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lI- الوزارية املصرتكة راراتــــــــقــال  

 لدى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل يتضمن إنشاء وحدة بحث في البذور، 2020أوت  16مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار  -
 19 ........................................................................................................وتحديد تنظيميا الداخمي والشتائل وتصديقيا

الحيواني لدى المركز الوطني  لتكاثرت ابيوتكنولوجيافي يتضمن إنشاء وحدة بحث ، 2020أوت  16في مؤرخ  وزاري مشتركقــرار  -
 20 .................................................................................وتحديد تنظيميا الداخمي سالالتلمتمقيح االصطناعي وتحسين ال

اإلنتاج الحيواني لدى المعيد التقني  وتطوير يتضمن إنشاء وحدة بحث لتحسين، 2020أوت  16في مؤرخ  وزاري مشتركقــرار  -
 22 ............................................................................................................الداخميلتربية الحيوانات وتحديد تنظيميا 

لدى المعيد التقني لتنمية الزراعة  يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير شعبة النخيل، 2020أوت  16مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار  -
 24 ..................................................................................................................تنظيميا الداخميالصحراوية وتحديد 

المياه لدى المعيد الوطني  تسيير موارد التربة و حوليتضمن إنشاء وحدة بحث ، 2020أوت  16وزاري مشترك مؤرخ في قــرار  -
 25 .........................................................................................وصرف المياه وتحديد تنظيميا الداخمي المسقيةلألراضي 

لدى مركز البحث العممي والتقني في  ، يتضمن إنشاء مصالح مشتركة لمبحث2020أوت  26قــرار وزاري مشترك مؤرخ  في  -
 27 ..........................................................................................................................الفيزيائية والكيميائيةالتحاليل 

 31 .......................1لدى جامعة البميدة يتضمن إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث، 2020 سبتمبر 16قــرار وزاري مشترك مؤرخ في  -
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 34 .............................1، يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة لدى جامعة وىران2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار  -
 36 .............................1، يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة لدى جامعة وىران2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار  -
 37 ..المركز االستشفائي الجامعي لمصطفى باشا، يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة لدى 2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار  -
 38 .............................1، يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة لدى جامعة وىران2020سبتمبر  20مؤرخ في  مشترك وزاري قــرار  -
 39 ............................1، يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة لدى جامعة الجزائر2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار  -
 41 .............................1، يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة لدى جامعة وىران2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار  -
 42 ...............................، يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة لدى جامعة عنابة2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار  -
 43 .....المركز االستشفائي الجامعي لعنابةلدى  ، يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار  -
ىواري بومدين لمعموم لدى جامعة  ، يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار  -

 44 ...............................................................................................................................................والتكنولوجيا
ىواري بومدين لمعموم لدى جامعة  ، يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار  -

 46 ...............................................................................................................................................والتكنولوجيا
 47 .............................1، يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة لدى جامعة وىران2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار  -
 48 ....لمركز االستشفائي الجامعي لوىران، يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة لدى ا2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار  -
 49 ....................رمعيد باستور بالجزائلدى  ، يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار  -
المؤسسة العمومية االستشفائية ، يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة لدى 2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار  -

 51 ....................................................................................................................................................ةـــبــروي
 52 ...............................، يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة لدى جامعة تيارت2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار  -
 53 .............................1، يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة لدى جامعة وىران2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار  -
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lIl- الــــــــــــــقـــــــــــــرارات 

والمتضمن تعيين أعضاء ، 2013فيفري  3المؤرخ في  30القرار رقم ، يعدل ويتمم 2020جويمية  02مؤرخ في  374قــرار رقم  -
 56 ...........................................................................................................العممي لجامعة التكوين المتواصل المجمس

 يحدد القائمة االسميةالذي ، 2018ماي  06مؤرخ في ال 432رقم  القرار، يعدل 2020جويمية  02مؤرخ في  375قــرار رقم  -
 58 ...................................................................................................................جيجل ألعضاء مجمس إدارة جامعة

القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  الوطنية العميا لإلحصاء ، يحدد 2020جويمية  02مؤرخ في  376قــرار رقم  -
 60 ......................................................................................................................................واإلقتصاد التطبيقي

الذي يحدد القائمة االسمية  2018فيفري  14المؤرخ في  144، يعدل القرار رقم 2020جويمية  02مؤرخ في  377قــرار رقم  -
 61 .....................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا إلدارة األعمال بتممسان

يتضمن تعيين أعضاء المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في ، 2020جويمية  06مؤرخ في  378 رقمقــرار  -
 62 ................................................................................................................البيوتكنولوجية وعموم الزراعة والتغذية

عموم  لقسم العموم الفالحية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020جويمية  06مؤرخ في  379قــرار رقم  -
 64 ...................................................................................................1سطيف-الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيولوجيا والفيزيولوجيا 2020جويمية  06مؤرخ في  380 قــرار رقم -
 65 .........................................................................1سطيف-عموم الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس الحيوانية بكمية

عموم  لقسم الميكروبيولوجيا بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020جويمية  06مؤرخ في  381قــرار رقم  -
 66 ...................................................................................................1سطيف-الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس

عموم  لقسم الّدراسات القاعدية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020جويمية  06مؤرخ في  382قــرار رقم  -
 67 ...................................................................................................1سطيف-الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس

عموم الطبيعة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيوكيمياء بكمية2020جويمية  06مؤرخ في  383 قــرار رقم -
 68 .............................................................................................................1سطيف-والحياة بجامعة فرحات عباس

 لقسم البيولوجيا والبيئة النباتية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020جويمية  06مؤرخ في  384قــرار رقم  -
 69 ............................................................................................1سطيف-عموم الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس

لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020جويمية  06مؤرخ في  385قــرار رقم  -
 70 ................................................................................................................................1سطيف-فرحات عباس

يحدد القائمة االسمية  الذي 2020ماي  28المؤّرخ في  302، يعّدل القرار رقم 2020جويمية  06مؤرخ في  386قــرار رقم  -
 72 .......................................................1سطيف-العمـــــوم بجامعة فرحات عباس العممية لقسم الكيمياء بكميةألعضاء المجنة 

الذي يحدد القائمة االسمية  2020ماي  28المؤّرخ في  301، يعّدل القرار رقم 2020جويمية  06مؤرخ في  387قــرار رقم  -
 73 ....................................................1سطيف-العمـــــوم بجامعة فرحات عباس ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات بكمية

 75 ...1سطيف-فرحات عباسلجامعة  المجمس العمميد القائمـة االسمية ألعضاء يحـدّ ، 2020جويمية  06مؤرخ في  388 رقـمقــرار  -
الذي يحدد القائمة االسمية  2020ماي  28المؤّرخ في  303، يعّدل القرار رقم 2020جويمية  06مؤرخ في  389قــرار رقم  -

 77 .......................................................1سطيف-العمـــــوم بجامعة فرحات عباس ألعضاء المجنة العممية لقسم الفيزياء بكمية
المحـّدد لمقائمـة االسمية ، 2020جانفي  19المؤرخ في  13رقم  ، يعّدل القرار2020جويمية  06مؤرخ في  390 رقمقــرار  -

