحاسبة قسـ". 

كل فيما ، سيدي بمعباسيكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2المـادة 
 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

 2020مارس  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدين شيتوراألستاذ: شمس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2014ماي  15المؤرخ في  357، يتمم القرار رقم 2020مارس  16 في مؤرخ 268 رقم قــرار
 لدى جامعة سيدي بمعباس اإلنسانية واالجتماعيةلكمية العموم  المكونة األقسام إنشاءوالمتضمن 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة.والمتضمف 
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 1989سنة  أوؿ غشتالموافق  1409عاـ  ذي الحجة 29 المؤرخ في 141-89وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 المعدؿ والمتمـ.، سيدي بمعباسجامعة إنشاء والمتضمف 

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 34يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي ، 2003

 2013 سنة جانفي 30 الموافق 1434 عاـ األوؿ ربيع 18 في المؤرخ 77-13 رقـ التنفيذي المرسوـ بمقتضىو  -
 .العممي والبحث العالي التعميـ وزير صالحيات يحددالذي 

لكمية العموـ اإلنسانية  المكونة األقساـ إنشاءوالمتضمف  2014ماي  15المؤرخ في  257وبمقتضى القرار رقـ  -
 .-جامعة سيدي بمعباس-واالجتماعية 

 

 ررّ ــــــقي  
 
 

 كما يأتي: أعاله والمذكور، 2014ماي  15المؤرخ في  357مف القرار رقـ  2تتمـ المادة  :األولى المادة
 :التالية األقساـ-جامعة سيدي بمعباس-كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية لدى تنشأ :2 المـادة"

 اإلنسانيةالعمـو  قسـ. 
 االجتماعيةالعمـو  قسـ. 
 التربيةعمـو  قسـ. 
 اإلعالـ واالتصاؿ. عموـ قسـ 
 قسـ عمـ االجتماع." 

كل فيما يخصو، ، سيدي بمعباسيكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :2المـادة 
 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

 2020مارس  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شيتور األستاذ: شمس الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2012ديسمبر  17المؤرخ في  492، يتمم القرار رقم 2020مارس  16 في مؤرخ 269 رقم قــرار
 لكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض لدى جامعة خميس مميانة المكونة األقسام إنشاءوالمتضمن 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 34الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، 2003
والمتضمف  2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عاـ  رجب 14 المؤرخ في 247-12تضى المرسوـ رقـ وبمق -

 .خميس مميانةجامعة إنشاء 
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 2013 سنة جانفي 30 الموافق 1434 عاـ األوؿ ربيع 18 في المؤرخ 77-13 رقـ التنفيذي المرسوـ بمقتضىو  -
 .العممي والبحث العالي التعميـ وزير صالحيات يحددالذي 

لكمية عمـو  المكونة األقساـ إنشاءوالمتضمف  2012ديسمبر  17المؤرخ في  492القرار رقـ وبمقتضى القرار  -
 .-جامعة خميس مميانة-الطبيعة والحياة وعمـو األرض 

 

 ررّ ــــــقي  
 
 

 كما يأتي: أعاله والمذكور، 2012ديسمبر  17المؤرخ في  492مف القرار رقـ  2تتمـ المادة  :األولى المادة
 :التالية األقساـ-جامعة خميس مميانة-عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض كمية  لدى تنشأ :2 المـادة"

 عمـو األرض قسـ. 
 الفالحيةالعمـو  قسـ. 
 البيولوجيا قسـ. 
  البيئة والمحيطقسـ عمـ." 

كل فيما يخصو، ، خميس مميانةيكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2المـادة 
 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

 2020مارس  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الدين شيتوراألستاذ: شمس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2018 فيفري  14المؤرخ في  143، يتمم القرار رقم 2020مارس  16 في مؤرخ 270 رقم قــرار
 المركز الجامعي بتيبازةالعموم لدى لمعيد  المكونة األقسام إنشاءوالمتضمن 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 الحكومة.والمتضمف تعييف أعضاء 
، 2005غشت سنة  16الموافق  1426عاـ  رجب 11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 30والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة المركز الجامعي الذي يحدد مياـ 
والمتضمف  2011سنة  غشت 22الموافق  1432عاـ  رمضاف 22 المؤرخ في 302-11وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ. ي بتيبازة،جامعمركز إنشاء 
 2013 سنة جانفي 30 الموافق 1434 عاـ األوؿ ربيع 18 في المؤرخ 77-13 رقـ التنفيذي المرسوـ بمقتضىو  -

 .العممي والبحث العالي التعميـ وزير صالحيات يحددالذي 
لمعيد العموـ لدى   المكونة األقساـ إنشاءوالمتضمف  2018فيفري  14المؤرخ في  143رقـ وبمقتضى القرار  -

 .-المركز الجامعي بتيبازة
 

 ررّ ــــــقي  
 

 

 كما يأتي: أعاله والمذكور، 2018فيفري  14المؤرخ في  143مف القرار رقـ  2تتمـ المادة  :األولى المادة



  2020-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   368

 

 

 

 :التالية األقساـ-المركز الجامعي بتيبازة-معيد العموـ  لدى تنشأ :2 المـادة"
 اليندسة المدنية قسـ. 
 اإللكترونيؾ قسـ. 
 ىندسة الطرائق قسـ. 
 الطبيعة والحياة عموـ قسـ." 

كل فيما ، المركز الجامعي بتيبازةيكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :2المـادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتنفيذ ىذا القرار 

 2020مارس  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األستاذ: شمس الدين شيتور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2011 أفريل 14المؤرخ في  214، يتمم القرار رقم 2020مارس  16 في مؤرخ 271 رقم قــرار

 بميمةلدى المركز الجامعي  والتكنولوجيا لمعيد العموم  المكونة األقسام إنشاءوالمتضمن 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
، 2005غشت سنة  16الموافق  1426عاـ  رجب 11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 30والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة المركز الجامعي الذي يحدد مياـ 
إنشاء والمتضمف  2008سنة  يوليو 9الموافق  1429عاـ  رجب 6 المؤرخ في 204-08وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 .بميمةي جامعمركز 
 2013 سنة جانفي 30 الموافق 1434 عاـ األوؿ ربيع 18 في المؤرخ 77-13 رقـ التنفيذي المرسوـ بمقتضىو  -

 .العممي والبحث العالي التعميـ وزير صالحيات يحددالذي 
لمعيد العمـو  المكونة األقساـ إنشاءوالمتضمف  2011أفريل  14المؤرخ في  214وبمقتضى القرار رقـ  -

 .-المركز الجامعي بميمة-والتكنولوجيا 
 

 ررّ ــــــقي  
 

 كما يأتي: أعاله والمذكور، 2011أفريل  14المؤرخ في  214مف القرار رقـ  2تتمـ المادة  :األولى المادة
 :التالية األقساـ-بميمةالمركز الجامعي -والتكنولوجيا معيد العموـ لدى تنشأ :2 المـادة"

 الرياضيات واإلعالـ اآللي قسـ. 
 عمـو الطبيعة والحياة. قسـ 
 اليندسة المدنية والري. قسـ 
 اليندسة الميكانيكية والكيروميكانيؾ قسـ." 
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كل فيما ، بميمةالمركز الجامعي يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :2المـادة 
 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

 2020مارس  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األستاذ: شمس الدين شيتور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمتضمن  2011 أفريل 14المؤرخ في  212، يتمم القرار رقم 2020مارس  16 في مؤرخ 272 رقم قــرار

   بميمةالمركز الجامعي لمعيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى  المكونة األقسام إنشاء
 العممي، إن وزير التعميم العالي والبحث

، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.

، 2005غشت سنة  16الموافق  1426عاـ  رجب 11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 30والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة المركز الجامعي الذي يحدد مياـ 

إنشاء والمتضمف  2008سنة  يوليو 9الموافق  1429عاـ  رجب 6 المؤرخ في 204-08وبمقتضى المرسـو رقـ  -
 ي بميمة.جامعمركز 

 2013 سنة جانفي 30 الموافق 1434 عاـ األوؿ ربيع 18 في المؤرخ 77-13 رقـ التنفيذي المرسوـ بمقتضىو  -
 .العممي والبحث العالي التعميـ وزير صالحيات يحددالذي 

االقتصادية  لمعيد العموـ المكونة األقساـ إنشاءالمتضمف و  2011أفريل  14المؤرخ في  212بمقتضى القرار رقـ  -
 .-المركز الجامعي بميمة-والتجارية وعمـو التسيير 

 

 ررّ ــــــقي  
 

 

 كما يأتي: أعاله والمذكور، 2011أفريل  14المؤرخ في  212مف القرار رقـ  2تتمـ المادة  :األولى المادة
 األقساـ-المركز الجامعي بميمة-وعموـ التسيير االقتصادية التجاريةمعيد العموـ  لدى تنشأ :2 المـادة"

 :التالية
 العمـو االقتصادية. قسـ 
 العمـو التجارية. قسـ 
 عمـو التسيير. قسـ 
 العمـو المالية والمحاسبة". قسـ 

كل فيما ، المركز الجامعي بميمةيكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :2المـادة 
 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

 2020مارس  16 فيحرر بالجزائر 
 التعميم العالي والبحث العمميوزير 

 األستاذ: شمس الدين شيتور
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2017ديسمبر  21 مؤّرخ فيال 1144قرار رقم يعدل ال، 2020مارس  17 في مؤرخ 273 رقم قــرار
 مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة يحدد القائمة االسمية ألعضاء الذي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441األولى عاـ جمادى  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15مؤرخ في  20-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ة موضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة.والمتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكال
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقت -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي
سنة  غشت 13الموافق  1440ذي الحجة عاـ  12مؤرخ في  232-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو. 8الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة ، الذي يحدد مياـ الوكالة 2019
مجمس توجيو  يحدد القائمة االسمية ألعضاء الذي 2017ديسمبر  21 مؤّرخ فيال 1144قرار رقـ ال وبمقتضى -

 .، المعدؿ والمتمـالوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة
 

 

 ررّ ــــــقي  
 

والمذكور ، ، المعدؿ والمتمـ2017ديسمبر  21 مؤّرخ فيال 1144قرار رقـ التعدؿ المادة األولى مف  المادة األولى:
 ، وتحرر كما يأتي:أعاله

 ..................................)بدوف تغيير(.................................. المادة األولى:"
 لمبحث في عمـو الصحة كما يأتي:تحدد تشكيمة مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية 

 السيدات والسادة:
 وزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا.الممثل  صحراوي طاىر -
 الدفاع الوطني.وزير  ممثل بف حراث عبد الحميد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية. طرفاية نبيل -
صالح  رحاؿ إلياس -  المستشفيات.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 شيخي مراد -
 الريفية والصيد البحري.ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية  بوشؾ لياسميف -
 واالجتماعيممثمة عف المجمس الوطني االقتصادي  جوابري نادية -
رئػػػػػيس المجنػػػػػة المشػػػػػتركة بػػػػػيف القطاعػػػػػات المكمفػػػػػة ببرمجػػػػػة نشػػػػػاطات البحػػػػػث العممػػػػػي  حراث زوبير -

 والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت الصحة وعمـو األحياء.
 رئيس المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة". الديف بشير بويجرة نور -

 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2المادة 
 2020مارس  16 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األستاذ: شمس الدين شيتور

ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ،  2020مارس  17مؤرخ في  274رقم  قــرار
 المدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
،  2020جانفي سنة  2الموافق  1441عاـ جمادى األولى  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  251-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الوطنية العميا لمعمـو السياسية. والمتضمف إنشاء المدرسة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 البحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 24الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 
 

 ررّ ــــــقي  
 

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

 ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية.
ة ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية طبقا لمجدوؿ الممحق تحدد القائمة االسمي :2المادة 

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

 

 2020 مارس 17 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الوطنية العميا لمعموم السياسية المدرسة قائمة أعضاء مجمس إدارة
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميالوزير المكم ممثل رئيسا حود مويسة جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو غاشي اسماعيل -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو العممي سميـ -
 مفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزيرة المك عضو براىيمي عزالديف -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثمة السمطة المكمفة بال عضو تمود نجية -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو حفصي عبدهللا -
 ير المكمف بالعدؿممثل الوز  عضو بوجالب دمحم رياض -
 ل الوزير المكمف الشؤوف الخارجيةممث عضو سعيدي عمي -
 كمف بالداخمية والجماعات المحميةممثل الوزير الم عضو  مقالتي آماؿ -
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 ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو أركاـ وردية -
 الوزير المكمف بالموارد المائيةممثمة  عضو ابرسياف زىية -
 الوزير المكمف بالصناعة والمناجـممثل  عضو ىالؿ سعيدي كنزة زوجة -
 ي ممثل الوزير المكمف الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحر  عضو بف أقمـو العياشي -
 المكمفة بالثقافةممثل الوزيرة  عضو لحوؿ سمير -
 ممثمة الوزير المكمف باالتصاؿ عضو عميؾ كريمة -
 د والمواصالت السمكية والالسمكيةممثل الوزير المكمف بالبري عضو ريموش دمحم لميف -

 

 األعضاء المنتخبون:  -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة عضو بوشرؼ كماؿ -
 ة عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ"ممثمة منتخب عضو فرشولي فاطمة الزىرة -
 ممثل منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ" عضو بواللوة ياسيف -
 ة عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ"ممثمة منتخب عضو العاقل رقية -
 ة عف األساتذة المساعديف قسـ "أ"ممثمة منتخب عضو خننو فاتح -
 األساتذة المساعديف قسـ "أ"ب عف ممثل منتخ عضو طالب أحمد أحمد -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو تدريست سعد هللا -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف الموظفيف اإل عضو كسراوي سعاد -
 الطمبةممثل منتخب عف  عضو محمودي نبيل سيف الديف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو أيمف عبد المطيف عيسى -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة يتـضمـن تجديــد تـشكـ 2020مارس  22مـؤرخ فـي  10رقـم  قــرار
 بجاية لدى مديرية الخدمات الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 جتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا.لمحتوى الخدمػػات اإل
، المتعمق 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .بتسييػر الخدمات االجتماعية
، 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة
المتضمف إنشاء الديواف الوطني  ،2010سنة  جانفي 12ؤرخ في ػالم 15-10ذي رقـ ػالمرسوـ التنفيبمقتضى  -

سبتمبر سنة  14المؤرخ في  312-03لمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ وا
2003.            
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ 2016فيفري سنة  17المؤرخ في بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ  -
، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 

 الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،
أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى ، المتضمف تشكيمة 2020سنة  جانفي 16 المؤرخ في لممحضر نظػػػػػػرا -

 مديرية الخدمات الجامعية بجاية.
 ي ـقـــــّرر

 

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

 األعضاء الدائمون: 
 سعدلي مراد، -03 مكاوي كماؿ، -02 حمداش سالـ، -01
 جعفري كريمو -06 بمحسيف جماؿ، -05 بف شيخ أكمي، -04
 فرحات عبد المطيف، -09 عيسى كماؿ، -08 يعقوبي زىير، -07

 

 األعضاء اإلضافيون:  
 عمراوي مولود. -03 قيطوف عبد القادر، -02 بوقطاية سمير، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى ىذا القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف السيػد مديرمديرية الخدمات الجامعية بجاية ، بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية  :4المـادة 

 لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2020 مارس 22حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 األستاذ: عبادلية دمحم الطاىر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ، 2020مارس  23 مؤّرخ في 275رقم  قــرار
 الجمفة-العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة زيان عاشور لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20الرئاسي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في 09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إنشاء جامعة الجمفة، المعّدؿ والمتّمـ
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

العموـ الدقيقة  ة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذ -
 .2020جانفي  20الجمفة المؤّرخ في -واإلعالـ اآللي بجامعة زياف عاشور

 

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

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
ـ الدقيقة واإلعالـ العمو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بكمية

 الجمفة. -اآللي بجامعة زياف عاشور
العمـو الدقيقة واإلعالـ  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بكمية:2المادة 

 الجمفة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -اآللي بجامعة زياف عاشور
 الجمفة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 مارس 23 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  23 مؤّرخ فيالم 275 رقـمممحــق بالقـرار 

 الجمفة-العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة زيان عاشور ةلقسم الرياضيات واإلعالم اآللي بكمي
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ىرماس ناجي 1
 رئيس القسـ بريكي مبروؾ 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خميل عبد القادر 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نيار عطية 4
 قسـ "ب"أستاذ محاضر  بف يطو عبد القادر 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوعبدلي دمحم 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف عمية محسف 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ، 2020مارس  23 مؤّرخ في 276رقم  قــرار

 الجمفة-العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة زيان عاشور لقسم الكيمياء بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20الرئاسي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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والمتضمف  2009سنة يناير  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .إنشاء جامعة الجمفة، المعّدؿ والمتّمـ

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

إلعالـ اآللي العموـ الدقيقة وا ة لقسـ الكيمياء بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممي -
 .2020جانفي  22الجمفة المؤّرخ في -بجامعة زياف عاشور

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

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
ـ اآللي بجامعة زياف العموـ الدقيقة واإلعال القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية

 الجمفة.-عاشور
العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية :2المادة 

 الجمفة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-زياف عاشور
 الجمفة، كل فيما يخصو، بتطبيق-جامعة زياف عاشوريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 مارس 23 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  23 مؤّرخ فيال 276 رقـمممحــق بالقـرار 

 الجمفة-واإلعالم اآللي بجامعة زيان عاشورالعموم الدقيقة  بكمية لقسم الكيمياء
 الصفػة االسـ والمقػب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بمخيري ناجي 1
 رئيس القسـ جموعي عمر 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عيساوي الرقادية 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" صولي لحسف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حيواني خيرة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سواعدية أحمد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمقاسـ زىور 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ، 2020مارس  23 مؤّرخ في 277رقم  قــرار

 الجمفة-العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة زيان عاشور بكمية لقسم الفيزيـاء
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20الرئاسي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 .الحكومةوالمتضّمف تعييف أعضاء 
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غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

والمتضمف  2009سنة يناير  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 جامعة الجمفة، المعّدؿ والمتّمـ. إنشاء

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

العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي  ة لقسـ الفيزياء بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممي -
 .2020جانفي  22الجمفة المؤّرخ في  -بجامعة زياف عاشور

 

 ررّ ــــــقي   
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ـ اآللي بجامعة زياف العمـو الدقيقة واإلعال القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية
 الجمفة.-عاشور

العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية :2المادة 
 الجمفة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-زياف عاشور

 الجمفة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 مارس 23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  23 مؤّرخ فيال 277 رقـمممحــق بالقـرار 
 الجمفة-إلعالم اآللي بجامعة زيان عاشوروا العموم الدقيقة بكمية لقسم الفيزيـاء

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بمعدؿ ابراىيـ 1
 رئيس القسـ درويش يزيد 2
 أستاذ  خروبي دمحم 3
 أستاذ  قاسـ لخضر 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوشقور دمحم 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ماحي نبيل 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جمعةبمكحل  7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المحّدد لمقائمة  2019فيفري  26المؤرخ في  155، يعّدل القرار رقم 2020مارس  23 مؤّرخ في 278رقـم  قــرار
 الجمفة-االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيـد عموم و تقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة زيان عاشور

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20الرئاسي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إنشاء جامعة الجمفة، المعّدؿ والمتّمـ
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
،المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد 2019فيفري  26المؤرخ في  155وبموجب القرار رقـ  -

 .الجمفة-النشاطات البدنية والرياضية بجامعة زياف عاشورعموـ وتقنيات 
 .2020فيفري  25ّرخ في المؤ  115الجمفة رقـ  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة زياف عاشور -

 

 ررّ ــــــقي  
 

القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل  المادة األولى:
 الجمفة.-البدنية والرياضية بجامعة زياف عاشور

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة  :2المادة 
 .بيذا القرارالجمفة ، وفًقا لمجدوؿ الممحق  -زياف عاشور

الجمفة ، كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار  ةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2020 مارس 23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد  2019فيفري  26المؤرخ في  155الذي يعّدل القرار رقم  2020مارس  23 مؤّرخ فيال 278ممحـــق بالقــرار رقم 
 الجمفة-نية والرياضية بجامعة زيان عاشوراالسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيـد عموم و تقنيات النشاطات البد لمقائمة
 الصفػة االسـ والمقػب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد،ممثل عف مّصف األستاذية لقسـ النشاط البدني الرياضي التربوي    براىيمي طارؽ  1
 المعيدمدير  كماؿ رويبح 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة ونوقي يحي 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بونشادة ياسيف 4
 رئيس قسـ النشاط الرياضي المكيف حرواش لميف 5
 رئيس قسـ النشاط البدني الرياضي التربوي  شرفي عامر 6
 رئيس قسـ التدريب الرياضي النخبوي  رقيق سعد 7
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 ممّثل عف مّصف األستاذية لقسـ النشاط الرياضي المكيف حمادي عامر 8
 ممّثل عف مّصف األستاذية لقسـ النشاط الرياضي المكيف جنداوي عبد الرحماف 9
 التربوي ممّثل عف مّصف األستاذية لقسـ النشاط البدني الرياضي  بف العربي يحي 10
 ممّثل عف مّصف األستاذية لقسـ التدريب الرياضي النخبوي  قصار الماحي 11
 ممّثل عف مّصف األستاذية لقسـ التدريب الرياضي النخبوي  فيـر الطيب 12
 ممّثل األساتذة المساعديف شاللي دمحم 13
 ممّثل األساتذة المساعديف مرواف أحمد 14
 مدير مخبر بحث شاربي بمقاسـ 15
 مسؤوؿ مكتبة المعيد نايبي عمي 16
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، 2020مارس  23 مؤّرخ في 279رقـم  قــرار
 مستغانــم-بجامعةعبد الحميد بن باديس  لكّميــة الّمغات األجنبية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998 يوليو سنة 7الموافق  1419عاـ  ربيع األوؿ 13 المؤرخ في 220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المغات األجنبية بجامعة عبد الحميد ابف ة ػلكّميوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي  -

 .2020مارس  02مستغانـ المؤّرخ في  -باديس
 ي ـقـــــّرر

 

 الثانيةجمادى  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيًقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 -المغات األجنبية بجامعة عبد الحميد ابف باديسة ػلكّميتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 
 مستغانـ.