 78 .............................................................................2الجـزائـر -أبـو القاسـم سـعد هللا ةألعضاء المجمس العممي بجـامع
العموم اإلنسانية  لقسم التاريخ بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020جويمية  06مؤرخ في  391قــرار رقم  -

 80 .......................................................................................................قــالمة-1945ماي  08واالجتماعية بجامعة 
العموم اإلنسانية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الفمسفة بكمية2020جويمية  06مؤرخ في  392قــرار رقم  -

 81 .......................................................................................................قــالمة-1945ماي  08واالجتماعية بجامعة 
العموم  لقسم عمم اآلثار بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020جويمية  06مؤرخ في  393قــرار رقم  -

 82 ..........................................................................................قــالمة-1945ماي  08بجامعة اإلنسانية واالجتماعية 
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العموم  لقسم عمم االجتماع بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020جويمية  06مؤرخ في  394قــرار رقم  -
 83 ..........................................................................................قــالمة-1945ماي  08بجامعة اإلنسانية واالجتماعية 

العموم  لقسم عمم النفس بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020جويمية  06مؤرخ في  395قــرار رقم  -
 84 ..........................................................................................قــالمة-1945ماي  08بجامعة اإلنسانية واالجتماعية 

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم اإلعالم واالتصال وعمم 2020جويمية  06مؤرخ في  396قــرار رقم  -
 85 ................................................................قــالمة-1945ماي  08اإلنسانية واالجتماعية بجامعة  العموم المكتبات بكمية

لكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020جويمية  06مؤرخ في  397قــرار رقم  -
 87 ...................................................................................................قــالمة-1945ماي  08األرض والكون بجامعة 

عموم الطبيعة  البيولوجيا بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2020جويمية  06مؤرخ في  398قــرار رقم  -
 88 ..................................................................................قــالمة-1945ماي  08والكون بجامعة  والحياة وعموم األرض

 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيئة وىندسة المحيط بكمية2020جويمية  06مؤرخ في  399قــرار رقم  -
 89 .................................................................قــالمة-1945ماي  08وعموم األرض والكون بجامعة عموم الطبيعة والحياة 

 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم الطبيعة والحياة بكمية2020جويمية  06مؤرخ في  400قــرار رقم  -
 90 .................................................................قــالمة-1945ماي  08األرض والكون بجامعة عموم الطبيعة والحياة وعموم 

 91 .ىواري بومدين-العموم والتكنولوجيالجامعة  د القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممييحـدّ ، 2020جويمية  6مؤرخ في  401 رقـمقــرار  -
، المحّدد لمقائمة االسمية 2019أفريل  24المؤرخ في  474، يعّدل القرار رقم 2020جويمية  06مؤرخ في  402قــرار رقم  -

 93 ............................3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر عموم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري  ألعضاء المجمس العممي بكمية
لكمية الحقوق والعموم السياسية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020جويمية  06مؤرخ في  403قــرار رقم  -

 95 ......................................................................................................................قــالمة-1945ماي  08بجامعة 
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العـموم القانونية واإلدارية بكمية2020جويمية  06مؤرخ في  404قــرار رقم  -

 96 ......................................................................................قــالمة-1945ماي  08الحقوق والعموم السياسية بجامعة 
الحقوق  لقسم العموم السياسية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020جويمية  06في مؤرخ  405قــرار رقم  -

 97 ................................................................................................قــالمة-1945ماي  08والعموم السياسية بجامعة 
العموم  العموم االقتصادية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2020جويمية  06مؤرخ في  406قــرار رقم  -

 98 ..........................................................................قــالمة-1945ماي  08االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة 
العموم  العموم التجارية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2020جويمية  06مؤرخ في  407قــرار رقم  -
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 169 ......................................................................................................ورقمـة-الطبيعة والحياة بجامعة قاصدي مرباح

الطبيـعة والحيـاة ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمـوم 2020جويمية  19مؤرخ في  463قــرار رقم  -
 171 .........................................................................................................................ورقمـة-بجامعة قاصدي مرباح

التنقيب وميكانيك الورشات ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم 2020جويمية  19مؤرخ في  464قـرار رقم  -
 172 .......................................ورقمـة-المحروقات والطاقات المتجددة وعموم األرض والكون بجامعة قاصدي مرباح البترولية بكمية

 المتجــددة بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم الطاقــات2020جويمية  19مؤرخ في  465قــرار رقم  -
 173 ..........................................................ورقمـة-المحروقات والطاقات المتجددة وعموم األرض والكون بجامعة قاصدي مرباح

 بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم إنتاج المحروقات2020جويمية  19مؤرخ في  466قــرار رقم  -
 174 ..........................................................ورقمـة-المحروقات والطاقات المتجددة وعموم األرض والكون بجامعة قاصدي مرباح

 األرض والكون بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم2020جويمية  19مؤرخ في  467قــرار رقم  -
 175 ..........................................................ورقمـة-المحروقات والطاقات المتجددة وعموم األرض والكون بجامعة قاصدي مرباح

لمــعيد عمــوم وتقنيات النشــاطات  المجمس العممي ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2020جويمية  19مؤرخ في  468قــرار رقم  -
 177 ..................................................................................................ورقمة-البــدنية والريــاضية بجامعة قاصدي مرباح

التكنــولــوجيا بجــامعة لــكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجــمس العممــي2020جويمية  19مؤرخ في  469قــرار رقم  -
 178 .................................................................................................................................ســعيدة-مــوالي الطــاىر

 ة العممية لقسم اآلداب والمغة اإلنجمــيزية بكمية، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجن2020جويمية  19مؤرخ في  470قــرار رقم  -
 179 ...........................................................................................سعيدة-اآلداب والّمــغات والفنــون بجامعة موالي الطاىر

 لقسم اإلعــالم اآللــي بكمية االسمية ألعضاء المجنة العممية، يحدد القائمة 2020جويمية  19مؤرخ في  471قــرار رقم  -
 181 ...........................................................................................................سعيدة-التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر

 لقسم االلكتــرو تقــني بكمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، يحدد 2020جويمية  19مؤرخ في  472قــرار رقم  -
 182 ...........................................................................................................سعيدة-التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العـمــوم االقتصادية بكمية، 2020جويمية  19مؤرخ في  473قــرار رقم  -
 183 ............................................................سعيدة-العـمــوم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة موالي الطاىر

التكنولوجيا  لقسم اإللكـترونـيك بكمية يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2020جويمية  19مؤرخ في  474قــرار رقم  -
 184 ..........................................................................................................................سعيدة-بجامعة موالي الطاىر

 لقسم اليندسة المدنية والّري بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020جويمية  19 مؤرخ في 475قــرار رقم  -
 185 ...........................................................................................................سعيدة-التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر



  2020-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   8

 

 

 لقسم ىندســة الطـرائق بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020جويمية  19مؤرخ في  476قــرار رقم  -
 186 ...........................................................................................................سعيدة-التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر

لــكمية التكنــولــوجيـا بجامعة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمــس العممــي2020جويمية  19مؤرخ في  477رقم قــرار  -
 187 ..............................................................................................................................الشمف-حسيبة بن بوعمي

لقســم اإللكتــرونيــك بكمية التكنولوجيا  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020جويمية  19مؤرخ في  478قــرار رقم  -
 189 ....................................................................................................................الشمف-بجامعة حسيبة بن بوعمي

لقســم الجذع المشترك في التكنولوجيا  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020جويمية  19مؤرخ في  479قــرار رقم  -
 190 ...............................................................................................الشمف-التكنولوجيا بجامعة حسيبة بن بوعميبكمية 

لقســم اإللكتـروتقنــي بكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020جويمية  19مؤرخ في  480قــرار رقم  -
 191 ......................................................................................................الشمف-ولوجيا بجامعة حسيبة بن بوعميالتكن

 لقسم اليندســة الميكانيكية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020جويمية  19مؤرخ في  481قــرار رقم  -
 193 ......................................................................................................الشمف-التكنولوجيا بجامعة حسيبة بن بوعمي

بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ىندســة الطـرائــق 2020جويمية  19مؤرخ في  482قــرار رقم  -
 194 ......................................................................................................الشمف-التكنولوجيا بجامعة حسيبة بن بوعمي

االسمية  المحدد لمقائمة، 2019جويمية  11المؤرخ في  1167، يعّدل القرار رقم 2020جويمية  19مؤرخ في  483قــرار رقــم  -
 195 ...............................................................تممسان-ألعضاء المجمس العممي بكّمية اآلداب والّمغات بجامعـة أبو بكر بمقايد

مية المحدد لمقائمة االس ،2019جويمية  11المؤرخ في  1164، يعّدل القرار رقم 2020جويمية  19مؤرخ في  484قـرار رقم  -
 197 ......................................تممسان-ألعضاء المجنة العممية لقسـم المغة اإلنجميزية بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد

المحدد لمقائمة االسمية  ،2019جويمية  11المؤرخ في  1163، يعّدل القرار رقم 2020جويمية  19مؤرخ في  485قــرار رقم  -
 198 .......................................تممسان-ألعضاء المجنة العممية لقسـم المغة الفرنسية بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد

لمقائمة االسمية  ، المحدد2019جويمية  11المؤرخ في  1166، يعّدل القرار رقم 2020جويمية  19مؤرخ في  486قــرار رقم  -
 199 .................................تممسان-بجامعة أبو بكر بمقايد ألعضاء المجنة العممية لقسـم المغة واألدب العربي بكّميـة اآلداب والمغات

العموم  اإللكتــرونــيك بكمية، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم 2020جويمية  19مؤرخ في  487قــرار رقم  -
 200 ........................................................................................برج بوعريريج-بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي والتكنولوجيا

 201 ..غميزان-أحمد زبانة لممركز الجامعي العمميد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس يحـدّ  ،2020جويمية  19مؤرخ في  488 رقـمقــرار  -
الذي يحدد القائمة االسمية  2019أفريل  24المؤّرخ في  482، يعّدل القرار رقم 2020جويمية  19مؤرخ في  489قـرار رقم  -

 203 ...............................................3قسنطينة-صالح بوبنيدر المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة ألعضاء
لكمية الحقوق والعموم السياسية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020جويمية  19مؤرخ في  490قــرار رقم  -

 204 ..........................................................................................................................تبسة-بجامعة العربي التبسي
لقسم الحقوق بكمية الحقوق والعموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020جويمية  19مؤرخ في  491قــرار رقم  -

 205 .............................................................................................................تبسة-بجامعة العربي التبسيالسياسية  
لقسم العموم السياسية بكمية الحقوق  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020جويمية  19مؤرخ في  492قــرار رقم  -

 206 ....................................................................................................تبسة-والعموم السياسية  بجامعة العربي التبسي
الطبيعة  الدقيقة وعموم لكمية العموم ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020جويمية  19مؤرخ في  493قــرار رقم  -

 208 .................................................................................................................تبسة-والحياة بجامعة العربي التبسي
األرض والكون بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم 2020جويمية  19مؤرخ في  495قــرار رقم  -

 209 .............................................................................تبسة-العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسي
المادة بكمية العموم لقسم عموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020جويمية  19مؤرخ في  498قــرار رقم  -

 210 .....................................................................................تبسة-الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسي
موم اإلعالم واالتصال بكمية لقسم عــ ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020جويمية  19مؤرخ في  499قــرار رقم  -

 212 .......................................................................................تبسة-العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسي
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لقسم عمـم النفـس بكمية العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020جويمية  19مؤرخ في  500قــرار رقم  -
 213 ...............................................................................................تبسة-اإلنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسي

العممية لقسم عــمم االجتماع بكمية العموم ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 2020جويمية  19مؤرخ في  501قــرار رقم  -
 214 ...............................................................................................تبسة-اإلنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسي

لقسم عــمم المكتبــات بكمية العموم  المجنة العممية، يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2020جويمية  19مؤرخ في  502قــرار رقم  -
 215 ...............................................................................................تبسة-اإلنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسي

لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية  ة ألعضاء المجمس العممي، يحدد القائمة االسمي2020جويمية  19مؤرخ في  505قــرار رقم  -
 216 ..........................................................................................................................تبسة-بجامعة العربي التبسي

لقسم المغة واألدب العربي بكمية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، يحدد 2020جويمية  19مؤرخ في  507قــرار رقم  -
 218 ........................................................................................................تبسة-اآلداب والمغات بجامعة العربي التبسي

لقسم اآلداب والمغة الفرنسية بكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020جويمية  19مؤرخ في  508قــرار رقم  -
 219 ........................................................................................................تبسة-اآلداب والمغات بجامعة العربي التبسي

المالية والمحاسبة بكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم2020جويمية  19مؤرخ في  509قــرار رقم  -
 220 ..............................................................تبسة-التجارية وعموم التسيير بجامعة العربي التبسي مالعموم االقتصادية والعمو 

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم التجارية بكمية العموم 2020جويمية  19المؤرخ في  510قــرار رقم  -
 221 ......................................................................تبسة-التجارية وعموم التسيير بجامعة العربي التبسي ماالقتصادية والعمو 

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االقتصادية بكمية العموم 2020جويمية  19مؤرخ في  511 قــرار رقم -
 223 ......................................................................تبسة-التجارية وعموم التسيير بجامعة العربي التبسي ماالقتصادية والعمو 

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم التسيير بكمية العموم 2020جويمية  19مؤرخ في  512قــرار رقم  -
 224 ......................................................................تبسة-التجارية وعموم التسيير بجامعة العربي التبسي ماالقتصادية والعمو 

 ملكمية العموم االقتصادية والعمو  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020جويمية  19مؤرخ في  513قــرار رقم  -
 225 .............................................................................................تبسة-التجارية وعموم التسيير بجامعة العربي التبسي

والتكنولوجيا بجامعة  لكمية العموم ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020جويمية  19مؤرخ في  514قــرار رقم  -
 227 ....................................................................................................................................تبسة-العربي التبسي

لقسم اليندسة المدنية بكمية العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020جويمية  19مؤرخ في  516قــرار رقم  -
 228 ...........................................................................................................تبسة-لتكنولوجيا بجامعة العربي التبسيوا

بكمية العموم لقسم اليندسة المعمارية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020جويمية  19مؤرخ في  518قــرار رقم  -
 229 ...........................................................................................................تبسة-والتكنولوجيا بجامعة العربي التبسي