 -المغات األجنبية بجامعة عبد الحميد ابف باديسة ػّميلكتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 
 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. مستغانـ،

مستغانـ، كّل فيما -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةعبد الحميد ابف باديس :3المادة 
 يـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعم بتطبيق يخصو،

 2020 مارس 23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2020مارس  23 مؤّرخ فيال 279رقم  رارــق بالقــممح
 مستغانــم-بجامعة عبد الحميد بن باديس لكّميــة الّمغات األجنبية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عف قسـ المغة الفرنسية األستاذيةاألساتذة ذوي مصّف ،ممّثل يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  روباعي شرفي دمحم األميف 1
 يةعميد الكمّ  باألطرش ىواري  2
 المغة الفرنسيةرئيس قسـ  عزدية ليمى 3
 المغة اإلسبانية رئيس قسـ مغتات فريدة 4
 المغة اإلنجميزية رئيس قسـ والي فريدة 5
 الّمجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية رئيس عمارة عبد الرزاؽ 6
 الّمجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية رئيس ياسمينةجعفري  7
 عف قسـ المغة اإلنجميزية ألساتذة ذوي مصّف األستاذيةا ممّثل بحوص عباس 8
 عف قسـ المغة اإلنجميزية األساتذة ذوي مصّف األستاذية ممّثل زياني مموكة 9
 عف قسـ المغة الفرنسية األساتذة ذوي مصّف األستاذية مّثل بف عمار خديجة 10
 عف قسـ المغة الفرنسية األساتذة ذوي مصّف األستاذية مّثل تيرنيفي دمحم البدر 11
 ممثل األساتذة المساعديف بف زازة مطيعة 12
 ممثل األساتذة المساعديف خروبي منيرة 13
 مديرة مخبر بحث عبد الحي بختة 14
 مديرة مخبر بحث بشالغـ سميرة 15
 مديرة مخبر بحث سكات مميكةبف  16
 مدير مخبر بحث قريدش عبد الحميد 17
 مديرة مخبر بحث صارنو حناف 18
 مسؤولة المكتبة بف زرقة دمحم 19
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ، 2020مارس  23 مؤّرخ في 280رقم  قــرار
 مستغانم-المغات األجنبية بجامعة عبد الحميد ابن باديس بكمية لقسـم المغة الفرنسية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .الحكومةوالمتضّمف تعييف أعضاء 
 1998 يوليو سنة 7الموافق  1419عاـ  ربيع األوؿ13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضّمف إنشاء 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وز 
المغات األجنبية بجامعة عبد ة ػلكّميوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية  -

 .2020مارس  09مستغانـ المؤّرخ في  -الحميد ابف باديس



  2020-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   380

 

 

 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  األولى: المادة
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ2003غشت سنة  23الموافق  1424

المغات األجنبية بجامعة عبد الحميد ة ػلكّميالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية 
 مستغانـ.-ابف باديس

المغات األجنبية بجامعة عبد ة ػلكّميتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية  :2المادة 
 مستغانـ ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الحميد ابف باديس

ىذا القرار  والتكويف العالييف ومدير جامعة مستغانـ، كل فيما يخصو، بتطبيقيكمف المدير العاـ لمتعميـ  :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 مارس 23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020مارس  23 مؤّرخ فيال 280 رقـمممحــق بالقـرار 
 مستغانم-األجنبية بجامعة عبد الحميد ابن باديسالمغات  بكمية لقسـم المغة الفرنسية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عمارة عبد الرزاؽ 1
 رئيس القسـ عزدية ليمى 2
 أستاذ روباعي شرفي دمحم األميف 3
 أستاذ صياد عبد القادر 4
 أستاذ  شاشو إبتساـ 5
 قسـ "أ" أستاذ محاضر تيرنيفي دمحم البدر 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عمار خديجة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف زازة مطيعة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نياري ناجية 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ، 2020مارس  23 مؤّرخ في 281رقم  قــرار

 مستغانم -المغات األجنبية بجامعة عبد الحميد ابن باديس بكمية لقسـم المغة اإلنجميزية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .أعضاء الحكومةوالمتضّمف تعييف 
 1998 يوليو سنة 7الموافق  1419عاـ  ربيع األوؿ 13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

المغات األجنبية بجامعة ة ػلكّميوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة المجنة العممية لقسـ المغة االنجميزية  -
 .2020فيفري  04مستغانـ المؤّرخ في  -عبد الحميد ابف باديس

 

 ي ـقـــــّرر
 

 جمادى الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  ولى:المادة األ 
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

األجنبية بجامعة عبد الحميد المغات ة ػلكّميالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة االنجميزية 
 مستغانـ.-ابف باديس

المغات األجنبية بجامعة عبد ة ػلكّميتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة االنجميزية  :2المادة 
 مستغانـ ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الحميد ابف باديس

ىذا القرار  كويف العالييف ومدير جامعة مستغانـ، كل فيما يخصو، بتطبيقيكمف المدير العاـ لمتعميـ والت :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 مارس 23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020مارس  23 مؤّرخ فيال 281 رقـمممحــق بالقـرار 
 مستغانم-المغات األجنبية بجامعة عبد الحميد ابن باديس بكمية لقسـم المغة اإلنجميزية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ جعفري ياسمينة 1
 رئيس القسـ والي فريدة 2
 أستاذ بحوص عباس  3
 أستاذ عبد الحي بختة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" صارنو حناف 5
 "ب"أستاذ محاضر قسـ  غرماوي آماؿ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف عصماف نزيية 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عيسات جميمة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد اليادي نادية 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـةيحّدد القائمة ، 2020مارس  23 مؤّرخ في 282رقـم  قــرار

 1البميـدة-بكّميـة الطــب بجامعة سعـد دحمـب لقســم الطــب
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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 الموافق أّوؿ غشت سنة 1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتّمـ. ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعدّ  1989

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

 1بميػدةال -ى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الطب بكّمية الطب بجامعة سعد دحمبوبناًء عم -
 .2020فيفري  04المؤرخ في 

 ي ـقـــــّرر
 

 جمادى الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ مف المرسوـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1البميػدة-القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكّمية الطب بجامعة سعد دحمب
، وفًقا 1البميػدة-مية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكّمية الطب بجامعة سعد دحمبتحّدد القائمة االس :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ، كّل فيما يخصو،1البميػدة -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعد دحمب :3المادة 

 ة لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمي
 2020 مارس 23 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة 2020مارس  23 مؤّرخ فيال 282 رقـمممحــق بالقـرار 

 1البميـدة-بكّميـة الطــب بجامعة سعـد دحمـب لقســم الطــب
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  قسطالي مراد 1
 رئيس القسـ بوقرموح ياسيف 2
 أستاذ أنو عبد الكريـ 3
 أستاذ شيريفي حياة 4
 أستاذ  ونوغي خير الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" طالب عبد الحميـ  6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بومالح الياس 7
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي بوزيدة مريـ 8
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي منصور فضيمة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة، 2020مارس  23 مؤّرخ في 283رقـم  قــرار
 1البميـدة-بكّميـة الطــب بجامعة سعـد دحمـب لقســم الّصيـدلــة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتّمـ ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعدّ  1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،المعّدؿ والمتّمـ 2003
 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وز 2013
 -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الصيدلة بكّمية الطب بجامعة سعد دحمب -

 .2020فيفري  04المؤرخ في  1البميػدة
 ي ـقـــــّرر

 جمادى الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ مف المرسوـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1البميػدة-القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكّمية الطب بجامعة سعد دحمب
، 1البميػدة-السمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكّمية الطب بجامعة سعد دحمبتحّدد القائمة ا :2المادة 

 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
بتطبيق  ، كّل فيما يخصو،1البميػدة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعد دحمب :3المادة 

 لرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة ا
 2020 مارس 23 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة 2020مارس  23 مؤّرخ فيال 283 رقـمممحــق بالقـرار 

 1البميـدة-بكّميـة الطــب بجامعة سعـد دحمـب لقســم الّصيـدلــة
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  غربي عبد العزيز 1
 رئيس القسـ بف عزيز وردة 2
 أستاذ مغالوي عمي 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جرموف سميمة 4
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي رقابي كاريف 5
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي قرفي بيجة 6
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي حداد نبيمة 7
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي محرحرة سييمة 8
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي أوكيد سميرة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة ، 2020مارس  23 مؤّرخ في 284رقـم  قــرار
 1البميـدة-بكّميـة الطــب بجامعة سعـد دحمـب لقســم طــب األسنان

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتّمـ ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعدّ  1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013 يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .البحث العمميالذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 
 -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ طب األسناف بكّمية الطب بجامعة سعد دحمب -

 .2020فيفري  04المؤرخ في  1بميػدةال
 ي ـقـــــّرر

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48ألحكاـ المادة تطبيًقا  المادة األولى:
والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1يػدةالبم -القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ طب األسناف بكّمية الطب بجامعة سعد دحمب
 -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ طب األسناف بكّمية الطب بجامعة سعد دحمب :2المادة 

 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1البميػدة
يق ، كّل فيما يخصو، بتطب1البميػدة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعد دحمب :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 مارس 23 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة  2020مارس  23 مؤّرخ فيال 284 رقـمممحــق بالقـرار 

 1البميـدة-الطــب بجامعة سعـد دحمـببكّميـة  لقســم طــب األسنان
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  بوقايس حميد 1
 رئيس القسـ زقار خامسة 2
 أستاذ حاضر قسـ "أ" حاجي زىية 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مداح سعاد 4
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 أستاذ مساعد استشفائي جامعي عمار بوجالؿ حناف 5
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي عطروش عمر 6
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي دحماس رتيبة 7
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي بوعرفة آماؿ 8
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي ناصري كماؿ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي، 2020مارس  23 مؤّرخ في 285رقـم  قــرار

 1البميـدة-سعـد دحمـب بجامعـة لكّميـة الّطـب
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعّدؿ والمتّمـ 1989
 سنة غشت 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـيحّدد مياـ  الذي 2003
 2013يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المؤّرخ  1 البميػدة -بجامعة سعد دحمب لكّميػة الطب مميبالمجمس الع وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة -

 .2020 فيفري  04في 
 

 ررّ ــــــقي  
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيًقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 .1البميدة-بجامعة سعد دحمب الطب تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية
، وفًقا لمجدوؿ 1البميػدة-بجامعة سعد دحمب العممي لكّميػة الطب المجمس تحػّدد القائمة االسمية ألعضاء :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
 ، كّل فيما يخصو، بتطبيق1البميػدة-سعد دحمب المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةيكّمف  :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 مارس 23 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي 2020مارس  23 مؤّرخ فيال 285 رقـمممحــق بالقـرار 
 1البميـدة-دحمـببجامعـة سعـد  لكّميـة الّطـب

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 الطب قسـعف  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية، يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  بوحامد رابح 1
 عميد كمية أوكيد دمحم السعيد 2
 بالّدراسات والمسائل المتعمقة بالّطمبةنائب العميد المكّمف  سمار رابح 3
 بما بعد الّتدرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد المكّمف  بف دمحم عبد الحميـ 4
 الطب رئيس قسـ بوقرموح ياسيف 5
 طب األسناف قسـ رئيس زقار خامسة 6
 الصيدلة قسـ رئيس بف عزيز وردة 7
 الطب قسـالّمجنة العممية ل رئيس قسطالي مراد 8
 طب األسناف قسـالّمجنة العممية ل رئيس بوقايس حميد 9
 الصيدلة قسـالّمجنة العممية ل رئيس غربي عبد العزيز 10
 الطب قسـعف  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية بومالح الياس 11
 طب األسناف قسـعف  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية حاجي زىية 12
 طب األسناف قسـعف  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية مداح سعاد 13
 الصيدلة قسـعف  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية مغالوي عمي 14
 الصيدلة قسـعف  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية جرموف سميمة 15
 األساتذة المساعديف عف ممّثل بف زاوي صباح 16
 األساتذة المساعديف عف ممّثل عمار بوجالؿ حناف 17
 مدير مخبر بحث عباد محند طيب 18
 مدير مخبر بحث بوعيطة كماؿ 19
 مسؤوؿ مكتبة الكّمية عايش فوزية 20

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية ألعضاء المجمـس العممـييحّدد القائمة ، 2020مارس  23 مؤّرخ في 286رقـم  قــرار

 1البميـدة-سعـد دحمـب بجامعـة لكّميـة عموم الطبيعة والحياة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعّدؿ والمتّمـ 1989
 سنة غشت 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـيحّدد مياـ  الذي 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 -بجامعة سعد دحمب لكّميػة عمـو الطبيعة والحياة عمميبالمجمس ال وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة -
 .2020 مارس 01المؤّرخ في  1 البميػدة

 ررّ ــــــقي  
جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيًقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:

والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعّدؿ والمتّمـ، 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
 -بجامعة سعد دحمب عمـو الطبيعة والحياة تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية

 .1البميدة
، 1البميػدة-بجامعة سعد دحمب العممي لكّميػة عموـ الطبيعة والحياة المجمس تحػّدد القائمة االسمية ألعضاء :2المادة 

 الممحق بيذا القرار. وفًقا لمجدوؿ
 ، كّل فيما يخصو، بتطبيق1البميػدة-سعد دحمب يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 مارس 23 فيحرر بالجزائر 

 العمميوزير التعميم العالي والبحث 
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي 2020مارس  23 مؤّرخ فيال 286 رقـمممحــق بالقـرار 

 1البميدة–لكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعة سعـد دحمـب
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عف قسـ بيولوجيا وفيزيولوجيا الخموية رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية قطارني جماؿ 1
 عميد كمية بف ريمة عتيقة 2
 المكّمف بالّدراسات والمسائل المتعمقة بالّطمبةنائب العميد  رويبي عبد الحق 3
 نائب العميد المكّمف بما بعد الّتدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية شاوية شريفة 4
 رئيس قسـ بيولوجيا وفيزيولوجيا الخموية سعدي ليمى 5
 قسـ البيوتكنولوجيا رئيس زواوي أحمد 6
 بيولوجيا تجمعات الكائنات الحيةقسـ  رئيس العربي دوكارة كماؿ 7
 رئيس قسـ التغذية الزراعية ميقاتمي اسماعيف 8
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ بيولوجيا وفيزيولوجيا الخموية حمايدي فمة 9
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ البيوتكنولوجيا قرطبي مفتي حكيمة 10
 تجمعات الكائنات الحيةرئيس الّمجنة العممية لقسـ بيولوجيا  طايل غنية 11
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ التغذية الزراعية دومانجي أماؿ 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ بيولوجيا وفيزيولوجيا الخموية بف شعباف سارة 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيوتكنولوجيا عماد فايزة 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيوتكنولوجيا سعيدةمسقو مومف  15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ بيولوجيا تجمعات الكائنات الحية بف جودي جماؿ  16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ بيولوجيا تجمعات الكائنات الحية شريف حميدة سعيدة 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التغذية الزراعية فوزي بوشعيب  18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التغذية الزراعية سيد عمي رمضاف 19
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 مدير مخبر بحث سعيدي فيروز 20
 مدير مخبر بحث سنوسي سيد أحمد 21
 مدير مخبر بحث بمكحمة ىجيرة 22
 مخبر بحثمدير  بف فقيو ليمى 23
 ممّثل عف األساتذة المساعديف امقراف آسيا 24
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بابا عيسى كريمة 25
 مسؤوؿ مكتبة الكّمية معامير الميا 26

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـةيحّدد القائمة ، 2020مارس  23 مؤّرخ في 287رقـم  قــرار

 1البميـدة-بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعة سعـد دحمـب لقســم التغذية الزراعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

 .تعييف أعضاء الحكومةوالمتضّمف 
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتّمـ ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعدّ  1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التغذية الزراعية بكّمية عموـ الطبيعة والحياة  -

 .2020فيفري  26المؤرخ في  1البميػدة -بجامعة سعد دحمب
 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ2003غشت سنة  23الموافق  1424

والحياة بجامعة سعد  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التغذية الزراعية بكّمية عموـ الطبيعة
 .1البميػدة-دحمب

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التغذية الزراعية بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة  :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1البميػدة-سعد دحمب

، كّل فيما يخصو، بتطبيق 1البميػدة-ومدير جامعة سعد دحمبيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 مارس 23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة  2020مارس  23 مؤّرخ فيال 287 رقـمممحــق بالقـرار 
 1البميـدة-بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعة سعـد دحمـب لقســم التغذية الزراعية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  دومانجي آماؿ 1
 رئيس القسـ ميقاتمي اسماعيف 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رمضاف سيد عمي 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قويدري أماؿ 4
 قسـ "ب" أستاذ محاضر دفايري جميمة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ربزاني فرياؿ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لوني سفياف 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة ، 2020مارس  23 مؤّرخ في 288رقـم  قــرار

 1البميـدة-بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعة سعـد دحمـب لقســم بيولوجيا تجمعات الكائنات الحية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتّمـ ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعدّ  1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والبحث العممي.ير التعميـ العالي الذي يحّدد صالحيات وز 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ بيولوجيا تجمعات الكائنات الحية بكّمية عمـو  -

 .2020فيفري  26المؤرخ في  1بميػدةال -الطبيعة والحياة بجامعة سعد دحمب
 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ  التنفيذيمف المرسوـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ بيولوجيا تجمعات الكائنات الحية بكّمية عموـ الطبيعة 
 .1البميػدة-مبوالحياة بجامعة سعد دح

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ بيولوجيا تجمعات الكائنات الحية بكّمية عموـ الطبيعة  :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1البميػدة-والحياة بجامعة سعد دحمب
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، كّل فيما يخصو، بتطبيق 1البميػدة-عة سعد دحمبيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جام :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 مارس 23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة 2020مارس  23 مؤّرخ فيال 288 رقـمممحــق بالقـرار 
 1البميـدة -بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعة سعـد دحمـب الحية لقســم بيولوجيا تجمعات الكائنات

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  طايل غنية 1
 رئيس القسـ العربي دوكارة كماؿ 2
 أستاذ  رويبي عبد الحق 3
 أستاذ  عيساني بمقاسـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قديورة عبد المؤمف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قراندي دمحم 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زرقاوي أحالـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رادي نورة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـةيحّدد القائمة ، 2020مارس  23 مؤّرخ في 289رقـم  قــرار

 1البميـدة-بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعة سعـد دحمـب لقســم البيولوجيا والفيزيولوجيا الخموية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1989 الموافق أّوؿ غشت سنة 1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتّمـ ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعدّ 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صالحيات وز 
عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا الخموية بكّمية عمـو وبناًء  -

 .2020فيفري  26المؤرخ في  1البميػدة-الطبيعة والحياة بجامعة سعد دحمب
 

 ررّ ــــــقي  
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا الخموية بكّمية عموـ الطبيعة 
 .1البميػدة-والحياة بجامعة سعد دحمب

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا الخموية بكّمية عموـ الطبيعة  :2دة الما
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1البميػدة-والحياة بجامعة سعد دحمب

، كّل فيما يخصو، بتطبيق 1يػدةالبم-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعد دحمب :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 مارس 23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة 2020مارس  23 مؤّرخ فيال 289 رقـمممحــق بالقـرار 
 1البميـدة-بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعة سعـد دحمـب الخموية لقســم البيولوجيا والفيزيولوجيا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  حمايدي فمة 1
 رئيس القسـ سعدي ليمى 2
 أستاذ  سعيدي فيروز 3
 أستاذ  قطارني جماؿ 4
 أستاذ  مكالت عتيقة 5
 "أ"أستاذ محاضر قسـ  بوجمعة نوارة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قادري فريدة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" امقراف آسيا 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ختار سياـ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـةيحّدد القائمة ، 2020مارس  23 مؤّرخ في 290رقـم  قــرار

 1البميـدة-لقســم بيوتكنولوجيا بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعة سعـد دحمـب
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

 .تعييف أعضاء الحكومةوالمتضّمف 
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتّمـ ؿوالمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعدّ  1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

مى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ بيوتكنولوجيا بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة وبناًء ع -
 .2020فيفري  26المؤرخ في  1بميػدةال -سعد دحمب

 ي ـقـــــّرر
 

عاـ  جمادى الثانية 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
 ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ بيوتكنولوجيا بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة سعد 
 .1البميػدة-دحمب

مية لقسـ بيوتكنولوجيا بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة سعد تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العم :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1البميػدة-دحمب

، كّل فيما يخصو، بتطبيق 1البميػدة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعد دحمب :3المادة 
 ية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسم

 2020 مارس 23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة 2020مارس  23 مؤّرخ فيال 290 رقـمممحــق بالقـرار 
 1البميـدة-بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعة سعـد دحمـب لقســم بيوتكنولوجيا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  قرطبي مفتي حكيمة 1
 رئيس القسـ زواوي أحمد 2
 أستاذ  بف ريمة عتيقة  3
 أستاذ  عميـ جزولي فاطمة الزىراء 4
 أستاذ  شاوية شريفة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نبيح حاج صدوؽ ضاوية 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مومف مزقو سعيدة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف قرطبي ىند 8
 "أ" أستاذ مساعد قسـ بابا عيسى كريمة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجمس العممييحدد القائمة االسمية ، 2020مارس  23 مؤّرخ في 291رقم  قــرار

 الجمفة-لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة زيان عاشور
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2009يناير سنة  4الموافق   1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ـ.والمتضمف إنشاء جامعة الجمفة، المعّدؿ والمتمّ 

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

 -موـ الطبيعة والحياة بجامعة زياف عاشوروبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية ع -
 .2020فيفري  24فة المؤّرخ في الجم

 ررّ ــــــقي  
جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
 -اف عاشورتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة زي

 .الجمفة
الجمفة، -عموـ الطبيعة والحياة بجامعة زياف عاشور تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
الجمفة، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 مارس 23 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020مارس  23 مؤّرخ فيال 291رقم  رارــق بالقـــممح

 الجمفة-زيان عاشورلكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو البيولوجية سوطو كريـ 1
 عميد الكمية دحية مصطفى 2
 نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  حاشي دمحم 3
 نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بمحاج صفية 4
 رئيس قسـ العمـو الفالحية خاضر ادمحم 5
 رئيس قسـ العمـو البيولوجية عدلي بف زياف 6
 رئيس قسـ عمـو األرض والكوف  حسف فتحي سعيد 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الفالحية األحسف عمر 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو البيولوجية بف عمية يبرير 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو األرض والكوف  حايد نجيب 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو البيولوجية تواتي مصطفى 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الفالحية قرزو أحالـ 12
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الفالحية مويسة حبيب 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو األرض والكوف  ىاني دمحم 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو األرض والكوف  قندوز محمود عبد العزيز 15
 المساعديف ةممّثل عف األساتذ عمراوي عبد الالوي  16
 المساعديف ةممّثل عف األساتذ طيباوي ابراىيـ 17
 مسؤوؿ المكتبة جرمونة مميكة 18
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمقائمة  المحّدد 2019جويمية  22المؤرخ في  1240، يعّدل القرار رقم 2020مارس  23 مؤّرخ في 292رقـم  قــرار