 230 ..لمجنة الجامعية الوطنية( 43) الثالثة واألربعون  نتائج الدورةعن عالن ، يتضمن اإل2020جويمية  19مؤرخ في  519قــرار رقم  -
نوفمبر  27المؤرخة في  1، يتضمن الموافقة عمى مداولة مجمس إدارة جامعة البميدة2020جويمية  20مؤرخ في  520قــرار رقم  -

 249 .............................................والمتضمنة الموافقة عمى إيجار محالت عقارية تابعة لمجامعة لفائدة متعاممين خواص 2019
، يتضمن الموافقة عمى مداولة مجمس إدارة جامعة األمير عبد القادر لمعموم 2020جويمية  20مؤرخ في  521قــرار رقم  -

لمجامعة لفائدة والمتضمنة الموافقة عمى إيجار محالت عقارية تابعة  2019ديسمبر  18اإلسالمية بقسنطينة المؤرخة في 
 250 .........................................................................................................................................متعاممين خواص

لمفالحة بالحراش المؤرخة  لعميا، يتضمن الموافقة عمى مداولة مجمس إدارة المدرسة ا2020جويمية  20مؤرخ في  522قــرار رقم  -
 251 ........................تابعة لممدرسة لفائدة متعاممين خواص والمتضمنة الموافقة عمى إيجار محالت عقارية 2019ديسمبر  15في 

المتطورة ، يتضمن الموافقة عمى مداولة مجمس إدارة مركز تنمية التكنولوجيات 2020جويمية  20مؤرخ في  523قــرار رقم  -
 252 ...............تابعة لممركز لفائدة متعاممين خواص والمتضمنة الموافقة عمى إيجار محالت عقارية 2019ديسمبر  19المؤرخة في 

لكمية العمـــوم والتكنـولـوجيـا بجامعة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020جويمية  21مؤرخ في  524قــرار رقم  -
 253 ................................................................................................................................قــالمة-1945ي ما 08

 ي بكميةلقسم اليندسة المدنية والرّ  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020جويمية  21مؤرخ في  525قــرار رقم  -
 255 ...............................................................................................قــالمة-1945ماي  08العموم والتكنولوجيا بجامعة 
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المعمارية والعمران لقسم اليندسة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020جويمية  21مؤرخ في  526قــرار رقم  -
 256 ........................................................................................قالمة-1945ماي  08العموم والتكنولوجيا بجامعة  بكمية

اإللكتـرونيك واالتصـاالت ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم 2020جويمية  21مؤرخ في  527قــرار رقم  -
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المحدد لمقائمة االسمية ، 2019أفريل  24في المؤرخ  456، يعّدل القرار رقم 2020سبتمبر  28مؤرخ في  644قــرار رقم  -

 356 عين تموشنت-بمحاج بوشعيببالمركز الجامعي المجمس العممي لمعيد العمـوم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير ألعضـاء 
 عموم األرض والكون بجامعة المجمس العممي لمعيد ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2020 سبتمبر 28مؤرخ في  645قــرار رقم  -

 357 ............................................................................................................................2باتنة–مصطفى بن بولعيد 
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لمعيد الحقوق والعموم السياسية  المجمس العمميألعضـاء ، يحدد القائمة االسمية 2020سبتمبر  28مؤرخ في  646قــرار رقم  -
 358 .................................................................................................................البيض-نور البشير بالمركز الجامعي

لقسم البيولوجيا بكمية العموم بجامعة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020سبتمبر  28مؤرخ في  647قــرار رقم  -
 360 ...................................................................................................................................سعيدة-الطاىر موالي

الرياضيات بكمية العموم بجامعة  لقسم ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020سبتمبر  28مؤرخ في  648قــرار رقم  -
 361 ...................................................................................................................................سعيدة-الطاىر موالي

العموم بجامعة  لقسم الكيمياء بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020سبتمبر  28مؤرخ في  649قــرار رقم  -
 362 ...................................................................................................................................سعيدة-الطاىر موالي

العمــــوم االجتماعية  لكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020سبتمبر  28مؤرخ في  650قــرار رقم  -
 363 .......................................................................................................سكيكدة-1955أوت  20واإلنسانية بجامعة 

أوت  20لعمــــوم بجامعة لكمية ا ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020سبتمبر  28مؤرخ في  651قــرار رقم  -
 364 ..........................................................................................................................................سكيكدة-1955

العممية لقسم التكنولوجيا بكمية التكنولوجيا ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 2020سبتمبر  28مؤرخ في  652قــرار رقم  -
 366 ....................................................................................................................سكيكدة-1955أوت  20بجامعة 

المجنة العممية لقسم الحقوق بكمية الحقوق والعموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2020سبتمبر  28مؤرخ في  653قــرار رقم  -
 367 ........................................................................................................سكيكدة-1955أوت  20السياسية بجامعة 

لقسم اليندسة الكيربائية بكمية  ضاء المجنة العممية، يحدد القائمة االسمية ألع2020سبتمبر  28مؤرخ في  654قــرار رقم  -
 368 ......................................................................................................سكيكدة-1955أوت  20التكنولوجيا بجامعة 

لكمية الحقوق والعموم السياسية  ألعضاء المجمس العممي، يحدد القائمة االسمية 2020سبتمبر  28مؤرخ في  655قــرار رقم  -
 369 ....................................................................................................................الطارف-بجامعة الشاذلي بن جديد

لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة  سمية ألعضاء المجمس العممي، يحدد القائمة اال2020سبتمبر  28مؤرخ في  656قــرار رقم  -
 370 ..............................................................................................................................الطارف-الشاذلي بن جديد

وتقنيات النشاطات  عموم لمعيد المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  657قــرار رقم  -
 372 ....................................................................................................تبسة-العربي التبسي البدنية والرياضية بجامعة

العربي  بجامعة ـمـالمناج لمعيـد المجمس العممي ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2020سبتمبر  28مؤرخ في  658قــرار رقم  -
 373 .............................................................................................................................................تبسة-التبسي

لكمية عمـوم المـادة بجامعة ابن  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020سبتمبر  28في  مؤرخ 659قــرار رقم  -
 374 ............................................................................................................................................تيارت-خمدون 

لقسم العموم والتكنولوجيا بكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020سبتمبر  28مؤرخ في  660رقم  قــرار -
 375 .........................................................................................................تيارت-العموم التطبيقية بجامعة ابن خمدون 

لقسم الفيزياء بكمية عموم المادة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020سبتمبر  28مؤرخ في  661قــرار رقم  -
 376 .............................................................................................................................تيارت-بجامعة ابن خمدون 

لقسم اليندسة الكيربائية بكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020سبتمبر  28مؤرخ في  662قــرار رقم  -
 377 .........................................................................................................تيارت-قية بجامعة ابن خمدون العموم التطبي

لقسم اليندسة المدنية بكمية العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020سبتمبر  28مؤرخ في  663قــرار رقم  -
 378 .................................................................................................................تيارت-التطبيقية بجامعة ابن خمدون 

الميكانيكية بكمية لقسم اليندسة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020سبتمبر  28مؤرخ في  664قــرار رقم  -
 380 .........................................................................................................تيارت-العموم التطبيقية بجامعة ابن خمدون 

المحّدد لمقائمة االسمية  2019جويمية  11المؤرخ في  1162، يعًدل القرار رقم 2020سبتمبر  28مؤرخ في  665قــرار رقــم  -
 381 ......................................تممسان-العموم اإلنسانية والعموم اإلجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد ألعضاء المجمس العممي بكّمية

لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020سبتمبر  28مؤرخ في  666قــرار رقم  -
 383 ....................................................................................................وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبجامعة 



  2020-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   14

 

 

اإلعالم اآللي بكمية الرياضيات  العممية لقسم، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 2020سبتمبر  28مؤرخ في  667قــرار رقم  -
 384 ..................................................................................وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافواإلعالم اآللي بجامعة 

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات بكمية الرياضيات 2020سبتمبر  28مؤرخ في  668قــرار رقم  -
 385 ..................................................................................وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافواإلعالم اآللي بجامعة 

لقسم الفيزياء الطاقوية بكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020سبتمبر  28مؤرخ في  669قــرار رقم  -
 386 .........................................................................................وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافالفيـزياء بجامعة 

لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020سبتمبر  28مؤرخ في  670قــرار رقم  -
 387 ..............................................................................................................وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف

لقسم تكنولوجيا المواد بكمية الفيـزياء  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020سبتمبر  28مؤرخ في  671قــرار رقم  -
 389 ....................................................................................................وىران-والتكنولوجيا دمحم بوضيافالعموم بجامعة 

البيوتكنولوجيا بكمية عموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2020سبتمبر  28مؤرخ في  672قــرار رقم  -
 390 .................................................................................وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافالطبيعة والحياة بجامعة 

الكائن الحي والبيئة بكمية  لقسم، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020سبتمبر  28مؤرخ في  673قــرار رقم  -
 391 ..........................................................................وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافعموم الطبيعة والحياة بجامعة 

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الوراثة الجزيئية التطبيقية 2020سبتمبر  28مؤرخ في  674قــرار رقم  -
 392 ..................................................................وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة 

العموم لكمية الفيـزياء بجامعة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020سبتمبر  28مؤرخ في  675قــرار رقم  -
 393 ......................................................................................................................وىران-والتكنولوجيا دمحم بوضياف

لقسم ىندسة الفيزياء بكمية الفيـزياء  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020سبتمبر  28مؤرخ في  676قــرار رقم  -
 395 ....................................................................................................وىران-والتكنولوجيا دمحم بوضيافالعموم بجامعة 

قائمة االسمية لم المحّدد، 2018فيفري  21المؤرخ في  174قمة ، يعّدل القرار ر 2020سبتمبر  28مؤرخ في  677 رقـمقــرار  -
 396 .....................................................................وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف المجمس العممي لجامعةألعضاء 

المحّدد لمقائمة االسمية ، 2019ماي  05المؤرخ في  588ر رقم ، يعّدل القرا2020سبتمبر  28مؤرخ في  678قــرار رقم  -
 398 ......................................................................تيزي وزو-لكميـة العمــوم بجامعة مولود معمري  العممـيألعضاء المجمـس 

مقائمة االسمية لحدد الم ،2018أكتوبر  01المؤرخ في  885رقم  ، يعدل القــرار2020سبتمبر  30مؤرخ في  679قــرار رقم  -
 399 ...........................................................................الجزائر-العميا في العموم التطبيقيةلممدرسة  العمميألعضاء المجمس 

لقائمة االسمية الذي يحّدد ا 2018أكتوبر  01المؤرخ في  883رقم  ، يعدل القــرار2020سبتمبر  30مؤرخ في  680قــرار رقم  -
 401 .............................................الجزائر-العميا في العموم التطبيقيةمدرسة العممية لقسم التكوين التحضيري بال المجنةألعضاء 

االسمية  لقائمةالذي يحّدد ا 2018أكتوبر  01المؤرخ في  884رقم  ، يعدل القــرار2020سبتمبر  30مؤرخ في  681قــرار رقم  -
 402 ...................................الجزائر-العميا في العموم التطبيقيةمدرسة العممية لقسم التكوينات في الطور الثاني بالالمجنة ألعضاء 

العميا مدرسة لقسم الصحافة بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2020سبتمبر  30مؤرخ في  682قــرار رقم  -
 403 .................................................................................................................................لمصحافة وعموم اإلعالم

العميا مدرسة لقسم عمـوم اإلعــالم بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2020سبتمبر  30مؤرخ في  683قــرار رقم  -
 404 .................................................................................................................................لمصحافة وعموم اإلعالم

مقائمـة االسمية لد حـدّ الم، 2020فيفري  24المؤرخ في  109 رقـم، يعدل القــرار 2020سبتمبر  30مؤرخ في  684قــرار رقم  -
 405 ...........................................................................................................3الجزائرلجامعة  ألعضاء المجمس العممي

المحّدد لمقائمة االسمية  2019ماي  09المؤرخ في  663،  يعّدل القرار رقم 2020سبتمبر  30مؤرخ في  685قــرار رقــم  -
 406 ......................................................2الجزائر-بكمية العموم االجتماعية بجامعة أبوالقاسم سعد هللا ألعضاء المجمس العممي

قائمة االسمية لمالمحّدد  2019أفريل  24المؤرخ في  457، يعّدل القرار رقم 2020سبتمبر  30مؤرخ في  686قــرار رقم  -
 408 ..................................................بوىران المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة لقسم ىندسة األنظمة بال المجنة العمميةألعضاء 

قائمة االسمية لمد حدّ الم، 2019أفريل  24مؤرخ في ال 458، يعّدل القرار رقم 2020سبتمبر  30مؤرخ في  687رقم قــرار  -
 409 ............................................................................بوىران المتعددة التقنياتالوطنية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة 
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، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسـة الميكـانيكية بكمية 2020سبتمبر  30مؤرخ في  688قــرار رقم  -
 411 ...........................................................................وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافاليندسة الميكانيكية بجامعة 

لمعيد عموم وتقنيات النشاطات  المجمس العممي ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2020سبتمبر  30مؤرخ في  689قــرار رقم  -
 413 ........................................................................................................بسكرة-دمحم خيضر البدنية والرياضية بجامعة

 

IV- ــــــقـــــــــــــرراتمالــــ 

تحت تميممي، والية الجزائر،  نيج روبرتسو، 23، يتضمن وضع مبنى إداري كائن بـ 2020جويمية  26مؤرخ في  195مقــرر رقم  -
 416 .................................................................................................................................1تصرف جامعة الجزائر

 418 ........................................................................................................2020أوت  10مؤرخ في  201مقــرر رقم  -
 419 ........................................................................................................2020أوت  10مؤرخ في  202مقــرر رقم  -
تحت تصرف مركز البحث في  ،1، يتضمن وضع جزء من ىياكل جامعة قسنطينة2020أوت  24مؤرخ في  214ر رقم مقــر  -

 421 ..................................................................................................................................................الميكانيك
تحت تصرف مركز البحث في البيو  ،1، يتضمن وضع جزء من ىياكل جامعة قسنطينة2020أوت  24مؤرخ في  215مقــرر رقم  -

 423 ..................................................................................................................................................اتكنولوجي
، تحت تصرف مركز لمبحث في 1، يتضمن وضع جزء من ىياكل جامعة قسنطينة2020أوت  24مؤرخ في  216مقــرر رقم  -

 424 ..............................................................اإلعالم العممي والتقني، لتوطين وحدة البحث في الوساطة ونشر الثقافة العممية
، تحت تصرف الوكالة الوطنية 1، يتضمن وضع جزء من ىياكل جامعة قسنطينة2020أوت  24مؤرخ في  217رقم مقــرر  -

 426 ..................................................................لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، لتوطين حاضنة كمصمحة مشتركة
، يتضمن وضع ىياكل كمية الطب سابقًا، بوىران، تحت تصرف المدرسة العميا في 2020أوت  24مؤرخ في  218مقــرر رقم  -

 428 ..........................................................اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران، والمدرسة العميا في العموم البيولوجية بوىران
مركز لمبحث في اإلعالم  ، يتضمن وضع جزء من ىياكل جامعة بجاية، تحت تصرف2020أوت  24مؤرخ في  219مقــرر رقم  -

 431 ...........................................................................العممي والتقني، لتوطين وحدة البحث في عموم المعطيات والتطبيقات
 سماةوالتغذية الحيوانية الم   إنتاج مواد الصحة ةوحد، يتضمن وضع جزء من ىياكل 2020سبتمبر  15مؤرخ في  245مقــرر رقم  -

، الواقعة بالمنطقة الصناعية ببمدية بوسماعيل والية تيبازة، تحت تصرف مركز البحث في التكنولوجيات (PASNA) سابًقا
 432 ..................................................................................................................................................الصناعية

 سماةوالتغذية الحيوانية الم   إنتاج مواد الصحة ةوحد، يتضمن وضع جزء من ىياكل 2020سبتمبر  15مؤرخ في  246مقــرر رقم  -
حت تصرف مركز البحث العممي والتقني في ت، الواقعة بالمنطقة الصناعية ببمدية بوسماعيل والية تيبازة، (PASNA) سابًقا

 434 ..........................................................................................................................التحاليل الفيزيائية والكيميائية
 

V- املناشري 

ق بالتسجيل األّولي وتوجيو عمّ المت، 2020سبتمبر سنة  17ىـ الموافق 1442محرم عام  29ؤّرخ في ـــــــم 01 مــــــور رقــشــنــم -
 437 ................................................................................2021-2020 لسنة الجامعيةبعنوان احاممي شيادة البكالوريا 

 

VIةـــــــرديـــفـــال والــمـقــــررات راراتـــــــقـــال - 
 451 ......................................................................2020 الثالثي الثالث ةــــــرديــــف راراتـــــــق 

 461 ....................................................................2020 الثالثي الثالث ةــــــرديــــف مــقـــررات 
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  يتضمف إنشاء ، 2020سنة يونيو  27الموافق  1441ذي القعدة عاـ  5مؤرخ في  167-20مرسوـ تنفيذي رقـ

 مدرسة وطنية عميا لمغابات.
  (2020يونيو  30 الصادرة بتاريخ 38)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  يتضمف إنشاء 2020سنة غشت  22الموافق  1442محـر عاـ  3مؤرخ في  235-20مرسوـ تنفيذي رقـ ،
 وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة.مدرسة عميا في عموـ 

  (2020غشت  31الصادرة بتاريخ  51)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 يتضمف إنشاء مصمحة 2020غشت سنة  8الموافق  1441ذي الحجة عاـ  18 قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في ،
 .مشتركة لمبحث لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا

  (2020سبتمبر  02الصادرة بتاريخ  52)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

   يتضمف التنظيـ الداخمي2020غشت سنة  16الموافق  1441ذي الحجة عاـ  26 فيقرار وزاري مشترؾ مؤرخ ، 
 .لمركز البحث في الميكانيؾ 

  (2020 سبتمبر 14الصادرة بتاريخ  53)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  العالي التعميـ شيادات قػػػػائػػػمة يػػػحػػػّدد ،2020يوليو سنة  27 الموافق 1441 ـاع ةجحال يذ 6 قػػرار مؤرخ في 
 . الجزائرية العالي التعميـ شيادات مع بمعادلتيا المعترؼ األجنبية

 ( 2020 غشت 30الصادرة بتاريخ  50)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 والشتائل يتضمن إنشاء وحدة بحث في البذور، 2020أوت  16مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار 
  وتحديد تنظيميا الداخمي والشتائل وتصديقيا لدى المركز الوطني لمراقبة البذور

 

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

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

المتضمف و  1987 نوفمبر سنة 3 الموافق 1437ربيع األوؿ عاـ  11 المؤرخ في 235-87وبمقتضى المرسـو رقـ  -
 .لممعاىد التقنية الفالحية، المعدؿ المتمـالنموذجي القانوف األساسي 

 2020 سنة وافج 23الموافق  1441عاـ  اوؿ ذو القعدةالمؤرخ في   163-20وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتّمـ، المعّدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة

 1992 مارس سنة 28الموافق  1412رمضاف عاـ  23المؤرخ في  133-92بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
 .تصديقياوالمتضمف إنشاء مركز وطني لمراقبة البذور والشتائل و 

الذي  1999 أكتوبر سنة 31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا

الذي  1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99ومقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا

والمتضمف  1994 مارس سنة 27الموافق  1414شواؿ عاـ  15مؤرخ في وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ ال -
 تصديقيا.التنظيـ اإلداري لممركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل و 

الذي يحدد القائمة االسمية  2019 سنة يوليو 4الموافق  1440وبمقتضى القرار المؤرخ في أّوؿ ذي القعدة عاـ  -
والصيد  لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي في وزارة الفالحة والتنمية الريفيةالمجنة القطاعية الدائمة  ألعضاء
  .البحري 

والصيد  القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة الفالحة والتنمية الريفيةوبعد أخذ رأي المجنة  -
 .2020جانفي  27البحري خالؿ دورتيا المنعقدة بتاريخ 

 

 يقــــرران
 

 شعباف عاـ 8المؤرخ في  257-99مف المرسوـ التنفيذي رقـ  21و 9تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث في  1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420
وتحديد تنظيميا الداخمي، والشتائل وتصديقيا،  والشتائل لدى المركز الوطني لمراقبة البذور البذور

 تدعى في صمب النص "وحدة بحث".
 .والشتائل وتصديقيا بالحراش، والية الجزائر يقع مقر وحدة البحث بالمركز الوطني لمراقبة البذور :2المادة 

 ويمكف نقمو إلى أي مكاف آخر مف التراب الوطني حسب نفس األشكاؿ المحددة إلنشائو.
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شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99مف المرسوـ التنفيذي رقـ  6ـ المحددة في المادة عالوة عمى الميا :3المادة 
والمذكور أعاله، تكمف وحدة البحث بنشاطات البحث والتنمية في  1999نوفمبر  16الموافق  1420
 سيما: ال، الشتائلو البذور  مجاؿ

 .الوسائللمموارد و  أفضلمراقبة جودة البذور والشتائل مف أجل تسيير  أنظمةطوير ت -
القطاع ووضع في متناوؿ  والشتائل المراقبة لضماف تأطير أفضل لشعب البذور أنظمةوتوسيع  عصرنة -

 .مواد ذات جودةوالمستيمؾ االقتصادي 
 .النوعي ألصناؼ األنواع المزروعةالتقييـ الجيني والظاىري و  -
 .نتاجالتأقمـ مع مختمف مناطق اإلوضع خريطة لألصناؼ حسب المردود و  -
 .يةالمناخ اتتغير ال بالنسبة إلىتقييـ قابمية تفاعل األصناؼ مع مختمف العوامل الحيوية وغير الحيوية  -