 الجمفة–االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقسـم البيولوجيا بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعـة زيان عاشور
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،المعّدؿ والمتّمـ 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 جامعة الجمفة، المعّدؿ والمتّمـ. إنشاء
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .عميـ العالي والبحث العمميالذي يحّدد صالحيات وزير التّ 
،المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ 2019جويمية  22المؤرخ في  1240وبموجب القرار رقـ  -

 .الجمفة-البيولوجيا بكّميػة عموـ الطبيعة والحياة بجامعة زياف عاشور
يولوجيا بكّميػة عموـ الطبيعة والحياة بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ الب -

 .2020جانفي  27لجمفة المؤّرخ في  ا-زياف عاشور
 ي ـقـــــّرر

 

ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكّميػة عمـو  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية المادة األولى:
 الجمفة.-الطبيعة والحياة بجامعة زياف عاشور

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسمالبيولوجيا بكّميػةعمـو الطبيعة والحياة بجامعة زياف  :2المادة 
 الجمفة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-عاشور

 بتطبيق الجمفة، كّل فيما يخصو،-زياف عاشور يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدير جامعة :3دة الما
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2020 مارس 23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019جويمية  22المؤرخ في  1240الذي يعّدل القرار رقم  2020مارس  23 مؤّرخ فيال 292 رقـمممحــق بالقـرار 
 الجمفة–مة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقسـم البيولوجيا بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعـة زيان عاشورالمحّدد لمقائ
 فـةالّص  االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ يبرير بف عمية 1
 رئيس القسـ عدلي بف زياف 2
 قسـ "أ" أستاذ محاضر تواتي مصطفى 3
 قسـ "أ" محاضر أستاذ شيرزادمكيوس  4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" برابح فتحي 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ساسوي آماؿ 6
 مساعد قسـ "أ"  أستاذ غازي مريـ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجمس العممي يحدد القائمة االسمية، 2020مارس  23 مؤّرخ في 293رقم  قــرار

 الجمفة-بجامعة زيان عاشور لكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إنشاء جامعة الجمفة، المعّدؿ والمتّمـ
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
زياف  عموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية ال -

 .2020فيفري  02المؤّرخ في مفة الج-عاشور
 ي ـقـــــّرر

 

الثانية جمادى  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة زياف 
 .الجمفة-عاشور

الجمفة، -العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي زياف عاشور يةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكم :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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الجمفة، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 مارس 23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2020مارس  23 مؤّرخ فيال 293رقم  رارــق بالقـــممح
 الجمفة-بجامعة زيان عاشور اآلليلكمية العموم الدقيقة واإلعالم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي رويني عبد الغني 1
 عميد الكمية مسممي فريد 2
 نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  سعدي سالمي 3
 نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية معاش مصطفى 4
 رئيس قسـ الفيزياء  درويش يزيد 5
 رئيس قسـ الكيمياء جموعي عمر 6
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بريكي مبروؾ 7
 رئيس قسـ عمـو المادة دردور معمر 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء بمخيري ناجي 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء بمعدؿ ابراىيـ 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي ىرماس ناجي 11
 الفيزياءممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  خروبي دمحم 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء  صولي لحسف 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء عيساوي الرقادية 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي عيجولي الحسيف 15
 المساعديف ةاألساتذممّثل عف  كيدار عمي 16
 المساعديف ةممّثل عف األساتذ ديبس عبد القادر 17
 مدير مخبر بحث قديـ أحمد 18
 مسؤوؿ المكتبة بف عمية فتيحة 19
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019جويمية  18 مؤرخ فيال 1223رقم  ، يعدل القرار2020مارس  23مؤرخ في  294رقم  قــرار
 2جامعة قسنطينة ألعضاء مجمس إدارة اإلسميةيحدد القائمة  الذي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة جانفي  2الموافق  1441جمادى األولى  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد 2003
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، 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 2السيما المادة  2المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة

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

 ألعضاء مجمس إدارة اإلسميةيحدد القائمة الذي  2019جويمية  18 مؤرخ فيال 1223القرار رقـ وبمقتضى  -
 ، المعدؿ.2جامعة قسنطينة

 

 ـــررــقـــي  
 
 

، أعاله والمذكور، المعدؿ 2019جويمية  18 مؤرخ فيال 1223القرار رقـ يعدؿ الجدوؿ الممحق ب المادة األولى:
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.كما ىو محدد 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020مارس  23 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة

 :المعينون األعضاء  -1
 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 العالي والبحث العمميممثل الوزير المكمف بالتعميـ  رئيس بوراس أحمد -
 الوزير المكمف بالمالية ةممثم عضو مسيخ كريمة -
 الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف ةممثم عضو ليمور زناتي رحيمة -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو بوىالي دمحم -
 الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي ةممثم عضو حمدي عواطف -
 واإلصالح اإلداري  ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو عروسي سميماف -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو عمورة فوزي  -
 والمواصالت السمكية والالسمكية بالبريد  ممثل الوزير المكمف عضو بف نخمة الطيب -
 ممثل  الوزير المكمف بالشباب والرياضة عضو عممي دمحم -
 بالثقافة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو عريبي زيتوني -
 الوالي ةممثم عضو زواري مميكة -

 

 ."..........................................والباقي بدون تغيير ......................................"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2018 ماي 14المؤرخ في  461يعدل القرار رقم ، 2020مارس  23 مؤّرخ في 295 رقم قــرار
 ورقمة جامعةيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  الذي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ  جمادي األولى 6خ في المؤرّ  01-20المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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يونيو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
 .منو 3والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2001

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -
 .منو 12سيما المادة  الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال، 2003

، 2013يناير سنة  30افق المو  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع

ألعضاء مجمس إدارة جامعة  اإلسميةالذي يحدد القائمة  ،2018 ماي 14المؤرخ في  461وبمقتضى القرار رقـ  -
 ورقمة، المعدؿ.

 ررّ ــــــقي  
كماىو  والمذكػور أعاله، المعدؿ ،2018 ماي 14المؤرخ في  461قـ ر يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  :المادة األولى

 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2 المادة

 

 2020 مارس 23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ورقمةقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة 
 .(................بدون تغيير............... ن ) واألعضاء المعين  -1
 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة والمقب اإلسم

 لكمية الرياضيات وعمـو المادة ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو بوغالي سميماف -
 الطبلكمية  ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو برادعي لياس -
 لكمية العمـو التطبيقية ذوي مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو بف طبة دمحم الطاىر -
 قات والطاقات المتجددة وعمـو األرض والكوف و لكمية المحر  ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو حسينػػػػي مسعود -
 تصاؿواإل لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو قريشي أحمد -
 لكمية عمـو الطبيعة والحياة ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو عظامو عبد القادر -
 لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو بف دمحم دمحم -
 لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية ذوي مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو منصوربف زاىي  -
 لكمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو زرقوف دمحم -
 لكمية اآلداب والمغات ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة  عضو البار عبد القادر -
 لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ذوي مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو برقوؽ عبد القادر -
 لمعيد التكنولوجيا ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو عطية العربي  -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو صالحي عبد الرحماف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بف منيف جماؿ -
 عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم عضو زرقوف خيرة -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو كاوجة دمحم الطاىر -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو الباسطجباس عبد  -
 منتخب عف الطمبة ةممثم عضو بميل أنفاؿ -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــ،،،ــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــ،،،ــــــــــــــــــــــ
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 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني ،2020جانفي  08 مؤرخ  في 31 رقم مقرر 
 لجامعة جيجل اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارةبسمك ممحقي  لاللتحاق

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف   2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

ؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسال
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012

جرائياو   .ا 
، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2019أوت  22المؤرخ في  1223وبمقتضى المقرر رقـ  -

 .ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة
 ّررـــــــيق

 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة، 

 .2019ديسمبر  30(، ابتداء مف تاريخ 1لمدة شير واحد )
 شر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ين :2المادة 

 2020جانفي  08حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسابقة عمى أساس االختبار الميني لاللتحاق بسمك  يمدد أجل إجراء، 2020جانفي  8 مؤرخ  في 32 رقم مقرر 

 الممرضين لمصحة العمومية، رتبة ممرض متخصص في الصحة العمومية لمديرية الخدمات الجامعية بسكيكدة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19في  المؤرخ 03-06رقـ بمقتضى األمر  -

 .األساسي العاـ لموظيفة العموميةالقانوف 
 ،2011 مارس سنة 20الموافق  1432ربيع الثاني عاـ  15مؤرخ في  121-11المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 .يف لمصحة العموميةشبو الطبيسالؾ الخاص بالموظفيف المنتميف أل ساسيألالمتضمف القانوف ا
أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائيا في المؤسسػات واإلدارات العمومية المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية المحدد لكيفيات تنظيـ ،2012     .وا 
مسابقة عمى أساس االختبار الميني ، المتضمف فتح 2019 أوت 25المؤرخ  في  1351قرر رقـ الموبمقتضى  -

     لاللتحاؽ بسمؾ الممرضيف لمصحة العمومية، رتبة ممرض متخصص في الصحة العمومية.
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 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
المسابقة عمى أساس االختبار الميني لاللتحاؽ بسمؾ الممرضيف  يمدد آجاؿ إجراء والمذكور أعاله،

مف ابتداء (، 1لمدة شير واحد )لمصحة العمومية، رتبة ممرض متخصص في الصحة العمومية، 
 .                               2019ديسمبر  30 تاريخ

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2دة الما
 2020جانفي  08حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لاللتحاقميني  امتحانيمدد أجل إجراء  ،2020جانفي  16 مؤرخ  في 33 رقم مقرر 
  ممدرسة العميا لألساتذة باألغواط  ل متصرف رئيسي، رتبة المتصرفين بسمك 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19في  المؤرخ 03-06رقـ بمقتضى األمر  -

 .األساسي العاـ لموظيفة العموميةالقانوف 
 ،2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12ضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقت -
في المؤسسػات واإلدارات العمومية  والفحوص المينية االمتحاناتالمحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات و  ،2012
جرائيا  .وا 

 بسمؾ لاللتحاؽميني  امتحاف، المتضمف فتح 2019سبتمبر 05 المؤرخ في 088وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .متصرؼ رئيسي ، رتبةالمتصرفيف

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
متصرؼ رئيسي، رتبة  المتصرفيف، بسمؾ لاللتحاؽالميني  االمتحافيمدد آجاؿ إجراء  والمذكور أعاله،
 .                               2020جانفي  61 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 
 2020جانفي  16حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 البشريةمدير الموارد 

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مسابقة عمى أساس الشيادة  يمدد أجل إجراء 2020جانفي  26 مؤرخ  في 112 رقممقرر  
  جامعة عنابة  لعون إدارة رئيسي  ، رتبةعوان اإلداريينبسمك األلاللتحاق 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19في  المؤرخ 03-06رقـ بمقتضى األمر  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
 ،2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ بو  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  المشتركةالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية ،2012  .في المؤسسػات واإلدارات العمومية وا 

 مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ ، المتضمف فتح2019أوت  15 المؤرخ في 87وبمقتضى المقرر رقـ  -
  عوف إدارة رئيسي. رتبةاألعواف اإلدارييف،  بسمؾ

 ّررـــــــيق
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

 رتبة األعواف اإلدارييف بسمؾ مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ يمدد آجاؿ إجراء والمذكور أعاله،
 . 2020جانفي  13 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد )عوف إدارة رئيسي، 

 والبحث العممي. ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي :2المادة 
 2020جانفي  26حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مسابقة عمى أساس الشيادة  يمدد أجل إجراء 2020جانفي  26 مؤرخ  في 113 رقم مقرر 
  جامعة عنابة  لعون إدارة  ، رتبةعوان اإلداريينبسمك األلاللتحاق 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19في  المؤرخ 03-06رقـ بمقتضى األمر  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
 ،2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  ركةالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشت
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية ،2012  .في المؤسسػات واإلدارات العمومية وا 

 مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ ، المتضمف فتح2019أوت  15 المؤرخ في 118وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .عوف إدارة رتبةاألعواف اإلدارييف،  بسمؾ
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 ّررـــــــيق
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

 رتبة األعواف اإلدارييف بسمؾ مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ يمدد آجاؿ إجراء والمذكور أعاله،
 .                               2020جانفي  13 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد )عوف إدارة، 

 الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة  :2المادة 
 2020جانفي  26حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق  يمدد أجل إجراء 2020جانفي  26 مؤرخ في 114 رقم مقرر 

  جامعة عنابة  ل عون تقني لممكتبات الجامعية ، رتبةعوان التقنيين لممكتبات الجامعيةبسمك األ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19في  المؤرخ 03-06رقـ بمقتضى األمر  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2010 ماي سنة 5الموافق  1431جمادى األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الخاصة بالتعميـ العاليالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ و 
أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية  في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائياو   .ا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ 2019أوت  15ي المؤرخ ف 90وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .بسمؾ األعواف التقنييف لممكتبات الجامعية، رتبة عوف تقني لممكتبات الجامعية

 

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17:عمال بأحكاـ المادة المادة األولى
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ بسمؾ األعواف التقنييف 

 13(، ابتداء مف تاريخ 1لممكتبات الجامعية، رتبة عوف تقني لممكتبات الجامعية، لمدة شير واحد )
 .                               2020جانفي 

 البحث العممي.الرسمية لوزارة التعميـ العالي و ينشر ىذا المقرر في النشرة : 2 المادة
 2020جانفي  26حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مسابقة عمى أساس الشيادة  يمدد أجل إجراء 2020جانفي  26 مؤرخ في 115 رقممقرر  
  جامعة عنابة  ل تقني في اإلعالم اآللي ، رتبةالتقنيين في اإلعالم اآلليبسمك لاللتحاق 

 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،إن 
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19في  المؤرخ 03-06رقـ بمقتضى األمر  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
 ،2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة
 .المعدؿ والمتمـ

 ،2012أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيافي المؤسسػات  واإلدارات العمومية و  المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية  .ا 

 مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ ، المتضمف فتح2019أوت  15 المؤرخ في 89وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .عالـ اآلليتقني في اإل ، رتبةبسمؾ التقنييف في اإلعالـ اآللي

 

 ّررـــــــيق
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

بسمؾ التقنييف في اإلعالـ  مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ يمدد آجاؿ إجراء والمذكور أعاله،
 .2020جانفي  13 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد )تقني في اإلعالـ اآللي،  ، رتبةاآللي

 والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي  :2المادة 
 2020جانفي  26حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مسابقة عمى أساس الشيادة  يمدد أجل إجراء 2020جانفي  26 مؤرخ في 116 رقم مقرر 
  جامعة عنابة  ل عون حفع البيانات ، رتبةالكتاب بسمكلاللتحاق 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19في  المؤرخ 03-06رقـ بمقتضى األمر  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
 ،2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  ركةالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشت
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية ،2012  .في المؤسسػات واإلدارات العمومية وا 

 مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ ، المتضمف فتح2019أوت  15 المؤرخ في 88وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .عوف حفع البيانات رتبةالكتاب،  بسمؾ
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 ّررـــــــيق 
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
عوف حفع  رتبة الكتاب، بسمؾ مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاؽ يمدد آجاؿ إجراء والمذكور أعاله،

 .                               2020جانفي  13 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد )البيانات، 
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2020جانفي  26زائر في حـرر بالج
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 امتحان ميني لاللتحاق  يمدد أجل إجراء 2020جانفي  29 مؤرخ في 78رقم  مقرر 

   3جامعة الجزائرل تقني سام في اإلعالم اآللي ، رتبةالتقنيين في اإلعالم اآلليبسمك 
 

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

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  تركةالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشو 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا والفحوص المينية المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات ،2012  .في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 

بسمؾ  االمتحاف الميني لاللتحاؽ المتضمف فتح ،2019سبتمبر  17 المؤرخ في 141وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .تقني ساـ في اإلعالـ اآللي ، رتبةالتقنييف في اإلعالـ اآللي

 

 ّررـــــــيق
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
 رتبة بسمؾ التقنييف في اإلعالـ اآللي  االمتحاف الميني لاللتحاؽ يمدد آجاؿ إجراء أعاله، والمذكور

 .2020جانفي  26 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد )تقني ساـ في اإلعالـ اآللي، 
 يـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعم :2المادة 

 2020جانفي  29حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بسمك الميندسين لاللتحاقميني  امتحانيمدد أجل إجراء  2020جانفي  29 مؤرخ في 79 رقم مقرر 
  ممدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا ل في اإلعالم اآلليرئيسي  اإلعالم اآللي، رتبة ميندسفي 

 

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

  .العموميةالقانوف األساسي العاـ لموظيفة 
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركةو 
 .المعدؿ والمتمـ

، 2012أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائياف حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةالذي ي  .ي المؤسسػات واإلدارات العمومية وا 

بسمؾ  لاللتحاؽميني  امتحافالمتضمف فتح و  ،2019سبتمبر  05 المؤرخ في 280وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .في اإلعالـ اآللي رئيسي ميندس الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة

 

 ّررـــــــيق
 

 2012ريل سنة فأ 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
رتبة  ،اآللي في اإلعالـ بسمؾ الميندسيفاالمتحاف الميني لاللتحاؽ  أعاله، يمدد آجل إجراء والمذكور
 .2020جانفي  19 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) ،في اإلعالـ اآلليرئيسي  ميندس

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 
 2020جانفي  08حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 البشريةمدير الموارد 

 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2014ديسمبر  6مؤرخ في  559يعّدل المقرر رقم، 2020 فيفري  01مؤرخ في  012رقم مقرر 

 المتضمن رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذو الحجة عاـ  18المّؤرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .منو1مكرر 43القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ، السيما المادة 
سنة  ديسمبر 28الموافق  1441عاـ  أّوؿ جمادى األولى في المّؤرخ 370-19 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

  .الوزير األوؿوالمتضمف تعييف  2019
 2020سنة جانفي  2الموافق  1440 رجب عاـ 24 المّؤرخ في 01- 20قـر وبمقتضى المرسوـ الرئاسي  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2013يناير سنة  30 الموافق 1434 ربيع األّوؿ عاـ 18المّؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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مؤسسة خاصة لمتكويف  الترخيص بإنشاءالمتضمف و  2014 ديسمبر 6 في المّؤرخ 559 المقرر رقـ وبمقتضى -
 .العالي

الّذي يحدد دفتر  ،2016يونيو سنة  18الموافق  1438محـر عاـ  28في المّؤرخ  1641وبمقتضى القرار رقـ  -
 .شروط تسميـ رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي

مجمس والمقدـ مف طرؼ السيد رئيس  2020جانفي  21/ـ.ع/ش.إ.ؼ المؤرخ في  020وبناء عمى الطمب رقـ  -
 شركة اإلستثمار الفندقي. إدارة

 
 

 ررّ ــــــقي  
المتضمف رخصة إنشاء  2014ديسمبر  6مؤرخ في  559تعّدؿ المادة األولى مف المقرر رقـ  المادة األولى:

 مؤسسة خاصة لمتكويف العالي وتحّرر كما يأتي:
ذوالحجة  18المّؤرخ في  05-99: تطبيقا ألحكاـ الباب الرابع مكرر مف القانوف رقـ المادة األولى"

القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ،  والمتضمف 1999أبريل سنة  4الموافق  1419عاـ 
والمذكور أعاله، يرّخص لشركة اإلستثمار الفندقي بإنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي الكائف مقّرىا 

 بعيف البنياف )الجزائر(.
 نوي.يّؤىل الرئيس المدير العاـ لشركة اإلستثمار الفندقي باعتباره شخصا طبيعيا تمثيل الشخص المع

 

 ..........................................." الباقي بدون تغيير .................................
 

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف والمدير العاـ لممدرسة العميا لمفندقة واإلطعاـ بالجزائر، كّل  :2المادة 
 ينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.فيما يخصو، بتطبيق ىذا المقّرر الذي 

 2020 فغيفري  01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لاللتحاقميني  امتحانيمدد أجل إجراء  2020فيفري  02 مؤرخ في 125رقم  مقرر 
  جامعة المديةفي اإلعالم اآللي ل رئيسي بسمك الميندسين في اإلعالم اآللي، رتبة ميندس 

 

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

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ بو  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  الؾ المشتركةالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسو 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
ي المؤسسػات  واإلدارات العمومية ف حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية، الذي ي2012
جرائيا  .وا 
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بسمؾ  لاللتحاؽميني  امتحافالمتضمف فتح و  ،2019سبتمبر  24 المؤرخ في 05وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .في اإلعالـ اآللي رئيسي الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس

 

 ّررـــــــيق
 

 ،2012ريل سنة فأ 25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
في اإلعالـ اآللي، رتبة  بسمؾ الميندسيفاالمتحاف الميني لاللتحاؽ  جل إجراءأأعاله، يمدد  والمذكور
 . 2020جانفي  30 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) ،في اإلعالـ اآللي رئيسي ميندس

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي.  :2المادة 
 2020فيفري  02حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التقنيين بسمك امتحان ميني لاللتحاق  يمدد أجل إجراء 2020فيفري  02 مؤرخ في 126 رقم مقرر 

   1جامعة باتنةلتقني سام في اإلعالم اآللي  ، رتبةفي اإلعالم اآللي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .والمتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .عدؿ والمتمـالم

أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا2012  .، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 

، والمتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2019سبتمبر  03المؤرخ في  18وبمقتضى المقرر رقـ  -
     .التقنييف في اإلعالـ اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي

 ّررـــــــيق
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ التقنييف في اإلعالـ اآللي  رتبة 

 . 2020جانفي  19(، ابتداء مف تاريخ 1تقني ساـ في اإلعالـ اآللي، لمدة شير واحد )
 التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة  :2المادة 

 2020فيفري  02حـرر 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 ـــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ
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 بسمك لاللتحاقامتحان ميني يمدد أجل إجراء  2020فيفري  02 مؤرخ في 127رقم مقرر  
  1جامعي رئيسي لجامعة باتنةالمقتصدين الجامعيين، رتبة مقتصد  

 

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

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
 ،2010ماي سنة  5 الموافق 1431جمادى األولى عاـ  20مؤرخ في 133-10المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العاليو 
سنة أفريل  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائياي المؤسسػات واإلدارات العمومية و ف المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية، 2012  .ا 
، والمتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2019سبتمبر  03المؤرخ في  12وبمقتضى المقرر رقـ  -

 المقتصديف الجامعييف، رتبة مقتصد جامعي رئيسي. 
 

 ّررـــــــيق
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
بسمؾ المقتصديف الجامعييف رتبة مقتصد  االمتحاف الميني لاللتحاؽأعاله، يمدد آجل إجراء  والمذكور
 .2020جانفي  19 مف تاريخ ابتداء(، 1، لمدة شير واحد )رئيسي جامعي

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020فيفري  02حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بسمك  لاللتحاقميني  امتحانيمدد أجل إجراء  2020فيفري  02 مؤرخ في 128 رقممقرر  

  1جامعة باتنةالميندسين في  اإلعالم اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالم اآللي ل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
لمتضمف وا 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  الؾ المشتركةالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسو 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
ات  واإلدارات العمومية ي المؤسسػف حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةذي يال ،2012
جرائيا  .وا 
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بسمؾ  لاللتحاؽميني ال االمتحافلمتضمف فتح وا ،2019سبتمبر  03 المؤرخ في 11وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .في اإلعالـ اآلليالميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس رئيسي 

 

 ّررـــــــيق
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

في اإلعالـ اآللي رتبة  بسمؾ الميندسيفلاللتحاؽ  أعاله، يمدد آجل إجراء االمتحاف الميني والمذكور
 .2020جانفي  19 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) ،ميندس رئيسي في اإلعالـ اآللي

 تعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة ال :2المادة 
 2020فيفري  02حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية 

 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بسمك الميندسين لاللتحاقميني  امتحانيمدد أجل إجراء  2020فيفري  02 مؤرخ في 129 رقم مقرر 

  1باتنة جامعةميندس في اإلعالم اآللي لرئيس في اإلعالم اآللي، رتبة 
 

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

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  الؾ المشتركةالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسو 
 .المعدؿ والمتمـ

، 2012أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا ي المؤسسػاتف حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةالذي ي  .واإلدارات العمومية وا 

بسمؾ  لاللتحاؽميني ال االمتحافالمتضمف فتح و  ،2019سبتمبر  03 المؤرخ في 10وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .ميندس في اإلعالـ اآلليرئيس الالميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة 

 

 ّررـــــــيق
 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

في اإلعالـ اآللي رتبة  بسمؾ الميندسيفاالمتحاف الميني لاللتحاؽ  أعاله، يمدد آجل إجراء والمذكور
 .2020جانفي  19 مف تاريخ ابتداء(، 1) لمدة شير واحد ،ميندس في اإلعالـ اآلليرئيس 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2ادة الم
 2020فيفري  02حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق يمدد أجل إجراء 2020فيفري  10 مؤرخ في 165 رقم مقرر 
  ممدرسة العميا لمعموم التطبيقية بالجزائر ل عون مكتب ، رتبةعوان اإلداريينبسمك األ 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19في  المؤرخ 03-06رقـ بمقتضى األمر  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
 ،2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  ركةالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشت
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية ،2012  .في المؤسسػات واإلدارات العمومية وا 

 مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ ، المتضمف فتح2019سبتمبر 29 المؤرخ في 16وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .عوف مكتب رتبةاألعواف اإلدارييف،  بسمؾ

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194 مف المرسـو التنفيذي رقـ 17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
، األعواف اإلدارييف بسمؾ مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ يمدد آجاؿ إجراء والمذكور أعاله،

 .2020فيفري  9 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد )عوف مكتب،  رتبة
 والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي  :2المادة 

 2020فيفري  10حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية 
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االمتحان الميني لاللتحاق يمدد أجل إجراء 2020فيفري  10 مؤرخ في 166 رقم مقرر 

 ممحق اإلدارة لمدرسة الدراسات العميا التجارية  ، رتبةممحقي اإلدارة بسمك
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19في  المؤرخ 03-06رقـ بمقتضى األمر  -

 المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، و 
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

دارات العمومية، في المؤسسات واإل المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركةو 
 .المعدؿ والمتمـ

 ،2012أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا في المينية حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوصذي يال  .المؤسسػات واإلدارات العمومية وا 
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 بسمؾ االمتحاف الميني لاللتحاؽ المتضمف فتح ،2019سبتمبر  29 المؤرخ في 11وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .ممحق اإلدارة رتبةممحقي اإلدارة، 

 ّررـــــــيق
 

 ،2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
ممحق اإلدارة،  رتبة ممحقي اإلدارة، بسمؾ االمتحاف الميني لاللتحاؽ يمدد آجاؿ إجراء والمذكور أعاله،
 .2020فيفري  9 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 
 2020فيفري  10حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية 

 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االمتحان الميني لاللتحاق يمدد أجل إجراء 2020فيفري  10 مؤرخ في 167 رقم مقرر 

 ممحق رئيسي لإلدارة لمدرسة الدراسات العميا التجارية  ، رتبةممحقي اإلدارة بسمك 
 

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

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركةالمتضمف القانوف األساسي الخاص و 
 .المعدؿ والمتمـ

 ،2012أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا في المؤسسػات حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةذي يال  .واإلدارات العمومية وا 

 بسمؾ االمتحاف الميني لاللتحاؽ المتضمف فتح ،2019سبتمبر  29 المؤرخ في 10وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .ممحق رئيسي لإلدارة رتبةممحقي اإلدارة، 

 ّررـــــــيق
 ،2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

ممحق رئيسي  رتبة ممحقي اإلدارة، بسمؾ االمتحاف الميني لاللتحاؽ يمدد آجاؿ إجراء والمذكور أعاله،
 . 2020فيفري  9 تاريخمف  ابتداء(، 1لمدة شير واحد )لإلدارة، 

 العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث  :2المادة 
 2020فيفري  10حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لاللتحاقميني  امتحانيمدد أجل إجراء  2020فيفري  10 مؤرخ في 179 رقم مقرر 
  لمديوان الوطني لمخدمات الجامعية   متصرف مستشار ، رتبةتصرفينبسمك الم 

 

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

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04ومقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  ؾ المشتركةالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالو 
 .المعدؿ والمتمـ

، 2012أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائياي المؤسسػات واإلدارات العمومية ف حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةالذي ي  .وا 

بسمؾ  لاللتحاؽميني  امتحافالمتضمف فتح و  ،2019أوت  26 المؤرخ في 01وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .متصرؼ مستشار ، رتبةتصرفيفالم

 ّررـــــــيق
 

 ،2012ريل سنة فأ 25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
متصرؼ  ، رتبةتصرفيفبسمؾ الماالمتحاف الميني لاللتحاؽ  آجل إجراء أعاله، يمدد والمذكور
 .                               2020جانفي  13 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) مستشار،

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020فيفري  10حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية 

 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بسمك الميندسين لاللتحاقميني  امتحانيمدد أجل إجراء  2020فيفري  10 مؤرخ في 180رقم  مقرر 

  لمديوان الوطني لمخدمات الجامعية  في اإلعالم اآللي رئيسي  في اإلعالم اآللي، رتبة ميندس
 

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

  .العاـ لموظيفة العموميةالقانوف األساسي 
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركةو 
 .المعدؿ والمتمـ

، 2012أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12رقـ وبمقتضى المرسـو التنفيذي  -
جرائيا ي المؤسسػاتف والفحوص المينية حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحاناتالذي ي  .واإلدارات العمومية وا 
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بسمؾ الميندسيف  لاللتحاؽميني  امتحافالمتضمف فتح و  ،2019أوت  26 المؤرخ في 04وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .في اإلعالـ اآللي رئيسي ميندس في اإلعالـ اآللي، رتبة

 

 ّررـــــــيق
 

 ،2012ريل سنة فأ 25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
اإلعالـ اآللي رتبة في  بسمؾ الميندسيفاالمتحاف الميني لاللتحاؽ  أعاله، يمدد آجل إجراء والمذكور
 .2020جانفي  13 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) ،في اإلعالـ اآلليرئيسي  ميندس

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020فيفري  10حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 البشريةمدير الموارد 

 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق يمدد أجل إجراء 2020فيفري  10 مؤرخ في 181رقم  مقرر 

 تقني في اإلعالم اآللي لمديرية الخدمات الجامعية خنشمة ، رتبةالتقنيين في اإلعالم اآلليبسمك 
 

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

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

دارات العمومية، في المؤسسات واإل المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركةو 
 .المعدؿ والمتمـ

 ،2012أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا في المؤسسات واإلدارات العمومية حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةذي يال  .وا 

مسابقة عمى أساس االختبارات  لمتضمف فتحوا ،2019أكتوبر  01 المؤرخ في 12وبمقتضى المقرر رقـ  -
    .التقنييف في اإلعالـ اآللي، رتبة تقني في اإلعالـ اآلليلاللتحاؽ بسمؾ 

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
بسمؾ التقنييف في اإلعالـ  المسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ إجراء والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ

 . 2020فيفري  09 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد )تقني في اإلعالـ اآللي،  رتبةاآللي، 
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2020فيفري  10حـرر بالجزائر في 
 العمميوزير التعميم العالي والبحث ع/

 مدير الموارد البشرية 
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مسابقة عمى أساس االختبارات   يمدد أجل إجراء 2020فيفري  10 مؤرخ في 182 رقم مقرر 
 عون إدارة رئيسي لمديرية الخدمات الجامعية خنشمة ، رتبةعوان اإلداريينبسمك األلاللتحاق 

 

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

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  تركةالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشو 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25  الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية ،2012  .في المؤسسػات واإلدارات العمومية وا 

مسابقة عمى أساس االختبارات  المتضمف فتحو  ،2019أكتوبر  01 المؤرخ في 15وبمقتضى المقرر رقـ  -
  عوف إدارة رئيسي. رتبةاألعواف اإلدارييف،  بسمؾ لاللتحاؽ

 

 ّررـــــــيق
 

 ،2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
 األعواف اإلدارييف، بسمؾ مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ يمدد آجاؿ إجراء والمذكور أعاله،

 .2020فيفري  09 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد )عوف إدارة رئيسي،  رتبة
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 

 2020فيفري  10زائر في حـرر بالج
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مسابقة عمى أساس االختبارات   يمدد أجل إجراء 2020فيفري  10 مؤرخ في 183 رقم مقرر 

 عون إدارة لمديرية الخدمات الجامعية خنشمة ، رتبةعوان اإلداريينبسمك األلاللتحاق 
 

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

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركةو 
 .المعدؿ والمتمـ

 ،2012أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية  .في المؤسسػات واإلدارات العمومية وا 
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 مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ المتضمف فتحو  2019أكتوبر  01 المؤرخ في 16وبمقتضى المقرر رقـ  -
  عوف إدارة. رتبةاألعواف اإلدارييف،  بسمؾ

 ّررـــــــيق 
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
 األعواف اإلدارييف، بسمؾ عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء مسابقة

 . 2020فيفري  09 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد )عوف إدارة،  رتبة
  ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 

 2020فيفري  10حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية 
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مسابقة عمى أساس االختبارات  يمدد أجل إجراء 2020فيفري  10 مؤرخ في 184رقم  مقرر 

  ممحق اإلدارة لمديرية الخدمات الجامعية خنشمة   ، رتبةممحقي اإلدارة بسمك لاللتحاق
 

 العممي،إن وزير التعميم العالي والبحث 
 

 

المتضمف و  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19في  المؤرخ 03-06رقـ بمقتضى األمر  -
  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية

، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
في المؤسسات واإلدارات العمومية،  األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركةالمتضمف القانوف و 

 .المعدؿ والمتمـ
 ،2012أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا المينية حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوصذي يال  .في المؤسسػات  واإلدارات العمومية وا 
 مسابقة عمى أساس االختبارات المتضمف فتحو  ،2019أكتوبر  01 المؤرخ في 11وبمقتضى المقرر رقـ  -

  .، رتبة ممحق اإلدارةممحقي اإلدارة بسمؾ لاللتحاؽ
 

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
 رتبة ممحقي اإلدارة بسمؾ أساس االختبارات لاللتحاؽ المسابقة عمى والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء

 .                               2020فيفري  9 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد )ممحق اإلدارة، 
 العالي و البحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ  :2المادة 

 2020فيفري  10حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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بسمك لاللتحاق  مسابقة عمى االختباراتيمدد أجل إجراء  2020فيفري  12 مؤرخ في 188رقم  مقرر 
 )كمية الحقوق( 1جامعة الجزائرفي اإلعالم اآللي لدولة  الميندسين في  اإلعالم اآللي، رتبة ميندس

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
لمتضمف وا 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

ي المؤسسات واإلدارات العمومية، ف الؾ المشتركةالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسو 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
ي المؤسسػات  واإلدارات العمومية ف حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةذي يال ،2012

 .جرائياوا  
عمى أساس االختبارات  مسابقة لمتضمف فتحوا ،2019سبتمبر  04 المؤرخ في 236وبمقتضى المقرر رقـ  -

  .ميندس دولة في اإلعالـ اآلليبسمؾ الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة  لاللتحاؽ
 

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
في  بسمؾ الميندسيفعمى أساس االختبارات لاللتحاؽ  أعاله، يمدد آجل إجراء المسابقة والمذكور

جانفي  19 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) ،في اإلعالـ اآلليدولة  اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس
2020                               . 

 العالي والبحث العممي.متعميـ لينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية  :2المادة 
 2020فيفري  12حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية 

 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 امتحان ميني لاللتحاق يمدد أجل إجراء 2020فيفري  17 مؤرخ في 212 رقم مقرر 

 لجامعة المدية ممحق اإلدارة ، رتبةممحقي اإلدارة بسمك
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19في  المؤرخ 03-06رقـ بمقتضى األمر  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركةو 
 .المعدؿ والمتمـ
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 ،2012أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12رسـو التنفيذي رقـ وبمقتضى الم -
جرائيا حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةذي يال  .في المؤسسػات  واإلدارات العمومية وا 

 بسمؾ االمتحاف الميني لاللتحاؽ لمتضمف فتحوا ،2019سبتمبر  24 المؤرخ في 07وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .ممحق اإلدارة رتبةممحقي اإلدارة، 

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
ممحق اإلدارة،  رتبة ممحقي اإلدارة، بسمؾ االمتحاف الميني لاللتحاؽ يمدد آجاؿ إجراء والمذكور أعاله،
 .                               2020جانفي  30 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020فيفري  17حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 البشريةمدير الموارد 

 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 امتحان ميني لاللتحاق  يمدد أجل إجراء 2020فيفري  17 مؤرخ في 213 رقم مقرر 

 لجامعة المدية عون إدارة رئيسي ، رتبةاألعوان اإلداريينبسمك 
 

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

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركةالمتضمف القانوف األساسي الخاص و 
 .المعدؿ والمتمـ

 ،2012أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا  في المؤسسػات حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةذي يال  .واإلدارات العمومية وا 

 بسمؾ االمتحاف الميني لاللتحاؽ المتضمف فتحو  ،2019سبتمبر  24 المؤرخ في 08وبمقتضى المقرر رقـ  -
 األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي. 

 ّررـــــــيق
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة 
 .                               2020جانفي  30(، ابتداء مف تاريخ 1رئيسي، لمدة شير واحد )

 ة لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمي :2المادة 
 2020فيفري  17حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية 

 بوزيد فريد
ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ  ــــــ
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  لاللتحاق امتحان مينييمدد أجل إجراء  2020فيفري  18 مؤرخ في 214 رقم مقرر 
   2جامعة الجزائرل محافع المكتبات الجامعية بسمك محافظي المكتبات الجامعية، رتبة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19في  المؤرخ 03-06رقـ بمقتضى األمر  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
مايو سنة  5الموافق  1431جمادى األولى عاـ  20المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .بالتعميـ العالي ؾ الخاصةالقانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسال ، المتضمف2010
 ،2012أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيافي المؤسسػات  واإلدارات العمومية و  المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية  .ا 
بسمؾ  لاللتحاؽميني ال االمتحاف، المتضمف فتح 2019أكتوبر  06المؤرخ في  40وبمقتضى المقرر رقـ  -

 محافع المكتبات الجامعية.  محافظي المكتبات الجامعية، رتبة
    

 ّررـــــــيق
 

 ،2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
بسمؾ محافظي المكتبات الجامعية، رتبة  لاللتحاؽالميني  االمتحافأعاله، يمدد آجاؿ إجراء  والمذكور
 . 2020فيفري  17 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) ،المكتبات الجامعية يمحافظ

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020فيفري  18في حـرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لاللتحاقميني  امتحانيمدد أجل إجراء  2020فيفري  18 مؤرخ في 215رقم مقرر 

 2جامعة الجزائرل مترجم ترجمان رئيسي، رتبة التراجمة -مترجمينبسمك ال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19في  المؤرخ 03-06رقـ بمقتضى األمر  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
 ،2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433ى الثانية عاـ جماد 03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
في المؤسسػات واإلدارات العمومية  المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية ،2012
جرائيا  .وا 



  2020-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   420

 

 

 

، المتضمف فتح امتحاف ميني لاللتحاؽ بسمؾ 2019أكتوبر  06المؤرخ في  46وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .التراجمة، رتبة مترجـ ترجماف رئيسي-المترجميف

 

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
مترجـ رتبة  التراجمة،-مترجميفبسمؾ ال لاللتحاؽالميني  االمتحافيمدد آجاؿ إجراء  والمذكور أعاله،
 .                               2020فيفري  17 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد )ترجماف رئيسي، 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 
 2020فيفري  18حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية 

 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 امتحان ميني لاللتحاق  يمدد أجل إجراء 2020فيفري  18 مؤرخ في 216 رقممقرر 
 2جامعة الجزائرل الثاني من المستوى نشط جامعي ، رتبة مالمنشطين الجامعيينبسمك 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
 ،2010ماي سنة  5الموافق  1431جمادى األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي
أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائياي المؤسسػات واإلدارات العمومية و ف واإلمتحانات والفحوص المينية المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات ،2012  .ا 
بسمؾ االمتحاف الميني لاللتحاؽ  ، المتضمف فتح2019أكتوبر  06 المؤرخ في 43 وبمقتضى المقرر رقـ -

 المستوى الثاني. مف نشط جامعي ، رتبة مالمنشطيف الجامعييف
 

 ّررـــــــيق
 

 ،2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194رقـ  مف المرسـو التنفيذي 17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
نشط ، رتبة مالمنشطيف الجامعييفبسمؾ االمتحاف الميني لاللتحاؽ  أعاله، يمدد آجل إجراء والمذكور
 .            2020فيفري  17مف تاريخ  ابتداء(، 1، لمدة شير واحد )الثاني مف المستوى جامعي 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 

 2020فيفري  18حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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بسمك محافظي  لاللتحاقميني االمتحان ال يمدد أجل إجراء 2020فيفري  18 مؤرخ في 217 رقممقرر  
    2الجزائر لجامعة ت الجامعية من المستوى الثانيالمكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
 ،2010ماي سنة  5الموافق  1431جمادى األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العاليالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف 
أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائياف المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية ،2012  .ي المؤسسػات واإلدارات العمومية وا 
بسمؾ محافظي  لاللتحاؽميني  امتحاف، المتضمف فتح 2019أكتوبر  06المؤرخ في  47وبمقتضى المقرر رقـ  -

 مف المستوى الثاني. المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية 
 

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  :المادة األولى
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ محافظي المكتبات الجامعية، رتبة 

فيفري  17 مف تاريخ ابتداء(، 1واحد ) ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوى الثاني، لمدة شير
2020            . 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020فيفري  18حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية 

 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 امتحان الميني لاللتحاق يمدد أجل إجراء 2020فيفري  18 مؤرخ في 219رقم  مقرر 
    2جامعة الجزائربسمك مساعدي المكتبات الجامعية، رتبة مساعد المكتبات الجامعية ل 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
 ،2010ماي سنة  5الموافق  1431جمادى األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .سالؾ الخاصة بالتعميـ العاليلأل المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف
أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسػات  واإلدارات العمومية  المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية ،2012
جرا  .ئياوا 
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، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2019أكتوبر  06في المؤرخ  51 قرر رقـموبمقتضى ال -
  .مساعدي المكتبات الجامعية، رتبة مساعد المكتبات الجامعية

 

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله، يمدد آجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ مساعدي المكتبات الجامعية، رتبة  والمذكور

 . 2020فيفري  17(، ابتداء مف تاريخ 1مساعد المكتبات الجامعية، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 

 2020فيفري  18ي حـرر بالجزائر ف
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مسابقة عمى أساس االختبارات يمدد أجل إجراء 2020فيفري  18 مؤرخ في 220 رقممقرر  

    1جامعة الجزائرل عون مكتب ، رتبةاألعوان اإلداريينبسمك  لاللتحاق 
 

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

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركةو 
 .المعدؿ والمتمـ

 ،2012أفريل سنة  25الموافق  1433دى الثانية عاـ جما 03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا في المؤسسػات حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةذي يال  .واإلدارات العمومية وا 

 مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ المتضمف فتحو  ،2019سبتمبر  9 المؤرخ في 45وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .عوف مكتب رتبةاألعواف اإلدارييف،  بسمؾ

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
، األعواف اإلدارييف بسمؾ عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء مسابقة

 .                               2020جانفي  19 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد )عوف مكتب،  رتبة
 العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث  :2المادة 

 2020فيفري  18حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية 
 بوزيد فريد

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ 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 ــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ
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 مسابقة عمى أساس االختبارات   إجراءيمدد أجل  2020فيفري  18 مؤرخ في 221رقم مقرر  
 1لجامعة الجزائر عون إدارة ، رتبةاألعوان اإلداريينبسمك لاللتحاق 

 

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

  .لموظيفة العموميةالقانوف األساسي العاـ 
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركةو 
 .المعدؿ والمتمـ

 ،2012أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةذي يال  .في المؤسسػات واإلدارات العمومية وا 

 مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ المتضمف فتحو  ،2019سبتمبر  9 المؤرخ في 44وبمقتضى المقرر رقـ  -
  عوف إدارة. رتبةاألعواف اإلدارييف،  بسمؾ

 ّررـــــــيق
 

 ،2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
 األعواف اإلدارييف، بسمؾ لاللتحاؽ مسابقة عمى أساس االختبارات يمدد آجاؿ إجراء والمذكور أعاله،

 . 2020جانفي  19 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد )عوف إدارة،  رتبة
 متعميـ العالي والبحث العممي.لينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية  :2المادة 

 2020فيفري  18حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لاللتحاقميني  امتحانيمدد أجل إجراء  2020فيفري  18 مؤرخ في 222 رقممقرر  

     1لجامعة الجزائر متصرف ، رتبةتصرفينمالبسمك  
 

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

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة 19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركةو 
 .المعدؿ والمتمـ

 ،2012أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا ي المؤسسػاتف حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةذي يال  .واإلدارات العمومية وا 
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بسمؾ  لاللتحاؽميني ال االمتحافالمتضمف فتح و  ،2019سبتمبر  16 المؤرخ في 50وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .متصرؼ ، رتبةتصرفيفالم

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194التنفيذي رقـ  مف المرسـو 17عمال بأحكاـ المادة  األولى:المادة 
أعاله، يمدد آجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ، لمدة  والمذكور

 .                               2020فيفري  2(، ابتداء مف تاريخ 1شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2020فيفري  18حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية 
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بسمك لاللتحاقميني امتحان  يمدد أجل إجراء 2020فيفري  18 مؤرخ في 223 رقم مقرر 

    1الجزائر لجامعة األول مستوى الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات جامعية من المكتبات المحافظي 
 

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

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2010ماي سنة  5الموافق  1431جمادى األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العاليلمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف وا
 ،2012أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائياف حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةذي يال  .ي المؤسسػات واإلدارات العمومية وا 
بسمؾ  لاللتحاؽميني ال االمتحافالمتضمف فتح و  ،2019سبتمبر  16المؤرخ في  51وبمقتضى المقرر رقـ  -

 بالمكتبات الجامعية مف المستوى األوؿ. محافظي المكتبات الجامعية، رتبة ممحق 
 

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  :المادة األولى
بسمؾ محافظي المكتبات الجامعية، رتبة  والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ

فيفري  2 مف تاريخ ابتداء(، 1، لمدة شير واحد )األوؿ ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوى 
2020            . 

 متعميـ العالي والبحث العممي.للنشرة الرسمية ينشر ىذا المقرر في ا :2المادة 
 2020فيفري  18حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 امتحان ميني لاللتحاق يمدد أجل إجراء 2020فيفري  18 مؤرخ في 224رقم مقرر  
    1لجامعة الجزائر محاسب إداري رئيسي  ، رتبةالمحاسبين اإلداريين بسمك 

 

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

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركةو 
 .المعدؿ والمتمـ

، 2012أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا دد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةالذي يح  .في المؤسسػات واإلدارات العمومية وا 

 بسمؾ االمتحاف الميني لاللتحاؽ المتضمف فتحو  ،2019سبتمبر  16 المؤرخ في 53وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .رئيسيمحاسب إداري  رتبةالمحاسبيف اإلدارييف، 

 

 ّررـــــــيق
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

محاسب  رتبة المحاسبيف اإلدارييف بسمؾ والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ
 .                               2020فيفري  2 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد )إداري رئيسي، 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020فيفري  18حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية 

 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 امتحان ميني لاللتحاق يمدد أجل إجراء 2020فيفري  18 مؤرخ في 225 رقممقرر  

   1ممحق اإلدارة لجامعة الجزائر ، رتبةممحقي اإلدارة بسمك 
 

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

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، 
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  ؾ المشتركةالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالو 
 .المعدؿ والمتمـ

 ،2012أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيافي المؤسسػات واإلدارات العمومية  حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةذي يال  .وا 
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 بسمؾ االمتحاف الميني لاللتحاؽ لمتضمف فتحوا ،2019سبتمبر  16 المؤرخ في 54وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .اإلدارةممحق  رتبةممحقي اإلدارة، 

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
ممحق اإلدارة،  رتبة ممحقي اإلدارة، بسمؾ االمتحاف الميني لاللتحاؽ يمدد آجاؿ إجراء والمذكور أعاله،
 .2020فيفري  2 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد )

 والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي  :2المادة 
 2020فيفري  18لجزائر في حـرر با

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 امتحان ميني لاللتحاق يمدد أجل إجراء 2020فيفري  18 مؤرخ في 226 رقممقرر  

   1لجامعة الجزائركاتب مديرية  ، رتبةالكتاب بسمك 
 

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

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركةو 
 .المعدؿ والمتمـ

 ،2012أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيافي المؤسسػ حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةذي يال  .ات  واإلدارات العمومية وا 

 بسمؾ االمتحاف الميني لاللتحاؽ لمتضمف فتحوا ،2019سبتمبر  16 المؤرخ في 55وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .كاتب مديرية رتبةالكتاب، 

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
لمدة كاتب مديرية،  رتبة الكتاب، بسمؾ الميني لاللتحاؽ والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف

 .                               2020فيفري  2 مف تاريخ ابتداء(، 1شير واحد )
 تعميـ العالي والبحث العممي.مينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية ل :2المادة 

 2020فيفري  18حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية 
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 امتحان ميني لاللتحاق  إجراءيمدد أجل  2020فيفري  18 مؤرخ في 227 رقممقرر  
 1لجامعة الجزائرعون إدارة رئيسي  ، رتبةاألعوان اإلداريينبسمك 

 

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

  .األساسي العاـ لموظيفة العمومية القانوف 
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

دارات العمومية، في المؤسسات واإل المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركةو 
 .المعدؿ والمتمـ

 ،2012أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسـو  -
جرائيا حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةذي يال  .في المؤسسػات واإلدارات العمومية وا 

 بسمؾ االمتحاف الميني لاللتحاؽ المتضمف فتحو  ،2019سبتمبر  16 المؤرخ في 56وبمقتضى المقرر رقـ  -
  عوف إدارة رئيسي. رتبةاألعواف اإلدارييف، 

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
عوف إدارة  رتبة األعواف اإلدارييف، بسمؾ لاللتحاؽ والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني

 .                               2020فيفري  2 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد )رئيسي، 
 متعميـ العالي والبحث العممي.لينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية  :2المادة 

 2020فيفري  18حـرر بالجزائر في 
 العمميوزير التعميم العالي والبحث ع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بسمك امتحان ميني لاللتحاق يمدد أجل إجراء  2020فيفري  18 مؤرخ في 228رقم مقرر  

  1جامعة الجزائرفي اإلعالم اآللي لرئيسي  ميندسين في إعالم آلي، رتبة ميندس
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
لمتضمف وا 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

ي المؤسسات واإلدارات العمومية، ف المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركةو 
 .المعدؿ والمتمـ

 ،2012أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائياف واإلمتحانات والفحوص المينية حدد كيفيات تنظيـ المسابقاتذي يال  .ي المؤسسػات  واإلدارات العمومية وا 
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بسمؾ  االمتحاف الميني لاللتحاؽ لمتضمف فتحوا ،2019سبتمبر 16 المؤرخ في 48وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالـ اآللي الميندسيف في

 

 ّررـــــــيق
 

 ،2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
رتبة في اإلعالـ اآللي،  بسمؾ الميندسيفاالمتحاف الميني لاللتحاؽ  أعاله، يمدد آجل إجراء والمذكور
 . 2020فيفري  2 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) ،ي اإلعالـ اآلليرئيسي ف ميندس

 متعميـ العالي والبحث العممي.لينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية  :2المادة 
 2020فيفري  18حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية 

 فريدبوزيد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والمتضمن وضع  2019أكتوبر  22المؤّرخ في  498يعّدل المقرر رقم  ، 2020 فيفري  19مؤرخ في  021رقم مقرر 

التعميم العالي والبحث ىياكل مدرسة الدراسات العميا التجارية سابقًا، ببن عكنون، تحت تصرف اإلدارة المركزية لوزارة 
العممي، واألكاديمية الجزائرية لمعموم والتكنولوجيات، ومركز تطوير الطاقات المتجّددة، ومركز البحث العممي والتقني 
لتطوير المغة العربية، ومركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائية، والوكالة الوطنية لتثمين نتائج 

 نمية التكنولوجيةالبحث والت

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
مارس سنة  10الموافق  1436جمادى األولى عاـ  19المؤّرخ في  85-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  إنشاء األكاديمية الجزائرية لمعموـ والتكنولوجيات الذي يحّدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا. ، والمتضّمف2015
 2020سنة  جانفي 2الموافق  1441عاـ جمادى األولى  6خ في المؤرّ  01-20المرسوـ الرئاسي رقـ  وبمقتضى -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
إنشاء  المتضمفو  1988 سنة مارس 22الموافق  1408عاـ شعباف  4خ في المؤرّ  60-88رقـ  مرسوـوبمقتضى ال -

  .مركز تنمية الطاقات المتجددة، المعّدؿ والمتمـ
سنة  ديسمبر 14الموافق  1412عاـ  جمادى الثانية 7خ في المؤرّ  477-91رقـ  التنفيذي المرسـو وبمقتضى -

 .إحداث مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، المعّدؿ والمتمـالمتضمف و  1991
 1992 سنة مايو 23الموافق  1412عاـ  ذي القعدة 20خ في المؤرّ  214-92رقـ  التنفيذي المرسوـ وبمقتضى -

  .إحداث مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، المعّدؿ والمتمـالمتضمف و 
، 1992يوليو سنة  6وافق لما 1413 محـر عاـ 5خ في ؤرّ لما 280-92رقـ  يتنفيذالمرسوـ الوبمقتضى  -

  .، المعّدؿ والمتمـراقبةلملإللحاـ وااء مركز البحث العممي والتقني شتضمف إنلموا
 ،1998 سنةمايو  3الموافق  1419عاـ محـر  6خ في المؤرّ  137-98رقـ  التنفيذي المرسـو وبمقتضى -

 .إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيميا وسيرىاالمتضمف و 
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 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18في خ المؤرّ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .د صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدّ 

، 2013يناير سنة  30الم وافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  78-13وبم قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ي والبحث العممي وسيرىا، المعّدؿالمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العال

، 2013يناير سنة  30الم وافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  81-13وبم قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي ي حّدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا

والمتضمف وضع ىياكل مدرسة الدراسات العميا  2019أكتوبر  22المؤرخ في  498وبم قتضى المقرر رقـ  -
لتجارية سابقًا، ببف عكنوف، تحت تصرؼ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، واألكاديمية ا

ي لتطوير المغة الجزائرية لمعموـ والتكنولوجيات، ومركز تطوير الطاقات المتجددة، ومركز البحث العممي والتقن
 العربية، ومركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائية.

 

 

 ررّ ــــــقي  
 

 2019أكتوبر  22المؤّرخ في  498المرفق بالمقرر رقـ  1ييدؼ ىذا المقرر إلى تعديل الممحق رقـ  المادة األولى:
والمتضمف وضع بعض ىياكل مدرسة الدراسات العميا التجارية سابقًا، ببف عكنوف، تحت تصرؼ 

 اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. 
يوضع جزء مف ىياكل مدرسة الدراسات العميا التجارية سابقًا، ببف عكنوف، تحت تصرؼ اإلدارة المركزية  :2المادة 

، وتحت تصرؼ الوكالة الوطنية لتثميف نتائج 1لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، طبقًا لمممحق رقـ 
 المرفق بيذا المقرر.  6البحث والتنمية التكنولوجية طبقًا لمممحق رقـ 

الميزانية والوسائل وم راقبة  العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، ومدير مديرمف الي كّمف كل  :3المادة 
ورئيس  باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير التنمية واالستشراؼ، ،التسيير

طوير الطاقات المتجّددة، ومدير مركز البحث األكاديمية الجزائرية لمعمـو والتكنولوجيات، ومدير مركز ت
العممي والتقني لتطوير المغة العربية، ومدير مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية 

بتنفيذ ىذا  ،كل فيما يخصووالكيميائية، ومديرة الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، 
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.المقرر الذي سينشر في 

 2020 فيفري  19 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شمس الدين شيتور: األستاذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2020فيفري  19المؤّرخ في 021رقم ربالم قر  01 م محق
بمدرسة  اليياكل الموضوعة تحت تصرؼ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، تقع

 الدراسات العميا التجارية سابقَا ببف عكنوف، وىي عبارة عف:
 ( الطابق األول من الجناحH) 

  2ـ 36بيو المدخل مساحتو      
 03  2ـ 49,30مكاتب مساحة كل منيما. 
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 ( الجناحI( يتكون من طابقين :)R+1 بمساحة إجمالية تقدر بحوالي )2م 640. 
 الطابق األرضي 

 13  2ـ 15,75غرفة مساحة كل منيا. 
 02 .دورات لممياه 
 01  2ـ 45رواؽ مساحتو. 
 الطابق األول 

 14  2ـ 15,75غرفة مساحة كل منيا. 
 02 .دورات لممياه 
 01  2ـ 45رواؽ مساحتو. 

 ( الجناحF( يتكون من :)R+2)  2م 997بمساحة إجمالية تقدر بـ. 
 :الطابق األرضي 

 11  2ـ 17.30مكتب مساحة كل منيا. 
 2ـ 25.80 بيو مساحتو حوالي. 
 2ـ 40 رواؽ بمساحة تقدر بحوالي. 
 2ـ 1.25  مكتب تقني. 
 02 2ـ 16.90 دورات لممياه مساحة كل منيما حوالي. 
 الطابق األول: 

 16 2ـ 17.30 مكتب تقدر مساحة كل منيا. 
 2ـ 4.00 مكتب تقني بمساحة حوالي. 
 01 2ـ 17.5 دورة مياه بمساحة تقدر حوالي. 
  2ـ 54 بمساحة تقدر بحواليرواؽ. 
 الطابق الثاني: 

 16  2ـ 17.40مكتب مساحة كل منيا.     
 2ـ 4.00مساحتو  مكتب تقني. 
  2ـ 17.5دورة مياه بمساحتيا. 
  2ـ 54رواؽ بمساحتو. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2020فيفري  19المؤّرخ في 021بالم قرر رقم 06 م محق

تقع بمدرسة اليياكل الموضوعة تحت تصرؼ الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، 
 الدراسات العميا التجارية سابقَا ببف عكنوف، وىي عبارة عف:

 ( الجناحB( يتكون من طابقين :)R+1بمساحة إجمالية تقدر )  2م712بـ. 
 

 الطابق األرضي 
 07  2ـ 35,25قاعات مساحة كل منيا. 
  2ـ 14,44بيو المدخل مساحتو    . 
 01  2ـ 17,39دورة لممياه مساحتيا    . 
  2ـ 52,87رواؽ مساحتو. 
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 01  2ـ 5محل تقني مساحتو. 
 01  2ـ 17,86مكتب مساحتو. 
 الطابق األول 

 07  2ـ 35,25قاعات مساحة كل منيا. 
 01  2ـ 17,39دورة المياه مساحتيا    . 
 01  2ـ 52,87رواؽ مساحتو. 
 01  2ـ 5محل تقني مساحتو. 
 02  2ـ 17,86مكتبيف مساحة كل منيما. 

 

  الطابق األرضي( من الجناحH مساحتو تقّدر بـ )2م 147.43. 
 01  2ـ 104,38قاعة مساحتيا. 
 01  2ـ 18,36بيو المدخل مساحتو     . 
 01  2ـ 12,13دورة المياه مساحتيا    . 
 01  2ـ 12,56مطبخ مساحتو. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاق يمدد أجل إجراء 2020فيفري  20 مؤرخ في 231 رقممقرر  
  لمديرية الخدمات الجامعية الجزائر غرب وثائقي أمين محفوظات  ، رتبةالوثائقيين أمناء المحفوظات بسمك 

 

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

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

دارات العمومية، في المؤسسات واإل المشتركةالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ و 
 .المعدؿ والمتمـ

 ،2012أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيفي المؤسسػ حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةذي يال  .اات واإلدارات العمومية وا 

 لاللتحاؽمسابقة عمى أساس الشيادات  المتضمف فتح، و 2019أكتوبر  09 المؤرخ في 16وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .وثائقي أميف محفوظات ، رتبةالوثائقييف أمناء المحفوظات بسمؾ

 ّررـــــــيق
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

الوثائقييف أمناء  بسمؾ مسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاؽ إجراء يمدد آجاؿ والمذكور أعاله،
 .2020فيفري  20 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد )وثائقي أميف محفوظات،  ، رتبةالمحفوظات

 العالي والبحث العممي. متعميـل ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية :2المادة 
 2020فيفري  20حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لاللتحاقميني  امتحانيمدد أجل إجراء  2020فيفري  23 مؤرخ في 233رقم  مقرر 
  جامعة الشمف   ل وثائقي أمين محفوظات ، رتبةالوثائقيين أمناء المحفوظات بسمك 

 

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

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  شتركةالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المو 
 .المعدؿ والمتمـ

 ،2012أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةذي يال  .في المؤسسػات واإلدارات العمومية وا 

بسمؾ  لاللتحاؽميني  امتحافالمتضمف فتح ، و 2019أكتوبر  15 المؤرخ في 1149ر رقـ اوبمقتضى القر  -
  .وثائقي أميف محفوظات ، رتبةالوثائقييف أمناء المحفوظات

 

 ّررـــــــيق
 

 ،2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
 ، رتبةالوثائقييف أمناء المحفوظاتبسمؾ  لاللتحاؽالميني  االمتحافيمدد آجاؿ إجراء  والمذكور أعاله،

 .2020فيفري  23 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد )وثائقي أميف محفوظات، 
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2020فيفري  23ي حـرر بالجزائر ف
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية 
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لاللتحاق امتحان مينييمدد أجل إجراء   2020فيفري  23 مؤرخ في 234رقم مقرر  

  جامعة الشمف  ل محافع المكتبات الجامعية بسمك محافظي المكتبات الجامعية، رتبة 
 

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

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، 
 2010مايو سنة  5الموافق  1431جمادى األولى عاـ  20المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .بالتعميـ العالي القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة والمتضمف
 ،2012أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا واإلمتحانات والفحوص المينية حدد كيفيات تنظيـ المسابقاتذي يال  .في المؤسسػات واإلدارات العمومية وا 
بسمؾ  لاللتحاؽميني ال االمتحافالمتضمف فتح و  ،2019أكتوبر  15المؤرخ في  1147ر رقـ راقالوبمقتضى  -

 محافع المكتبات الجامعية.  محافظي المكتبات الجامعية، رتبة
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 ّررـــــــيق
 

 ،2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
بسمؾ محافظي المكتبات الجامعية، رتبة  لاللتحاؽالميني  االمتحافأعاله، يمدد آجاؿ إجراء  والمذكور
 .            2020فيفري  23 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) ،المكتبات الجامعية يمحافظ

 لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية  :2المادة 
 2020فيفري  23حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لاللتحاقميني  امتحانيمدد أجل إجراء  2020فيفري  23 مؤرخ في 235 رقممقرر  

  جامعة العموم والتكنولوجيا بوىران  ل متصرف مستشار، رتبة المتصرفين بسمك 
 

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

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04ومقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركةو 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25 الموافق 1433الثانية عاـ  جمادى 03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
في المؤسسػات واإلدارات العمومية  حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية، الذي ي2012
جرائيا  .وا 

 بسمؾ لاللتحاؽميني  امتحافالمتضمف فتح ، و 2019أكتوبر 13 المؤرخ في 524وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .مستشار متصرؼ ، رتبةالمتصرفيف

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
متصرؼ مستشار، رتبة  المتصرفيف، بسمؾ لاللتحاؽالميني  االمتحافيمدد آجاؿ إجراء  والمذكور أعاله،
 .                               2020فيفري  23 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد )

 البحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و  :2المادة 
 2020فيفري  23حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية 

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بسمك الميندسين لاللتحاقميني  امتحانيمدد أجل إجراء  2020فيفري  23 مؤرخ في 236رقم مقرر  
  جامعة العموم والتكنولوجيا بوىرانميندس في اإلعالم اآللي لرئيس اآللي، رتبة  في اإلعالم

 

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

 .األساسي العاـ لموظيفة العمومية القانوف 
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ بو  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركةو 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -
ي المؤسسػات  واإلدارات العمومية ف حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةالذي ي 2012
جرائيا  .وا 

بسمؾ  لاللتحاؽيني م امتحافالمتضمف فتح و  ،2019أكتوبر  13 المؤرخ في 528وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .ميندس في اإلعالـ اآلليرئيس الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة 

  
 

 ّررـــــــيق
 

 ،2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194رقـ  مف المرسـو التنفيذي 17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
في اإلعالـ اآللي، رتبة  الميندسيفبسمؾ االمتحاف الميني لاللتحاؽ  أعاله، يمدد آجل إجراء والمذكور
 . 2020فيفري  23 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) ،ميندس في اإلعالـ اآلليرئيس 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 
 2020فيفري  23حـرر بالجزائر في 

 العمميوزير التعميم العالي والبحث ع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسمك ميندسي  لاللتحاقالميني  االمتحانيمدد أجل إجراء  2020فيفري  23 مؤرخ في 237 رقممقرر  

 وهرانبلجامعة العلوم والتكنولوجيا المخابر الجامعية، رتبة ميندس رئيسي لممخابر الجامعية 
 

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

  .لموظيفة العموميةالقانوف األساسي العاـ 
 2010ماي سنة  5الموافق  1431جمادى األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي لمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميفوا
أفريل سنة  25 الموافق 1433عاـ جمادى الثانية  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

ي المؤسسػات  واإلدارات العمومية ف حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينيةذي يال 2012
جرائيا  .وا 
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بسمؾ  لاللتحاؽميني  امتحافلمتضمف فتح ، وا2019أكتوبر  13 المؤرخ في 529وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .ة ميندس رئيسي لممخابر الجامعيةميندسي المخابر الجامعية، رتب

  
 

 ّررـــــــيق
 

 ،2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17بأحكاـ المادة  عمال المادة األولى:
ميندسي المخابر الجامعية، رتبة  بسمؾاالمتحاف الميني لاللتحاؽ  أعاله، يمدد آجل إجراء والمذكور

 . 2020فيفري  23 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) ،لممخابر الجامعيةميندس رئيسي 
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2020فيفري  23حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية 
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نميندسيالبسمك  لاللتحاقالميني  االمتحانيمدد أجل إجراء  2020فيفري  23 مؤرخ في 238 رقممقرر  

 وىرانبلجامعة العموم والتكنولوجيا  في األشغال العمومية ، رتبة ميندس رئيسيفي األشغال العمومية
 

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

  .العاـ لموظيفة العموميةالقانوف األساسي 
، 2009سنة  نوفمبر 22الموافق  1430عاـ ذي الحجة  5مؤرخ في  391-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الخاصة باإلدارة المكمفة باألشغاؿ العمومية المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾو 
أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

ت العمومية ي المؤسسػات واإلداراف حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةذي يال ،2012
جرائيا  .وا 

بسمؾ  لاللتحاؽميني  امتحافلمتضمف فتح ، وا2019أكتوبر  13 المؤرخ في 530وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .، رتبة ميندس رئيسي في األشغاؿ العموميةف في األشغاؿ العموميةميندسيال

 

 ّررـــــــيق
 

 ،2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194رقـ  مف المرسـو التنفيذي 17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
، األشغاؿ العموميةف في ميندسيال بسمؾاالمتحاف الميني لاللتحاؽ  أعاله، يمدد آجل إجراء والمذكور

 . 2020فيفري  23 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) في األشغاؿ العمومية، رتبة ميندس رئيسي
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2020فيفري  23حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ،المتصرفين بسمك لاللتحاقميني  امتحانيمدد أجل إجراء  2020فيفري  23 مؤرخ في 239رقم مقرر  
  جامعة العموم والتكنولوجيا بوىران  ل متصرف رئيسيرتبة 

 

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

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  لمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركةوا
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
في المؤسسػات  واإلدارات العمومية  واإلمتحانات والفحوص المينية حدد كيفيات تنظيـ المسابقات، الذي ي2012
جرائيا  .وا 

 بسمؾ لاللتحاؽميني  امتحافضمف فتح المت، و 2019أكتوبر 13 المؤرخ في 522وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .متصرؼ رئيسي ، رتبةالمتصرفيف

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
متصرؼ رئيسي، رتبة  المتصرفيف، بسمؾ لاللتحاؽالميني  االمتحافيمدد آجاؿ إجراء  والمذكور أعاله،
 .                               2020فيفري  23 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020فيفري  23حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية 

 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بسمك الميندسين لاللتحاقميني  امتحانيمدد أجل إجراء  2020فيفري  23 مؤرخ في 240 رقممقرر  

  والتكنولوجيا بوىرانجامعة العموم في اإلعالم اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالم اآللي ل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
لمتضمف وا 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
 ،2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04ومقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة
 .المعدؿ والمتمـ

 ،2012أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائياف حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينيةذي يال  .ي المؤسسػات  واإلدارات العمومية وا 
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بسمؾ  لاللتحاؽميني  امتحافلمتضمف فتح وا ،2019أكتوبر  13 المؤرخ في 531وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .اإلعالـ اآللي فيالميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس رئيسي 

 

 ّررـــــــيق
 

 ،2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
في اإلعالـ اآللي، رتبة  بسمؾ الميندسيفاالمتحاف الميني لاللتحاؽ  أعاله، يمدد آجل إجراء والمذكور

 . 2020فيفري  23 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد ) ،ميندس رئيسي في اإلعالـ اآللي
 العالي و البحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ   :2المادة 

 2020فيفري  23حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لاللتحاقميني  امتحانيمدد أجل إجراء  2020فيفري  23 مؤرخ في 241 رقممقرر  

  جامعة العموم والتكنولوجيا بوىران  لصرف مت، رتبة المتصرفين بسمك 
 

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

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركةو 
 .ـالمعدؿ والمتم

، 2012أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيافي المؤسسػ كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةالذي يحدد   .ات  واإلدارات العمومية وا 

 بسمؾ لاللتحاؽميني  امتحافالمتضمف فتح ، و 2019أكتوبر 13 المؤرخ في 523وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .متصرؼ ، رتبةالمتصرفيف

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194رقـ  مف المرسـو التنفيذي 17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
لمدة متصرؼ  رتبة  المتصرفيف، بسمؾ لاللتحاؽالميني  االمتحافيمدد آجاؿ إجراء  والمذكور أعاله،

 .                               2020فيفري  23 مف تاريخ ابتداء(، 1شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2020فيفري  23حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية 
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاق بسمك  يمدد أجل إجراء 2020فيفري  23 مؤرخ فيمكرر  241 رقممقرر  
  الممرضين لمصحة العمومية، رتبة ممرض متخصص في الصحة العمومية لجامعة العموم والتكنولوجيا بوىران  

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 والمتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19في  المؤرخ 03-06رقـ بمقتضى األمر  -

  .وميةالقانوف األساسي العاـ لموظيفة العم
مارس سنة  20الموافق  1432ربيع الثاني عاـ  15مؤرخ في  121-11المرسوـ التنفيذي رقـ مقتضى بو  -

 ،لمصحة العمومية سالؾ شبو الطبيألساسي الخاص بالموظفيف المنتميف ألالمتضمف القانوف او  ،2011
أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12رقـ  المرسوـ التنفيذيوبمقتضى  -

في المؤسسػات واإلدارات العمومية  حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةذي يال، 2012
جرائيا     .وا 

مسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاؽ المتضمف فتح و  2019 أكتوبر 13المؤرخ  في  526قرر رقـ موبمقتضى  -
 متخصص في الصحة العمومية.    بسمؾ الممرضيف لمصحة العمومية، رتبة ممرض 

 

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
المسابقة عمى أساس االختبار لاللتحاؽ بسمؾ الممرضيف لمصحة  يمدد آجاؿ إجراء والمذكور أعاله،

 23 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد )العمومية، رتبة ممرض متخصص في الصحة العمومية، 
 .                               2020فيفري 

 العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث  :2المادة 
 2020فيفري  23حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بسمك امتحان ميني لاللتحاق يمدد أجل إجراء 2020فيفري  23 مؤرخ في 242 رقممقرر  

    جامعة العموم والتكنولوجيا بوىران  ل نشط جامعي رئيسي، رتبة مالمنشطين الجامعيين
 

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

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
 ،2010ماي سنة  5الموافق  1431جمادى األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العاليو 
أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

ي المؤسسػات  واإلدارات العمومية ف حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةذي يال، 2012
جرائيا  .وا 
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بسمؾ االمتحاف الميني لاللتحاؽ  المتضمف فتحو  ،2019أكتوبر  13 المؤرخ في 527 وبمقتضى المقرر رقـ -
 . نشط جامعي رئيسي، رتبة مالمنشطيف الجامعييف

 

 ّررـــــــيق
 ،2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194رقـ  مف المرسـو التنفيذي 17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

نشط رتبة م المنشطيف الجامعييفبسمؾ االمتحاف الميني لاللتحاؽ  أعاله، يمدد آجل إجراء والمذكور
 .            2020فيفري  23مف تاريخ  ابتداء(، 1، لمدة شير واحد )جامعي رئيسي

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 
 2020فيفري  23حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية 

 بوزيد فريد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللتحاق برتبة يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات ل 2020فيفري  23مؤرخ في  243رقم مقرر  
طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية، المنتمية إلى سمك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، 

 لمديرية الخدمات الجامعية خنشمة شعبة الممارسين الطبيين في الصحة العمومية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2009نوفمبر سنة  24الموافق  1430ذي الحجة عاـ  7المؤرخ في  393 -09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

في الصحة  الطبييف العاميف والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف ألسالؾ الممارسيف
 .العمومية

، 2012أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائيا     .الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية وا 

، والمتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ 2019أكتوبر  15المؤرخ في  22ـ وبمقتضى مقرر رق -
 بسمؾ الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمومية، رتبة طبيب عاـ رئيسي في الصحة العمومية.    

 

 ّررـــــــيق
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ برتبة طبيب عاـ رئيسي 
في الصحة العمومية، المنتمية إلى سمؾ الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمومية، شعبة 

 .2020فيفري  23(، ابتداء مف تاريخ 1) الممارسيف الطبييف في الصحة العمومية، لمدة شير واحد
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.: 2المادة 

 2020فيفري  23حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاق يمدد أجل إجراء 2020فيفري  23 مؤرخ في 244 رقممقرر  
 بسمك الممرضين لمصحة العمومية، رتبة ممرض في الصحة العمومية لمديرية الخدمات الجامعية خنشمة

 

 العالي والبحث العممي،إن وزير التعميم 
 والمتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19في  المؤرخ 03-06رقـ بمقتضى األمر  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، 
مارس سنة  20الموافق  1432ربيع الثاني عاـ  15مؤرخ في  121-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يف لمصحة العموميةسالؾ شبو الطبيألاسي الخاص بالموظفيف المنتميف سالمتضمف القانوف األو  ،2011
أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

واإلدارات العمومية   في المؤسسػات حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةذي يال ،2012
جرائيا     .وا 

مسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاؽ المتضمف فتح و  ،2019أكتوبر  15 المؤرخ في 27قرر رقـ موبمقتضى  -
 في الصحة العمومية.    بسمؾ الممرضيف لمصحة العمومية، رتبة ممرض 

 

 ّررـــــــيق
 

 ،2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194رقـ  مف المرسـو التنفيذي 17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
المسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاؽ بسمؾ الممرضيف لمصحة  يمدد آجاؿ إجراء والمذكور أعاله،

 . 2020فيفري  23 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد )العمومية، رتبة ممرض في الصحة العمومية، 
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2020فيفري  23حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية 
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاق بسمك مساعدي  يمدد أجل إجراء 2020فيفري  23 مؤرخ في 245رقم مقرر  

 التمريض لمصحة العمومية، رتبة مساعدي التمريض في الصحة العمومية لمديرية الخدمات الجامعية خنشمة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 والمتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19في  المؤرخ 03-06رقـ بمقتضى األمر  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
 ،2011مارس سنة  20الموافق  1432ربيع الثاني عاـ  15مؤرخ في  121-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يف لمصحة العموميةسالؾ شبو الطبيألساسي الخاص بالموظفيف المنتميف ألالمتضمف القانوف او 
 ،2012أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12المرسـو التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

جرائيا حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةذي يال     .في المؤسسػات واإلدارات العمومية وا 
مسابقة عمى أساس الشيادات  لاللتحاؽ المتضمف فتح و  ،2019أكتوبر  15المؤرخ في  28قرر رقـ موبمقتضى  -

 .بسمؾ مساعدي التمريض لمصحة العمومية، رتبة مساعدي التمريض في الصحة العمومية
  

    



  2020-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   441

 

 

 

 ّررـــــــيق
 

 ،2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
المسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاؽ بسمؾ مساعدي التمريض  إجراءيمدد آجاؿ  والمذكور أعاله،

مف  ابتداء(، 1لمدة شير واحد )لمصحة العمومية، رتبة مساعدي التمريض في الصحة العمومية، 
 .                               2020فيفري  23 تاريخ

 العالي والبحث العممي. ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ :2المادة 
 2020فيفري  23حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاق برتبة  2020فيفري  23مؤرخ في  246رقم مقرر 

 طبيب عام في الصحة العمومية، المنتمية إلى سمك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
 لمديرية الخدمات الجامعية خنشمة شعبة الممارسين الطبيين في الصحة العمومية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2009نوفمبر سنة  24الموافق  1430ذي الحجة عاـ  7المؤرخ في  393 -09المرسوـ التنفيذي وبمقتضى  -

في الصحة  الخاص بالموظفيف المنتميف ألسالؾ الممارسيف الطبييف العاميفوالمتضمف القانوف األساسي 
 .العمومية

، 2012أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
جرائياالذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدا     .رات العمومية وا 

 ، والمتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاؽ2019أكتوبر  15المؤرخ  في  23وبمقتضى مقرر رقـ  -
 العمومية، رتبة طبيب عاـ في الصحة العمومية.    بسمؾ الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة 

 

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
أساس الشيادات لاللتحاؽ برتبة طبيب عاـ في  والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى

الصحة العمومية، المنتمية إلى سمؾ الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمومية، شعبة 
 . 2020فيفري  23(، ابتداء مف تاريخ 1ارسيف الطبييف في الصحة العمومية، لمدة شير واحد )المم

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 
 2020فيفري  23حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية 

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مسابقة عمى أساس االختبارات  إجراء يمدد أجل 2020فيفري  23 مؤرخ في 289رقم مقرر  
 عون حفع البيانات لمديرية الخدمات الجامعية خنشمة ، رتبةالكتاب بسمكلاللتحاق 

 

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

 .األساسي العاـ لموظيفة العموميةالقانوف 
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركةو 
 .المعدؿ والمتمـ

 ،2012أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسـو  -
جرائيافي المؤسسػات واإلدارات العمومية و  حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةذي يال  .ا 

مسابقة عمى أساس االختبارات  المتضمف فتحو  ،2019أكتوبر  15 المؤرخ في 29وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .عوف حفع البيانات رتبةالكتاب،  بسمؾ لاللتحاؽ

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس االحتكارات لاللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة عوف 

 . 2020فيفري  23(، ابتداء مف تاريخ 1حفع البيانات، لمدة شير واحد )
 ث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبح :2المادة 

 2020فيفري  23حـرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مسابقة عمى أساس االختبارات يمدد أجل إجراء 2020فيفري  23 مؤرخ في 290رقم مقرر  

  ممحق رئيسي لإلدارة لمديرية الخدمات الجامعية خنشمة   ، رتبةممحقي اإلدارة بسمك لاللتحاق
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 والمتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19في  المؤرخ 03-06رقـ بمقتضى األمر  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركةو 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25  الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12رسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى الم -
في المؤسسػات واإلدارات العمومية  حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةذي يال 2012
جرائيا  .وا 
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مسابقة عمى أساس االختبارات ، والمتضمف فتح 2019أكتوبر  15المؤرخ في  26وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة

 

 ّررـــــــيق
 

 ،2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
 رتبة ممحقي اإلدارة بسمؾ المسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ يمدد آجاؿ إجراء والمذكور أعاله،

 . 2020فيفري  23 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد )ممحق رئيسي لإلدارة، 
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2020فيفري  23حـرر بالجزائر في 
 التعميم العالي والبحث العمميوزير ع/

 مدير الموارد البشرية 
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق يمدد أجل إجراء 2020فيفري  23 مؤرخ في 291رقم مقرر  

  لمديرية الخدمات الجامعية خنشمة   محاسب إداري رئيسي ، رتبةالمحاسبين اإلداريين بسمك 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 والمتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19في  المؤرخ 03-06رقـ بمقتضى األمر  -

  .األساسي العاـ لموظيفة العمومية القانوف 
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركةو 
 .المعدؿ والمتمـ

، 2012أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12المرسـو التنفيذي رقـ وبمقتضى  -
جرائيا دد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةالذي يح  .في المؤسسػات  واإلدارات العمومية وا 

مسابقة عمى أساس االختبارات  المتضمف فتحو  ،2019أكتوبر  15 المؤرخ في 25وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .المحاسبيف اإلدارييف، رتبة محاسب إداري رئيسي بسمؾ لاللتحاؽ

 

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
المحاسبيف  بسمؾ عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء المسابقة

 . 2020فيفري  23 مف تاريخ ابتداء(، 1لمدة شير واحد )محاسب إداري رئيسي،  رتبة اإلدارييف،
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2020فيفري  23حـرر بالجزائر في 
 التعميم العالي والبحث العمميوزير ع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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بسمك  مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق يمدد أجل إجراء 2020فيفري  23 مؤرخ في 292رقم مقرر 
 مديرية الخدمات الجامعية خنشمةلنفساني عيادي لمصحة العمومية  ، رتبةنفسانيين العياديين لمصحة العموميةال

 

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

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2009يوليو سنة  22الموافق  1430رجب عاـ  29مؤرخ في ال  09-240رقـ تنفيذيالمرسـو الوبمقتضى  -

 ،مصحة العموميةلتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف ألسالؾ النفسانييف الم
 ،2012أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيافي  حدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةذي يال  .المؤسسػات واإلدارات العمومية وا 
، والمتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات 2019أكتوبر  15 المؤرخ في 24وبمقتضى المقرر رقـ  -

  .لاللتحاؽ بسمؾ النفسانييف العيادييف لمصحة العمومية، رتبة نفساني عيادي لمصحة العمومية
 

 ّررـــــــيق
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
نفسانييف العيادييف بسمؾ ال أساس االختبارات لاللتحاؽ والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى

 23 ف تاريخم ابتداء(، 1لمدة شير واحد )نفساني عيادي لمصحة العمومية،  ، رتبةلمصحة العمومية
 .                               2020فيفري 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 
 2020فيفري  23حـرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية 

 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والمتضمن وضع 2019أكتوبر  22المؤّرخ في  498، يعّدل المقرر رقم  2020مارس  18مؤرخ في  073رقم مقرر 

ىياكل مدرسة الدراسات العميا التجارية سابقًا، ببن عكنون، تحت تصرف اإلدارة المركزية لوزارة التعميم العالي والبحث 
العممي، واألكاديمية الجزائرية لمعموم والتكنولوجيات، ومركز تطوير الطاقات المتجّددة، ومركز البحث العممي والتقني 

ربية، ومركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائية، والوكالة الوطنية لتثمين نتائج لتطوير المغة الع
 البحث والتنمية التكنولوجية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
مارس سنة  10الموافق  1436جمادى األولى عاـ  19المؤّرخ في  85-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ، والمتضّمف إنشاء األكاديمية الجزائرية لمعموـ والتكنولوجيات الذي يحّدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا. 2015
 2020جانفي سنة  2الموافق  1441جمادى األولى عاـ  6المؤّرخ في  01-20وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
والمتضمف  1988 مارس سنة 22الموافق  1408شعباف عاـ  4المؤّرخ في  60-88وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 اقات المتجددة، المعّدؿ والمتمـ.إنشاء مركز تنمية الط

http://www.dgfp.gov.dz/texte/apsy.pdf
http://www.dgfp.gov.dz/texte/apsy.pdf
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ديسمبر  14الموافق  1412جمادى الثانية عاـ  7المؤّرخ في  477-91التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسـو -
 .والمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، المعّدؿ والمتمـ 1991 سنة

 1992 مايو سنة 23الموافق  1412ذي القعدة عاـ  20المؤّرخ في  214-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، المعّدؿ والمتمـ

، 1992يوليو سنة  6الموافق  1413 محـر عاـ 5المؤّرخ في  280-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
  .تمـوالمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة، المعّدؿ والم

، 1998 مايو سنة 3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤّرخ في  137-98التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسـو -
 .والمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيميا وسيرىا

، 2013يناير سنة  30فق الموا 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
  .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، 2013يناير سنة  30الم وافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  78-13وبم قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المعّدؿالمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي وسيرىا، 

، 2013يناير سنة  30الم وافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  81-13وبم قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي ي حّدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا

الدراسات العميا  والمتضمف وضع ىياكل مدرسة 2019أكتوبر  22المؤرخ في  498وبم قتضى المقرر رقـ  -
التجارية سابقًا، ببف عكنوف، تحت تصرؼ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، واألكاديمية 
الجزائرية لمعموـ والتكنولوجيات، ومركز تطوير الطاقات المتجددة، ومركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة 

 ي في التحاليل الفيزيائية الكيميائية.العربية، ومركز البحث العممي والتقن
 
 

 ررّ ــــــقي  
 

 22المؤّرخ في  498المرفقة بالمقرر  06، 04، 01ييدؼ ىذا المقرر إلى تعديل المالحق رقـ  المادة األولى:
 .2019أكتوبر 

 22المؤّرخ في  498الذي يعّدؿ المقرر رقـ  2020فيفري  19المؤّرخ  21ت مغى أحكاـ المقرر رقـ  :2المادة 
، والمتضمف وضع ىياكل مدرسة الدراسات العميا التجارية سابقًا، ببف عكنوف، تحت 2019أكتوبر 

تصرؼ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، واألكاديمية الجزائرية لمعموـ والتكنولوجيات، 
تقني لتطوير المغة العربية، ومركز البحث ومركز تطوير الطاقات المتجّددة، ومركز البحث العممي وال

 العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائية، والوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.
ي كّمف كل مف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، ومدير الميزانية والوسائل وم راقبة  :3المادة 

ورئيس  ير، ومدير التنمية واالستشراؼ، باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي،التسي
األكاديمية الجزائرية لمعمـو والتكنولوجيات، ومدير مركز تطوير الطاقات المتجّددة، ومدير مركز البحث 

في التحاليل الفيزيائية العممي والتقني لتطوير المغة العربية، ومدير مركز البحث العممي والتقني 
والكيميائية، ومديرة الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا 

 المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 مارس 18 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شمس الدين شيتور: األستاذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2020 مارس 18 المؤّرخ في 073 رقم بالم قرر 01 م محق
العالي والبحث العممي، تقع بمدرسة الدراسات  اليياكل الموضوعة تحت تصرؼ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ

 العميا التجارية سابقَا ببف عكنوف، وىي عبارة عف:
 ( الجناحH:) 

   الطابق األرضي 
 01  2ـ 104,38قاعة األرشيف مساحتيا. 
 01  2ـ 18,36بيو المدخل مساحتو     . 
 01  2ـ 12,13دورة المياه مساحتيا    . 
 01  2ـ 12,56مطبخ مساحتو. 
 الطابق األول 

  2ـ 36بيو المدخل مساحتو. 
 03  2ـ 49,30مكاتب مساحة كل منيما. 

 ( الجناحI( يتكون من طابقين :)R+1 بمساحة إجمالية تقدر بحوالي )2م 640. 
 الطابق األرضي 

 13  2ـ 15,75غرفة مساحة كل منيا. 
 02 .دورات لممياه 
  2ـ 45رواؽ مساحتو. 
 الطابق األول 

 14  2ـ 15,75غرفة مساحة كل منيا. 
 02 .دورات لممياه 
  2ـ 45رواؽ مساحتو. 

 ( الجناحF( يتكون من :)R+2)  2م 997بمساحة إجمالية تقدر بـ. 
 :الطابق األرضي 

 11  2ـ 17.30مكتب مساحة كل منيا. 
 2ـ 25.80 بيو مساحتو حوالي. 
 2ـ 40 رواؽ بمساحة تقدر بحوالي. 
 2ـ 1.25  مكتب تقني. 
 02 2ـ 16.90 دورات لممياه مساحة كل منيما حوالي. 
 الطابق األول: 

 16 2ـ 17.30 مكتب تقدر مساحة كل منيا. 
 2ـ 4.00 مكتب تقني بمساحة حوالي. 
 01 2ـ 17.5 دورة مياه بمساحة تقدر حوالي. 
 2ـ 54 رواؽ بمساحة تقدر بحوالي. 
 الطابق الثاني: 

 16  2ـ 17.40مكتب مساحة كل منيا. 
 2ـ 4.00مساحتو  مكتب تقني. 
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  2ـ 17.5دورة مياه بمساحتيا. 
  2ـ 54رواؽ بمساحتو. 

 ( الجناحB( يتكون من طابقين :)R+1بمساحة إجمالية تقدر )  2م712بـ. 
 الطابق األرضي 

 07 2ـ 35,25 قاعات مساحة كل منيا. 
  2ـ 14,44بيو المدخل مساحتو    . 
 01  2ـ 17,39دورة لممياه مساحتيا    . 
  2ـ 52,87رواؽ مساحتو   . 
 01  2ـ 5محل تقني مساحتو. 
 01  2ـ 17,86مكتب مساحتو. 
 الطابق األول 

 07  2ـ 35,25قاعات مساحة كل منيا. 
 01  2ـ 17,39دورة المياه مساحتيا    . 
 01  2ـ 52,87رواؽ مساحتو. 
 01  2ـ 5محل تقني مساحتو. 
 02 2ـ 17,86 مكتبيف مساحة كل منيما. 

  2م 100قاعة األرشيف عمى مستوى جناح المطعم مساحتيا. 
  2م 80قاعة النادي عمى مستوى الجناح المطعم مساحتو. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2020 مارس 18 المؤّرخ في 073 رقم بالم قرر 04 م محق

تقع  (،CRSTDLA) مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربيةاليياكل الموضوعة تحت تصرؼ 
 بمدرسة الدراسات العميا التجارية سابقَا ببف عكنوف، وىي:

 

  ( جناح المكتبةG( يتكون من طابقين :)R+1 بمساحة إجمالية تقدر بحوالي)2م640. 
 الطابق األرضي 

 02    .قاعتيف كبيرتيف 
 الطابق األول 

 01  2ـ 162,40قاعة مساحتيا تقدر بػ. 
 01  2ـ 53,76قاعة مساحتيا تقدر بػ. 
 01  2ـ 14,50مكتب مساحتو تقدر بػ. 
 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. 

  2م 700مقعد مساحتو االجمالية تقدر بحوالي  400مدرج بسعة. 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2020 مارس 18 المؤّرخ في 073 رقم بالم قرر 06 م محق

 (ANVREDET)الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية اليياكل الموضوعة تحت تصرؼ 
 تقع بمدرسة الدراسات العميا التجارية سابقَا ببف عكنوف، وىي عبارة عف:

 ( الجناحE( يتكون من :)R+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. 
 الطابق الثاني 

 14  لكل منيا. 2ـ 15,75غرفة  بمساحة  تقدر 
 03 .دورات لممياه 
 01  2ـ 45رواؽ مساحتو حوالي. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــ

 ــــــــ،،،،،،ـــــــ
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 *-* 0202 فرديةقرارات  * -*

   

  اإلمضاء في الموارد البشريةمدير ، فريد بوزيد، يفوض إلى السيد 2020 جانفي 23مؤرخ في  22بقرار رقـ ،
 القرارات. ، بما في ذلؾجميع الوثائق والمقرراتحدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى 

  عاـ لمتعميـ والتكويف المدير ال، العربي شاىد، يفوض إلى السيد 2020 جانفي 23مؤرخ في  023بقرار رقـ
العالييف، اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق 

 القرارات.والمقررات، باستثناء 
  مدير التكويف العالي، اإلمضاء ، جمال بوقزاطة، يفوض إلى السيد 2020 جانفي 23مؤرخ في  024بقرار رقـ

في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق والمقررات، باستثناء 
 القرارات.

  مدير الشيادات والمعادالت ، أدمحم بن عمي، يفوض إلى السيد 2020 جانفي 23مؤرخ في  025بقرار رقـ
، اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق الجامعي والتوثيق

 والمقررات، باستثناء القرارات.
  لشيادات، اإلمضاء امدير نائبة ، صفية كشيدة، يفوض إلى السيدة 2020 جانفي 23مؤرخ في  026بقرار رقـ

 ، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات.افي حدود صالحيتي
  ممعادالت، اإلمضاء لمدير نائبة إلياـ خنوؼ، ، يفوض إلى السيدة 2020 جانفي 23مؤرخ في  27بقرار رقـ

التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق والمقررات، باستثناء ، باسـ وزير افي حدود صالحيتي
 القرارات.

  مدير الميزانية والوسائل ومراقبة ، الحاج كاممي، يفوض إلى السيد 2020 جانفي 23مؤرخ في  28بقرار رقـ
الوثائق التسيير، اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع 

 والمقررات، باستثناء القرارات.
  مدير لمميزانية نائب ، فاتح منصور خوجة، يفوض إلى السيد 2020 جانفي 23مؤرخ في  29بقرار رقـ

والمحاسبة، اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق 
 والمقررات، باستثناء القرارات.

  لوسائل العامة، امدير نائب ، الطيب شعبان، يفوض إلى السيد 2020 جانفي 23مؤرخ في  30بقرار رقـ
اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق باستثناء القرارات 

 والمقررات.
  مدير التنمية واإلستشراؼ، ، الحكيم جبرانيعبد ، يفوض إلى السيد 2020 جانفي 23مؤرخ في  31بقرار رقـ

اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق والمقررات، 
 باستثناء القرارات.



  2020-األولالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   451

 

 

 

  مدير الدراسات القانونية ، إدريس بوكرا، يفوض إلى السيد 2020 جانفي 23مؤرخ في  32بقرار رقـ
 ،اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائقواألرشيف، 

 باستثناء القرارات والمقررات.
  مدير الدراسات نائب ، أكمي محند أيت مختار، يفوض إلى السيد 2020 جانفي 23مؤرخ في  33بقرار رقـ

وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع ، اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ والمنازعاتالقانونية 
 باستثناء القرارات والمقررات. ،الوثائق

  مبحث العممي لعاـ المدير ال، حفيع أوراق، يفوض إلى السيد 2020 جانفي 23مؤرخ في  34بقرار رقـ
 عمى جميع والتطوير التكنولوجي، اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 القرارات. ، بما في ذلؾوالمقررات الوثائق
  مدير إدارة وتمويل البحث العممي ، تومي ذىبي ، يفوض إلى السيد 2020 جانفي 23مؤرخ في  35بقرار رقـ

والتطوير التكنولوجي، اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع 
 باستثناء القرارات. الوثائق والمقررات

  مدير التعاوف والتبادؿ ما بيف ، سعيداني أرزقي، يفوض إلى السيد 2020 جانفي 23مؤرخ في  36بقرار رقـ
الجامعات، اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق 

 والمقررات، باستثناء القرارات.
  لتكويف وتحسيف امدير نائبة ، بميوشات كريمة، يفوض إلى السيدة 2020 جانفي 23مؤرخ في  37بقرار رقـ

، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى االمستوى في الخارج واإلدماج، اإلمضاء في حدود صالحيتي
 جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.

  رئيس بصفتو  حمودة نصر الدين، تنيى مياـ السيد 2020 فيفري  10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت01بقرار رقـ
لدى مركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل " االقتصادية-اإلحصائيات االقتصادية واالجتماعية"قسـ 
 .التنمية

  رئيس قسـ بصفتو  قاضي دمحمالسيد  يعيف، 2020 فيفري  10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت02بقرار رقـ
 لدى مركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية." االقتصادية-االقتصادية واالجتماعيةاإلحصائيات "
  رئيس قسـ بصفتو  قاضي دمحم، تنيى مياـ السيد 2020 فيفري  10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت03بقرار رقـ

 التنمية.لدى مركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل " العالقات الخارجية وتثميف نتائج البحث"
  قسـ  ةرئيس ةبصف قجالي آسيا ةالسيد تعيف، 2020 فيفري  10مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت04بقرار رقـ

 لدى مركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية." العالقات الخارجية وتثميف نتائج البحث"
  بصفتيا مديرة مخبر جــراد ســعــاد تعيف األستاذة  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./06بقرار رقـ

 بحث بعنواف "ىندسة المحيط"، المنشأ لدى جامعة عنابة
  بصفتو مدير  حمداوي وليدتنيى مياـ األستاذ  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./07بقرار رقـ

 مخبر بحث بعنواف "ىندسة المحيط"، المنشأ لدى جامعة عنابة.
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  بصفتيا مديرة  قــويــقـح نــاديـةتعيف األستاذة  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./08بقرار رقـ
 مخبر تحت عنواف "االقتصاد والتنمية"، المنشأ لدى المركز الجامعي لتيبازة.

  بصفتو مدير  صبار نور الدينيعيف األستاذ  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./09بقرار رقـ
 .مخبر بحث بعنواف "النقد والدراسات األدبية والمسانيات"، المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس

  بصفتيا مديرة  صـبــايــحـي ربــيــعـةتعيف األستاذة  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./10بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "العولمة والقانوف الوطني"، المنشأ لدى جامعة تػػيػػزي وزو.

  بصفتو مدير  جبايمي واعمارتنيى مياـ األستاذ  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./11بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "العولمة والقانوف الوطني"، المنشأ لدى جامعة تػػيػػزي وزو.

  بصفتو مدير مخبر  ويبراىيم أحمديعيف األستاذ  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./12بقرار رقـ
 بحث بعنواف "الطاقوية، الميكانيؾ والمواد"، المنشأ لدى جامعة تػػيػػزي وزو.

  بصفتو مدير مخبر  عبورة دمحميعيف األستاذ  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./13بقرار رقـ
 .منشأ لدى المركز الجامعي لتيبازةتحت عنواف "دراسات في الثقافة والشخصية والتنمية"، ال

  بصفتو مدير  مباركي عبد المجيديعيف األستاذ  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./14بقرار رقـ
 .الغرب الجزائري" تداولة في ليجاتمخبر تحت عنواف "دراسة لممفردات العربية الفصحى الم

  بصفتو مدير  جــاليــمـي أحمدتنيى مياـ األستاذ  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./15بقرار رقـ
مخبر تحت عنواف "دراسة لممفردات العربية الفصحى المتداولة في ليجات الغرب الجزائري"، المنشأ لدى المركز 

 الجامعي لمنعامة.
  بصفتيا مديرة  زرمـــان فــايــزةتعيف األستاذة  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./16بقرار رقـ

 .1ة"، المنشأ لدى جامعة البميدةمخبر بحث بعنواف "الكمياء الفيزيائية لواجيات المواد التطبيقية لمبيئ
  بوشنافة صايب نعيمةتنيى مياـ األستاذة  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./17بقرار رقـ 

بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف "الكمياء الفيزيائية لواجيات المواد التطبيقية لمبيئة"، المنشأ لدى جامعة 
 .1البميدة

  بــالــي مــحــجــوبـي عــقـيـمةتعيف األستاذة  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./18بقرار رقـ 
 .2لخطاب"، المنشأ لدى جامعة سطيفبصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف "مناىج النقد المعاصر وتحميل ا

  بصفتو  بـــارة عبد الغــنــيتنيى مياـ األستاذ  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./19بقرار رقـ
 .2مدير مخبر بحث بعنواف "مناىج النقد المعاصر وتحميل الخطاب"، المنشأ لدى جامعة سطيف

  بصفتو مدير  بـن ىــنـي قـبـمـييعيف األستاذ  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./20بقرار رقـ
 .ية"، المنشأ لدى جامعة األغواطمخبر بحث بعنواف "الدراسات اإلسالمية والمغو 

  بصفتو  بـن الســايــح دمحمتنيى مياـ األستاذ  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./21بقرار رقـ
 مدير مخبر بحث بعنواف "الدراسات اإلسالمية والمغوية"، المنشأ لدى جامعة األغواط.
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  بصفتيا أوالد ىــدار حــوريــة تعيف األستاذة  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./22بقرار رقـ
 .جيجل مديرة مخبر بحث بعنواف "عمـ السمـو الجزيػئػيػة"، المنشأ لدى جامعة

  بصفتو  لـحــول مــصبـاحتنيى مياـ األستاذ  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./23بقرار رقـ
 مدير مخبر بحث بعنواف "عمـ السمـو الجزيػئػيػة"، المنشأ لدى جامعة جيجل.

  بصفتيا مديرة  شرغال نصيرةتعيف األستاذة  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./24بقرار رقـ
 .، المنشأ لدى جامعة برج بوعريريجمخبر بحث بعنواف "تشخيص وتثميف الموارد الطبيعية"

  بصفتو مدير  بن واضح عميتنيى مياـ األستاذ  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./25بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "تشخيص وتثميف الموارد الطبيعية"، المنشأ لدى جامعة برج بوعريريج.

  بصفتو مدير مخبر  جـنـيـنـة عـمـريعيف األستاذ  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./26بقرار رقـ
 .المنشأ لدى جامعة تبسةبحث بعنواف "الدراسات البيئية والتنمية المستدامة"، 

  يعيف األستاذ فػػكػػرونػي زاوي بصفتو مدير مخبر  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./27بقرار رقـ
 ."، المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباسبحث بعنواف "الفكر اإلسالمي في الجزائر

  بصفتيا مديرة مخبر  فودية مميكةتعيف األستاذة  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./28بقرار رقـ
 .1لصمبة"، المنشأ لدى جامعة سطيفبحث بعنواف "الطاقوية والكيروكيمياء لممواد ا

  تنيى مياـ األستاذ سكي عبد الكريـ بصفتو  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./29بقرار رقـ
 .1مدير مخبر بحث بعنواف "الطاقوية والكيروكيمياء لممواد الصمبة"، المنشأ لدى جامعة سطيف

  بصفتو مدير مخبر  خالدي ىشاميعيف األستاذ  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./30بقرار رقـ
نجاز معجـ موحد ليا عمى مقاييس  عممية"، المنشأ لدى بحث بعنواف "تحميميات إحصائية في العموـ اإلنسانية وا 

 .جامعة تممساف
  بصفتو  مرتاض عبد الجميلتنيى مياـ األستاذ  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./31بقرار رقـ

نجاز معجـ موحد ليا عمى مقاييس عممية"،  مدير مخبر بحث بعنواف "تحميميات إحصائية في العمـو اإلنسانية وا 
 المنشأ لدى جامعة تممساف.

  بصفتو مدير  بوخالفة عبد الكريميعيف األستاذ  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./32بقرار رقـ
 .سوبية"، المنشأ لدى جامعة تممسافمخبر بحث بعنواف "الميكانيكا الحا

  بصفتو  حومات عبد الرحيمتنيى مياـ األستاذ  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./33بقرار رقـ
 مدير مخبر بحث بعنواف "الميكانيكا الحاسوبية"، المنشأ لدى جامعة تممساف.

  بصفتيا مديرة  ســاطــة دلـيـمـةتعيف األستاذة  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./34بقرار رقـ
 .1مخبر بحث بعنواف "بيولوجيا الجزيئية والخموية"، المنشأ لدى جامعة قسنطينة 

  بصفتو مدير  خميل عبد الباسطيعيف األستاذ  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./35بقرار رقـ
 .1ونيؾ"، المنشأ لدى جامعة وىرافمخبر بحث بعنواف "فيزياء الطبقات الرقيقة والمواد لإلليكتر 
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  بصفتو مدير  مباركي بوحفصيعيف األستاذ  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./36بقرار رقـ
 .2خطار"، المنشأ لدى جامعة وىراف مخبر بحث بعنواف "األرغونوميا والوقاية مف األ

  بصفتيا مديرة  بــقــاح أمــيـنـةتعيف األستاذة  ،2020 فيفري  10مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./37بقرار رقـ
 .تطبيقات"، المنشأ لدى جامعة جيجلمخبر بحث بعنواف "المواد: إعدادات، خصائص و 

  بصفة مدير وحدة تساليت جيالليعيف السيد ي، 2020 فيفري  18مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت41بقرار رقـ 
 ."تنمية األجيزة الشمسية" لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة

  بصفة مدير وحدةبوزيدي بمقاسم السيد  تنيى مياـ، 2020 فيفري  18مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت42بقرار رقـ 
 .الشمسية" لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة"تنمية األجيزة 

  رئيسة قسـ ةبصف سمار كيينة ةالسيد تعيف، 2020 مارس 05مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت64بقرار رقـ 
 المتطورة. التكنولوجيات" لدى مركز تنمية الوثائق العممية والتقنية واألنظمة المعموماتية المتطورة"
  رئيس قسـ ةبصف أوجودي إديرالسيد  تنيى مياـ، 2020 مارس 05مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت65بقرار رقـ 

 المتطورة. التكنولوجيات" لدى مركز تنمية الوثائق العممية والتقنية واألنظمة المعموماتية المتطورة"
  أميف عاـ لدى  ةبصفروابح منور السيد  تنيى مياـ، 2020 مارس 05مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت66بقرار رقـ

 .الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةالوكالة 
  رئيسة قسـ ةبصف مسعوداني دمحمالسيد  تنيى مياـ، 2020 مارس 05مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت67بقرار رقـ 

 الموضوعاتية لمبحث في العمـو االجتماعية واإلنسانية.الوكالة لدى  تمويل مشاريع البحث""
  بصفتو مدير مخبر  زحاف دمحميعيف األستاذ ، 2020 مارس 09مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./71بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى جامعة الػمسيمة.التعمـ والتحكـ الحركيبحث بعنواف "
  بصفتو  شــويـة بــوجــمــعــةتنيى مياـ األستاذ ، 2020 مارس 09مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./72بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى جامعة الػمسيمة.الحركي التعمـ والتحكـمدير مخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير  ســوطــو كــريــميعيف األستاذ ، 2020 مارس 09مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./73بقرار رقـ

 ."، المنشأ لدى جامعة الجمفةاستكشاؼ وتثميف األنظمة البيئية السيبيةمخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير  حــاكــم أحــســنتنيى مياـ األستاذ ، 2020 مارس 09مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./74بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى جامعة الجمفة.استكشاؼ وتثميف األنظمة البيئية السيبيةمخبر بحث بعنواف "
  ضــامــر ولــيــد عبد الــرحــمـانيعيف األستاذ ، 2020 مارس 09مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./75بقرار رقـ 

 بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "المجتمع ومشاكل التنمية المحمية في الجزائر"، المنشأ لدى جامعة الشمف.
  تــقــيــة مــحــمد الــميــدي تنيى مياـ األستاذ ، 2020 مارس 09مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./76بقرار رقـ

بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "المجتمع ومشاكل التنمية المحمية في الجزائر"، المنشأ لدى جامعة  حــســان
 الشمف.

  بصفتو مدير  دحــمـــانــي عــمــريعيف األستاذ ، 2020 مارس 09مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./77بقرار رقـ
 جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا."، المنشأ لدى عمـ التبمر والديناميكيا الحراريةمخبر بحث بعنواف "
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  بصفتو مدير  طــيــبــي كـمــالتنيى مياـ األستاذ ، 2020 مارس 09مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./78بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.عمـ التبمر والديناميكيا الحراريةمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير مخبر مداني السعيد يعيف األستاذ ، 2020 مارس 09مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./79بقرار رقـ
 .1"، المنشأ لدى جامعة سطيفالمشروع العمراني: المدينة واإلقميـبحث بعنواف "

  بصفتو مدير مخبر  شــوقــي عــمــييعيف األستاذ ، 2020 مارس 09مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./80بقرار رقـ
 .1بحث بعنواف "السكف والبيئة"، المنشأ لدى جامعة سطيف

  بصفتو مدير  حـمــداوي مــحــمــديعيف األستاذ ، 2020 مارس 09مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./82بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "الخالدونية الجديدة والمؤسسات العمرانية والسمطة"، المنشأ لدى جامعة مستغانـ.

  بصفتو مدير  لــعــالم مصطفىيعيف األستاذ ، 2020 مارس 09مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./83بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.البحث في اإلعالـ اآلليمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  مـــدنـــي مــحــمــديعيف األستاذ ، 2020 مارس 09مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./84بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "متربوؿ ىندسة معمارية عمراف مجتمع"، المنشأ لدى جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا.

  مــكــاكــيــة مــعــزة نصر الدينيعيف األستاذ ، 2020 مارس 09مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./85بقرار رقـ 
بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "األنظمة الدقيقة واألنظمة المضمنة"، المنشأ لدى جامعة وىراف لمعمـو 

 والتكنولوجيا.
  بصفتو مدير  بمبشير دمحم فوزي يعيف األستاذ ، 2020 مارس 09مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./86بقرار رقـ

 مخبر بحث بعنواف "اإلشارات األنظمة والمعطيات"، المنشأ لدى جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا.
  بصفتو مدير  بــراشــد نصر الدينيعيف األستاذ ، 2020 مارس 09مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./87بقرار رقـ

 والتكنولوجيا."، المنشأ لدى جامعة وىراف لمعموـ النظـ الذكيةمخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير مخبر  زغالش حمزةيعيف األستاذ ، 2020 مارس 09مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./88بقرار رقـ

 .1"، المنشأ لدى جامعة سطيفاليندسة المعمارية لمبحر األبيض المتوسطبحث بعنواف "
  بصفتو مدير  فــريــدمــويــسي يعيف األستاذ ، 2020 مارس 09مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./89بقرار رقـ

 مخبر بحث بعنواف "النشاط البدني والرياضي، المجتمع، التربية والصحة"، المنشأ لدى جامعة الشمف.
  بصفتو مدير  سبع بوعبد هللاتنيى مياـ األستاذ ، 2020 مارس 09مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./90بقرار رقـ

 مخبر بحث بعنواف "النشاط البدني والرياضي، المجتمع، التربية والصحة"، المنشأ لدى جامعة الشمف.
  بصفتيا مديرة  زرقــيــن فــريــدةتعيف األستاذة ، 2020 مارس 12مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./91بقرار رقـ

 جامعة قالػمة."، المنشأ لدى الدراسات المغوية واألدبيةمخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير  قـيـدوم ميمودتنيى مياـ األستاذ ، 2020 مارس 12مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./92بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى جامعة قالػمة.الدراسات المغوية واألدبيةمخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير مخبر  سيدمو دمحميعيف األستاذ ، 2020 مارس 12مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./93بقرار رقـ

 .1"، المنشأ لدى جامعة البميدةالفيزياء النظرية وفيزياء تفاعل اإلشعاع الماديبحث بعنواف "
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  بصفتو مدير  خميفي رشيدتنيى مياـ األستاذ ، 2020 مارس 12مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./94بقرار رقـ
 .1المنشأ لدى جامعة البميدة "،الفيزياء النظرية وفيزياء تفاعل اإلشعاع الماديمخبر بحث بعنواف "

  بصفتيا  بن صغير حضري يمينةتعيف األستاذة ، 2020 مارس 12مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./95بقرار رقـ
المية"، المنشأ لدى جامعة مديرة مخبر بحث بعنواف "الجنوب الجزائري لمبحث في التاريخ والحضارة اإلس

 غرداية.
  بصفتو مدير  بوسميم صالحتنيى مياـ األستاذ ، 2020 مارس 12مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./96بقرار رقـ

 مخبر بحث بعنواف "الجنوب الجزائري لمبحث في التاريخ والحضارة اإلسالمية"، المنشأ لدى جامعة غرداية.
  بصفتيا مديرة مخبر  برجم مميكةتعيف األستاذة ، 2020 مارس 12مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./97بقرار رقـ

 ."، المنشأ لدى جامعة عنابةكيمياء بيوعضويةبحث بعنواف "
  بصفتو  عوف نور الدينتنيى مياـ األستاذ ، 2020 مارس 12مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./98بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى جامعة عنابة.كيمياء بيوعضويةمدير مخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير مخبر  ســاكــر حسانيعيف األستاذ ، 2020 مارس 12مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./99بقرار رقـ

 ."، المنشأ لدى جامعة عنابةالرياضيات التطبيقيةبحث بعنواف "
  بوخميس مزغيش أنيسةيعيف األستاذة ، 2020 مارس 12مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./100بقرار رقـ 

أربع سنوات قابمة  "، المنشأ لدى جامعة عنابة، لمدةتييئةالطبيعية و الموارد بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف "ال
 لمتجديد مرة واحدة.

  بصفتيا  بولحبال نوار مربوحةتعيف األستاذة ، 2020 مارس 12مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./101بقرار رقـ
"، المنشأ لدى الدراسات االجتماعية واإلنسانية وتحميل النشاطات البدنية والرياضيةمديرة مخبر بحث بعنواف "

 جامعة عنابة.
  بصفتو مدير  عشورة جماليعيف األستاذ ، 2020 مارس 12مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./102بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى جامعة عنابة.بيئةالو جيومواد مواد، مخبر بحث بعنواف "ال
  بصفتيا  خمفالوي شمس ضياتتعيف األستاذة ، 2020 مارس 12مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./103بقرار رقـ

 .التصاؿ"، المنشأ لدى جامعة عنابةمديرة مخبر بحث بعنواف "دراسات وأبحاث في ا
  بصفتيا  سعدي وحيدةتنيى مياـ األستاذة ، 2020 مارس 12مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./104بقرار رقـ

 مديرة مخبر بحث بعنواف "دراسات وأبحاث في االتصاؿ"، المنشأ لدى جامعة عنابة.
  بصفتو مدير مخبر بــريــوة مــراد يعيف األستاذ ، 2020 مارس 12مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./105بقرار رقـ

 .2الزؿ"، المنشأ لدى جامعة باتنةبحث بعنواف "التطوير اإلبداع في التصميـ البيئي لميياكل وميكانيكا الز 
  بصفتو مدير  كمالزيداني تنيى مياـ األستاذ ، 2020 مارس 12مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./106بقرار رقـ

 .2مخبر بحث بعنواف "التطوير اإلبداع في التصميـ البيئي لميياكل وميكانيكا الزالزؿ"، المنشأ لدى جامعة باتنة 
  بصفتو مدير مخبر بحث  شريفي عبد الحميديعيف األستاذ ، 2020 مارس 12مؤرخ في  107بقرار رقـ

 .سعيدة"، المنشأ لدى جامعة تكنولوجيا االتصاالتبعنواف "
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  بوعزة بوبكر صديقتنيى مياـ األستاذ ، 2020 مارس 12مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./108بقرار رقـ 
 "، المنشأ لدى جامعة سعيدة.تكنولوجيا االتصاالتبصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  عــيــاشي بــوزيــانيعيف األستاذ ، 2020 مارس 12مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.109بقرار رقـ
 قارنة"، المنشأ لدى جامعة سعيدة.مخبر بحث بعنواف "الدراسات القانونية الم

  بصفتو مدير  نقادي حفيعتنيى مياـ األستاذ ، 2020 مارس 12مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.110بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "الدراسات القانونية المقارنة"، المنشأ لدى جامعة سعيدة.

  بصفتو مدير  واقــد عبد هللايعيف األستاذ ، 2020 مارس 12مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./111بقرار رقـ
 ."، المنشأ لدى جامعة الشمفاء وبيئةػػممخبر بحث بعنواف "

  بصفتيا مديرة  بن عمارة زينبتعيف األستاذة ، 2020 مارس 12مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./112بقرار رقـ
لكترونيؾ التطبيقي"، المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.  مخبر بحث بعنواف "مكروا 

  بصفتو مدير  بوسعيود عمييعيف األستاذ ، 2020 مارس 12مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./113بقرار رقـ
 ."، المنشأ لدى جامعة جيجلالرياضيات وتطبيقات الرياضياتمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  كرادة دمحمتنيى مياـ األستاذ ، 2020 مارس 12مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./114بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة جيجل.الرياضيات وتطبيقات الرياضياتمخبر بحث بعنواف "

  بصفتيا مديرة  عــون لــيــمىتعيف األستاذة ، 2020 مارس 12مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./115بقرار رقـ
تجربة والمعالجة الخموية لمحيوانات األليفة -إنتاج وا عادة إنتاج-صحة-مخبر بحث بعنواف "مراقبة العدوة

 .توحشة"، المنشأ لدى جامعة الطارؼوالم
  بصفتو مدير  بوقرين أبوبكريعيف األستاذ ، 2020 مارس 18مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./117بقرار رقـ

 ."، المنشأ لدى جامعة األغواطالمسانيات التقابمية وخصائص المغاتمخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير  دبو الطيبتنيى مياـ األستاذ ، 2020 مارس 18مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./118بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى جامعة األغواط.المسانيات التقابمية وخصائص المغاتمخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير  شاوشي احسنيعيف األستاذ ، 2020 مارس 18مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./119بقرار رقـ

 مخبر بحث بعنواف "الكيمياء التطبيقية واليندسة الكيميائية"، المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.
  بصفتو  حسين سماعينتنيى مياـ األستاذ ، 2020 مارس 18مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./120بقرار رقـ

 مدير مخبر بحث بعنواف "الكيمياء التطبيقية واليندسة الكيميائية"، المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.
  بصفتيا  خبازي فاطمة الزىراءتعيف األستاذة ، 2020 مارس 18مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./121بقرار رقـ

 ."، المنشأ لدى جامعة خميس مميانةمديرة مخبر بحث بعنواف "التنمية المحمية والمقاولتية في والية عيف الدفمى
  بصفتو  تـوبــيــن عــمـيتنيى مياـ األستاذ ، 2020 مارس 18مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./122بقرار رقـ

 مدير مخبر بحث بعنواف "التنمية المحمية والمقاولتية في والية عيف الدفمى"، المنشأ لدى جامعة خميس مميانة.
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  فــالــق المولودة عــمـي بن عمي تعيف األستاذة ، 2020 مارس 18مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./123بقرار رقـ
"، المنشأ لدى جامعة المنطوؽ ومعالجة اإلشارات بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف "االتصاؿ جــوىــر ليمى

 .واري بومديف لمعموـ والتكنولوجياى
  بصفتو مدير  بودراع بشيرتنيى مياـ األستاذ ، 2020 مارس 18مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./124بقرار رقـ

لمعمـو "، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف المنطوؽ ومعالجة اإلشارات مخبر بحث بعنواف "االتصاؿ
 والتكنولوجيا.

  بصفتو مدير مخبر  شعبات دمحميعيف األستاذ ، 2020 مارس 18مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./125بقرار رقـ
 .واري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا"، المنشأ لدى جامعة ىالبناء في البيئةبحث بعنواف "

  ريػػابػػي دمحم ليدي بصفتو مدير يعيف األستاذ ، 2020 مارس 18مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./126بقرار رقـ
 .1"، المنشأ لدى جامعة قسنطينةواالتصاالتالكيرومغناطيسي مخبر بحث بعنواف "

  بصفتيا مديرة  تابت أول وسيمةتعيف األستاذة ، 2020 مارس 18مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./127بقرار رقـ
 تممساف."، المنشأ لدى جامعة مناجمنت األفراد والمنظماتمخبر بحث بعنواف "

  بن دي عبد هللا عبد تنيى مياـ األستاذ ، 2020 مارس 18مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./128بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة تممساف.مناجمنت األفراد والمنظماتبصفتو مدير مخبر بحث بعنواف " السالم

  بصفتو مدير  عبد القادربــرايــح يعيف األستاذ ، 2020 مارس 18مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./129بقرار رقـ
 ."، المنشأ لدى جامعة تممسافالجزيئات الكبيرة )مكروموليكوؿ(مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  مــريــاح سيدي دمحميعيف األستاذ ، 2020 مارس 18مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./130بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "اإلتػػػصػاالت"، المنشأ لدى جامعة تممساف.

  بصفتو  حـسـيـني عبد السالميعيف األستاذ ، 2020 مارس 18مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./131بقرار رقـ
 ."، المنشأ لدى جامعة المسيمةحميل اإلشارات واألنظمةػتمدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  مرازقة عيسىيعيف األستاذ ، 2020 مارس 18مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./132بقرار رقـ
 .1إمداد"، المنشأ لدى جامعة باتنة –نقل  –مخبر بحث بعنواف "إدارة 

  بصفتو  زرقــيــني طــو حسينيعيف األستاذ ، 2020 مارس 18مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./133بقرار رقـ
 .واري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا"، المنشأ لدى جامعة ىظريةػالفيزياء النمدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتيا  بن فقيو عالل ليمىتعيف األستاذة ، 2020 مارس 18مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./134بقرار رقـ
 .1مديرة مخبر بحث بعنواف "النباتات الطبية والعطرية"، المنشأ لدى جامعة البميدة

  بصفتو مدير  مالك عبد الرحمانيعيف األستاذ ، 2020 مارس 18مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./135بقرار رقـ
 ."، المنشأ لدى جامعة بومرداساليندسة الفيزيائية والمحروقاتمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  ىاشمي مجيديعيف األستاذ ، 2020 مارس 18مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./136بقرار رقـ
 .ندسة"، المنشأ لدى جامعة بومرداسمخبر بحث بعنواف "الطاقوية، الميكانيؾ والي
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  بصفتو مدير  شاطر باش أحمديعيف األستاذ ، 2020 مارس 18مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./137بقرار رقـ
 .3"، المنشأ لدى جامعة الجزائرالبحوث والدراسات السياسيةمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو  بوحوش عمارتنيى مياـ األستاذ ، 2020 مارس 18مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./138بقرار رقـ
 .3"، المنشأ لدى جامعة الجزائرالبحوث والدراسات السياسيةمدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير مخبر  كردون جالليعيف األستاذ ، 2020 مارس 18مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./139بقرار رقـ
 .1"، المنشأ لدى جامعة قسنطينةاليندسة الكيربائية لقسنطينةبحث بعنواف "

  بصفتو  الــعــابــد جمالتنيى مياـ األستاذ ، 2020 مارس 18مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./140بقرار رقـ
 .1"، المنشأ لدى جامعة قسنطينةاليندسة الكيربائية لقسنطينةمدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو   بــن يـسـعد اسماعيليعيف األستاذ ، 2020 مارس 18مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./141بقرار رقـ
 .1"، المنشأ لدى جامعة قسنطينةوالتموثعمـ الطاقة المطبق مدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو  قــاجــة مــحفوظتنيى مياـ األستاذ ، 2020 مارس 18مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./142بقرار رقـ
 .1"، المنشأ لدى جامعة قسنطينةعمـ الطاقة المطبق والتموثمدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  بــوشــوشـة عــمـييعيف األستاذ ، 2020 مارس 18مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./143بقرار رقـ
 .1"، المنشأ لدى جامعة قسنطينةالميكانيؾمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو  مــزيــانـي سميمتنيى مياـ األستاذ ، 2020 مارس 18مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./144بقرار رقـ
 .1"، المنشأ لدى جامعة قسنطينةالميكانيؾمدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  بن بــوزيــد دمحميعيف األستاذ ، 2020 مارس 18مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./145بقرار رقـ
 .ط"، المنشأ لدى جامعة أـ البواقيمخبر بحث بعنواف "العمـو التحميمية المواد والمحي

  بصفتو مدير  بــاغــمي لطفييعيف األستاذ ، 2020 مارس 18مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./146بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "اآللػػيػػة"، المنشأ لدى جامعة تممساف.
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 *-* 0202 مقررات فردية *-*
 

  جامعة وىراف مديرة ، بصفتيا نصيرة بن حراث، تنيى مياـ السيدة 2020جانفي  20مؤرخ في  01بمقرر رقـ
 .لمعموـ والتكنولوجيا

  بصفة نائب مدير مكمف حمو بوزيان أمينالسيد يكمف ، 2020جانفي  20مؤرخ في  02بمقرر رقـ ،
بتسيير شؤوف مديرية جامعة وىراف لمعمـو بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية، 

 .والتكنولوجيا، بالنيابة
  مكمف بتسيير شؤوف مديرية بصفتو  حمو بوزيان أمين، يمنح لمسيد 2020جانفي  20مؤرخ في  03بمقرر رقـ

وفي حدود صالحياتو تفويضا باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي  لمعموـ والتكنولوجيا، بالنيابة،جامعة وىراف 
 والبحث العممي كآمر بالصرؼ.

  رئيس لجنة الصفقات لمركز بصفة  ضياف سعيديعيف السيد ، 2020جانفي  21مؤرخ في  04بمقرر رقـ
 البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية.

  لجامعة رئيس لجنة الصفقات بصفة  بن نعمون حمادويعيف السيد ، 2020جانفي  21مؤرخ في  05بمقرر رقـ
 .قسنطينة-األمير عبد القادر -العمـو اإلسالمية

  لمديرية رئيس لجنة الصفقات بصفة  جودي السعيديعيف السيد ، 2020جانفي  21مؤرخ في  06بمقرر رقـ
 .الخدمات الجامعية ببسكرة

  لمديرية رئيس لجنة الصفقات بصفة  جودي السعيديعيف السيد ، 2020جانفي  21مؤرخ في  07بمقرر رقـ
 .شتمة الخدمات الجامعية ببسكرة

  عميدة كمية العمـو ، بصفتيا بن فريحة ىيام، تنيى مياـ السيدة 2020جانفي  21مؤرخ في  08بمقرر رقـ
 .3الجزائر جامعةالسياسية والعالقات الدولية، بالنيابة، ب

  لممركز رئيس لجنة الصفقات بصفة  بمحاكم مصطفىيعيف السيد ، 2020 فيفري  02مؤرخ في  013بمقرر رقـ
 .الجامعي بغميزاف

  لجامعة رئيس لجنة الصفقات بصفة  مغاشو مراديعيف السيد ، 2020 فيفري  02مؤرخ في  014بمقرر رقـ
 .مستغانـ

  لجامعة رئيس لجنة الصفقات بصفة  عيالم الحاجيعيف السيد ، 2020 فيفري  02مؤرخ في  015بمقرر رقـ
 .الشمف

  رئيس لجنة الصفقات بصفة  أكرتش جمال الدينيعيف السيد ، 2020 فيفري  27مؤرخ في  022بمقرر رقـ
 .لممدرسة الوطنية العميا لمفالحة

  لمركز لجنة الصفقات  ةرئيسبصفة  رباني فوزية ةعيف السيدت، 2020 فيفري  27مؤرخ في  023بمقرر رقـ
 .عنابة -البحث في البيئة
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  لمديرية رئيس لجنة الصفقات بصفة  كحيمي مصطفىيعيف السيد ، 2020جانفي  27مؤرخ في  024بمقرر رقـ
 .السانيا-الخدمات الجامعية وىراف

  بصفتو أميف عاـ، بالنيابة، زاوي بن يوسف، تنيى مياـ السيد 2020مارس  01مؤرخ في  025بمقرر رقـ ،
 .مميانة لجامعة خميس

  أميف عاـ، بالنيابة،  ة، بصفقاض عبد الستارالسيد يعيف ، 2020مارس  01مؤرخ في  026بمقرر رقـ
 .لجامعة خميس مميانة

  لجامعة  أميف عاـ، ، بصفتوبن عومر بتومي، تنيى مياـ السيد 2020مارس  01مؤرخ في  027بمقرر رقـ
 معسكر.

  لمركز رئيس لجنة الصفقات بصفة  بمعربي ياسينيعيف السيد ، 2020 مارس 05مؤرخ في  028بمقرر رقـ
 .البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية

  لجامعة رئيس لجنة الصفقات بصفة  ديبي زىيريعيف السيد ، 2020 مارس 05مؤرخ في  029بمقرر رقـ
 .تبسة

  عميد كمية العمـو  ، بصفةنويوة اسماعيلالسيد  يعيف، 2020 مارس 09مؤرخ في  030بمقرر رقـ
 .تبسة جامعةوالتكنولوجيا، بالنيابة، ب

  بصفتو أميف عاـ، بالنيابة، عباسي حسانالسيد تنيى مياـ ، 2020 مارس 09مؤرخ في  031بمقرر رقـ ،
 .تبسة جامعةب
  بصفتو عميد كمية اآلداب سيمي رشيدالسيد تنيى مياـ ، 2020 مارس 09مؤرخ في  032بمقرر رقـ ،

 .تبسة جامعةبالنيابة، بوالمغات، 
  بصفة عميد كمية اآلداب والمغات، غريبي صالحالسيد  يعيف، 2020 مارس 09مؤرخ في  033بمقرر رقـ ،

 .تبسة جامعةبالنيابة، ب
  بصفتو عميد كمية العمـو الوافي مسعودالسيد تنيى مياـ ، 2020 مارس 09مؤرخ في  034بمقرر رقـ ،

 .تبسة جامعةوالتكنولوجيا، بالنيابة، ب
  بصفتو عميد كمية العمـو كرمية توفيقالسيد تنيى مياـ ، 2020 مارس 09مؤرخ في  035بمقرر رقـ ،

 .البويرة جامعةاإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، بالنيابة، ب
  جامعةب ،، بصفتو أميف عاـنصرون دمحمالسيد تنيى مياـ ، 2020 مارس 09مؤرخ في  036بمقرر رقـ 

 .2البميدة
  جامعة، بصفة أميف عاـ، بالنيابة، بريغي يوسفالسيد  يعيف، 2020 مارس 09مؤرخ في  037بمقرر رقـ 

 .2البميدة
  بصفتو مدير معيد عبد المالك بن السبتيالسيد تنيى مياـ ، 2020 مارس 09مؤرخ في  038بمقرر رقـ ،

 .2قسنطينة جامعةعمـ المكتبات والتوثيق، ب
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  بصفة مدير معيد عمـ المكتبات عكنوش نبيلالسيد  يعيف، 2020 مارس 09مؤرخ في  039بمقرر رقـ ،
 .2قسنطينة جامعةوالتوثيق، بالنيابة، ب

  بصفتو مدير معيد العمـو خننو طارق السيد تنيى مياـ ، 2020 مارس 09مؤرخ في  040بمقرر رقـ ،
 سوؽ أىراس. جامعةالفالحية والبيطرية، بالنيابة، ب

  بصفتو عميد كمية العمـو بوزنادة العيدالسيد تنيى مياـ ، 2020 مارس 09مؤرخ في  041بمقرر رقـ ،
 .تبسة جامعةاإلقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير، ب

  عميد كمية العمـو  ة، بصفشتوح نور الدينالسيد  يعيف، 2020 مارس 09مؤرخ في  042بمقرر رقـ
 .تبسة جامعةببالنيابة،  اإلقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير،

  بصفتو عميد كمية زايدي سحنون السيد تنيى مياـ ، 2020 مارس 10مؤرخ في  043بمقرر رقـ ،
 .2قسنطينة جامعةالتكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ، ب

  بصفة عميد كمية التكنولوجيات بوفريش زيزات ةالسيد تعيف، 2020 مارس 10مؤرخ في  044بمقرر رقـ ،
 .2قسنطينة جامعةببالنيابة،  الحديثة لممعمومات واالتصاؿ،

  عميد كمية الحقوؽ والعمـو  ة، بصفبن طيبة صونيةالسيدة  تعيف، 2020 مارس 10مؤرخ في  045بمقرر رقـ
 .تبسة جامعةالسياسية، بالنيابة، ب

  العمـو اإلقتصادية ، بصفة عميد كمية عالم عثمانالسيد  يعيف، 2020 مارس 10مؤرخ في  046بمقرر رقـ
 .البويرة جامعةوالتجارية وعمـو التسيير، بالنيابة، ب

  بصفتو عميد كمية عموـ الطبيعة بن يحي دمحمالسيد تنيى مياـ ، 2020 مارس 11مؤرخ في  047بمقرر رقـ ،
 .سيدي بمعباس جامعةوالحياة، ب

  بصفة عميد كمية عمـو الطبيعة ، منادي نور الدينالسيد  يعيف، 2020 مارس 11مؤرخ في  048بمقرر رقـ
 .سيدي بمعباس جامعةوالحياة، بالنيابة، ب

  بصفتو عميد كمية اآلداب بوبعيو بن رابحالسيد تنيى مياـ ، 2020 مارس 29مؤرخ في  078بمقرر رقـ ،
 .سكيكدة جامعةوالمغات، بالنيابة، ب

  بصفة-بالدراسات والتمخيص مكمفة-بن خرباش نجاة ةالسيد تعيف، 2020 مارسمؤرخ في  086بمقرر رقـ 
 بيطري.-رسة العميا تخصص فالحيدرئيسة مشروع الم
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