 (:2تتشكل وحدة البحث مف قسميف ) :4المادة 
 قسـ البحث: البذور والشتائل.  
 :تقييـ األصناؼ. قسـ البحث 

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

 2020 أوت 16 فيحرر بالجزائر 
 

 والبحث العممي وزير التعميم العالي                                                وزير الفالحة والتنمية الريفية

 أ.د عبد الباقي بن زيان                                                   عبد الحميد حمداني                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لتكاثرت ابيوتكنولوجيافي يتضمن إنشاء وحدة بحث ، 2020أوت  16في مؤرخ  وزاري مشتركقــرار 
 وتحديد تنظيميا الداخمي سالالتالحيواني لدى المركز الوطني لمتمقيح االصطناعي وتحسين ال

 

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

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

والمتضمف  1987 نوفمبر سنة 3الموافق  1408ربيع األوؿ عاـ  11المؤرخ في  235-87وبمقتضى المرسـو رقـ  -
 .والمتمـ المعدؿ القانوف األساسي النموذجي لممعاىد التقنية الفالحية،

والمتضمف  1988سنة  يناير 5الموافق  1408جمادى األولى عاـ  15المؤرخ في  04-88لمرسـو رقـ اوبمقتضى  -
 .المعدؿ والمتمـ ،السالالتمركز وطني لمتمقيح االصطناعي وتحسيف  إنشاء

 2020 سنة وافج 23الموافق  1441عاـ  اوؿ ذو القعدةالمؤرخ في   163-20وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة

الذي  1999 أكتوبر سنة 31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا
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الذي  1999 نوفمبر سنة 16الموافق  1420شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا

 الذي يحدد 2019 سبتمبر سنة 17الموافق  1441محـر عاـ  17المؤرخ في  المشترؾ وبمقتضى القرار الوزاري  -
 .السالالتـ الداخمي لممركز الوطني لمتمقيح االصطناعي وتحسيف ينظتال

 االسمية القائمة الذي يحدد 2019سنة  يوليو 4الموافق  1440 عاـ القعدة ذي أّوؿ في المؤّرخ وبمقتضى القرار -
 والصيد الريفية والتنمية الفالحة وزارة في التكنولوجي والتطوير العممي لمبحث الدائمة القطاعية المجنة ألعضاء
 .البحري 

 والصيد وبعد أخذ رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة الفالحة والتنمية الريفية -
 .2020 نايري 27خالؿ دورتيا المنعقدة بتاريخ  البحري 

 

 يقــــرران
 

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

لدى المركز الوطني لمتمقيح االصطناعي وتحسيف السالالت وتحديد  التكاثر الحيواني تبيوتكنولوجيا
 دة بحث".تنظيميا الداخمي، تدعى في صمب النص "وح

 ببابا عمي، والية الجزائر. السالالتيقع مقر وحدة البحث بالمركز الوطني لمتمقيح االصطناعي وتحسيف  :2المادة 
 ويمكف نقمو إلى أي مكاف آخر مف التراب الوطني حسب نفس األشكاؿ المحددة إلنشائو.

شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99مف المرسوـ التنفيذي رقـ  6عالوة عمى المياـ المحددة في المادة  :3لمادة ا
والمذكور أعاله، تكمف وحدة البحث بنشاطات البحث والتنمية في  1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420
 التكاثر الحيواني وتحسيف السالالت، السيما: مجاؿ

ني، السيما التمقيح تطوير ووضع عمى نطاؽ واسع البيوتكنولوجيات المرتبطة بالتكاثر الحيوا -
ونقل األجنة عند كل الحيوانات المنتجة وكذالؾ عند تربية االرانب، الدجاج، النحل وتربية  االصطناعي

 .المائيات
 .الوراثي الوطني عف طريق تقنيات الحفع بالتجميد )البذور واألجنة( الموروثالحفاظ عمى  -
 .غناـاألو ، الماعز خيوؿال ،جماؿال، بقارلأللسالالت المحمية عمى اظ الجيني اتوصيف والحف -
تطوير القدرات الحيوانية ألغراض إنتاج الحميب والمحوـ عف طريق اختيار الفحوؿ في اختبار النسل  -

 .اإلبل(و  الماعزو  األغناـو  عمى المدى القصير والمتوسط وعمـ الجينات عمى المدى الطويل )األبقار
 .الماشية الكبيرة عند بالعقـ واإلخصابدراسة عوامل الخطر المرتبطة  -
 .والمربيف في مجاؿ التكاثر الحيوانيالبياطرة الممارسيف مستوى  تحسيفو لتكويف تعزيز ا -
 .األمراض التناسمية مف خالؿ تطبيق واسع لمتمقيح االصطناعي ومعاينة تقميص -
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 (:2تتشكل وحدة البحث مف قسميف ) :4المادة 
  :غير المجترات الصغيرةلألصناؼ األخرى  لتكاثر الحيوانيا بيوتكنولوجياتقسـ البحث. 
 .قسـ البحث: إنتاج الحميب والمحـو مف المجترات الصغيرة 

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

 2020 أوت 16 فيحرر بالجزائر 
 

 والبحث العممي وزير التعميم العالي                                              وزير الفالحة والتنمية الريفية

 أ.د عبد الباقي بن زيان                                      عبد الحميد حمداني                               
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وتطوير يتضمن إنشاء وحدة بحث لتحسين، 2020أوت  16في مؤرخ  وزاري مشتركقــرار 
 اإلنتاج الحيواني لدى المعيد التقني لتربية الحيوانات وتحديد تنظيميا الداخمي

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

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

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

 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في اوؿ ذو القعدة عاـ  163-20وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة؛ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ

 9199 فبراير سنة 13الموافق  1419شواؿ عاـ  72المؤرخ في  42-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
والمتضمف جمع المعيد التقني لمتربيات الخفيفة والمعيد التقني لتربية الغنـ والبقر في المعيد التقني لتربية 

 .الحيوانات
الذي  1999 أكتوبر سنة 31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا
الذي  1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

  .وسيرىايحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيميا 
والمتضمف التنظيـ  2001 مايو سنة 2الموافق  1422صفر عاـ  8وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

 .الداخمي لممعيد التقني لتربية الحيوانات
والمتضمف إنشاء مزارع  2002فبراير سنة  24الموافق  1422ذي الحجة عاـ  12وبمقتضى القرار المؤرخ في  -

نتاج البذور تابعة لممعيد التقني لتربية الحيوانات وتنظيميا الداخمي  .تجريبية وا 
والمتضمف إنشاء مزرعة  2004يوليو سنة  20الموافق  1425جمادى الثانية عاـ  2وبمقتضى القرار المؤرخ في  -

نتاج البذور بقصر الشاللة )تيارت( تابعة لممعيد التق  .ني لتربية الحيوانات وتحديد تنظيميا الداخميتجريبية وا 
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الذي يحدد القائمة االسمية  2019 يوليو سنة 4الموافق  1440 عاـ القعدة ذي أّوؿ في وبمقتضى القرار المؤرخ -
 والصيد الريفية والتنمية ألعضاء المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي في وزارة الفالحة

 .البحري 
والصيد  الريفية وبعد أخذ رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة الفالحة والتنمية -

 .2020يناير  27البحري خالؿ دورتيا المنعقدة بتاريخ 
 

 يقــــرران
 

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

وتطوير اإلنتاج الحيواني لدى المعيد التقني لتربية الحيوانات وتحديد تنظيميا الداخمي، تدعى في صمب 
 ".وحدة بحث"النص 

 عمي، والية الجزائر. اي لتربية الحيوانات بباببالمعيد التقن يقع مقر وحدة البحث :2المادة 
 ويمكف نقمو إلى أي مكاف آخر مف التراب الوطني حسب نفس األشكاؿ المحددة إلنشائو.

شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99مف المرسوـ التنفيذي رقـ  6عالوة عمى المياـ المحددة في المادة  :3المادة 
والمذكور أعاله، تكمف وحدة البحث بنشاطات البحث والتنمية في  1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420
 سيما:  تربية الحيوانات ال مجاؿ

 .تحسيف وترقية تقنيات التربية الحيوانية -
 .إطار الزراعة المحافظةلتغذية في وتحسيف نظـ تربية الحيوانات واألعالؼ الحيوانية، السيما ا دراسة -
 .يف أساليب التكاثردراسة وتحس -
 .يز التراث الجيني لمحيواف المحميمعرفة وتمي -
 .ع الحيوانية الموجودة في الجزائروضع مخططات االختيار والتيجيف لمتحسيف الوراثي لألنوا  -
 .والدعـ التقني دراسة ووضع نماذج لمراقبة عروض عمـ الحيوانات -
يـ تأثيرىا االجتماعي ات التقنية واالقتصادية لمشعب الحيوانية في الجزائر وتقيدراسة وتحميل القدر  -

 .واالقتصادي
 (:2تتشكل وحدة البحث مف قسميف ) :4المادة 

   :تغذية ونظـ التربية قسـ البحث. 
 .قسـ البحث: حفع  وتكاثر وتحسيف الموارد الوراثية الحيوانية 

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

 2020 أوت 16 فيحرر بالجزائر 
 

 والبحث العممي وزير التعميم العالي                                                    وزير الفالحة والتنمية الريفية

 أ.د عبد الباقي بن زيان                                                                 عبد الحميد حمداني           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير شعبة النخيل، 2020أوت  16مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار 
  لدى المعيد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية وتحديد تنظيميا الداخمي

 

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

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

إنشاء  والمتضمف 1986مايو سنة  6الموافق  1406شعباف عاـ  27المؤرخ في  117-86بمقتضى المرسـو رقـ و  -
 .المعدؿالمعيد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية، 

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

 2020 سنة وافج 23الموافق  1441عاـ  اوؿ ذو القعدةالمؤرخ في  163-20وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة

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

الذي  1999 نوفمبر سنة 16الموافق  1420شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا

الذي يحدد  2017مايو سنة  23الموافق  1438شعباف عاـ  26بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في و  -
 .التنظيـ الداخمي لممعيد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية

 االسمية القائمة الذي يحدد 2019سنة  يوليو 4الموافق  1440 عاـ القعدة ذي أّوؿ في المؤّرخ وبمقتضى القرار -
والصيد  الريفية والتنمية الفالحة وزارة في التكنولوجي والتطوير العممي لمبحث الدائمة القطاعية المجنة ألعضاء
 .البحري 

والصيد وبعد أخذ رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة الفالحة والتنمية الريفية  -
 .2020ناير ي 27خالؿ دورتيا المنعقدة بتاريخ البحري 

 

 يقــــرران
 

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

تدعى في  ،وتحديد تنظيميا الداخمي لتطوير شعبة النخيل لدى المعيد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية
 صمب النص "وحدة بحث".

 بسكرة. والية ،عيف بف نوي ب ،بالمعيد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية يقع مقر وحدة البحث :2المادة 
 ويمكف نقمو إلى أي مكاف آخر مف التراب الوطني حسب نفس األشكاؿ المحددة إلنشائو.
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شعباف عاـ  8 المؤرخ في 257-99رسوـ التنفيذي رقـ مف الم 6عالوة عمى المياـ المحددة في المادة  :3المادة 
 لتطويروالمذكور أعاله، تكمف وحدة البحث بنشاطات البحث  1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420

 سيما: شعبة النخيل، ال
 توصيف األصناؼ. -
 األصناؼ.البحث وجمع األصناؼ وتشكيل مجمعات و  االستطالع -
 .النادرةيف األصناؼ ثحديثة لتك إدخاؿ تقنيات -
 .االستعماؿ العقالني لألسمدةألجل  تقييـ صيغ التسميد -
 .تسيير الري  -
 .التسيير المستداـ لمموارد الطبيعية -
 يا.تحويم اتوتكنولوجيالتمر  المنتجات والمنتجات الثانوية لنخيلمراقبة جودة و  تسيير -
  مراقبة، اعتماد، إقرار والموافقة عمى شتالت ومنتجات النخيل. -

 (:2تتشكل وحدة البحث مف قسميف ) :4المادة 
 التكاثر والمحافظة عمى أصناؼ نخيل التمرو  قسـ البحث: التنوع البيئي. 
 قسـ البحث: تحسيف وتثميف منتجات نخيل التمر. 

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

 2020 أوت 16 فيحرر بالجزائر 
 

 والبحث العممي وزير التعميم العالي                                                وزير الفالحة والتنمية الريفية

 أ.د عبد الباقي بن زيان                                                عبد الحميد حمداني                       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المياه  تسيير موارد التربة و حوليتضمن إنشاء وحدة بحث ، 2020أوت  16مشترك مؤرخ في وزاري قــرار 

 وصرف المياه وتحديد تنظيميا الداخمي المسقيةلدى المعيد الوطني لألراضي 
 

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

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

 1987جانفي سنة 13  الموافق 1407جمادى األولى عاـ  12 المؤرخ في 15-87رقـ  وبمقتضى المرسوـ -
 .وصرؼ المياه، المعدؿ والمتمـ المسقيةوالمتضمف إنشاء المعيد الوطني لألراضي 

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

 2020 سنة وافج 23الموافق  1441عاـ  اوؿ ذو القعدةالمؤرخ في  163-20وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
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الذي  1999 أكتوبر سنة 31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .سيرىاالقطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي و يحدد تنظيـ المجاف 

 الذي 1999 نوفمبر سنة 16الموافق  1420شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .سيرىايحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيميا و 

الذي  2011 فبراير سنة 21الموافق  1432ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في المشترؾ  وبمقتضى القرار الوزاري  -
 .وصرؼ المياه المسقيةلتنظيـ الداخمي لممعيد الوطني لألراضي احدد ي

 االسمية القائمة الذي يحدد 2019سنة  يوليو 4الموافق  1440 عاـ القعدة ذي أّوؿ في المؤّرخ وبمقتضى القرار -
والتنمية الريفية والصيد  الفالحة وزارة في التكنولوجي والتطوير العممي لمبحث الدائمة القطاعية المجنة ألعضاء
 .البحري 

والصيد  وبعد أخذ رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة الفالحة والتنمية الريفية -
 .2020 نايري 27البحري خالؿ دورتيا المنعقدة بتاريخ 

 

 يقــــرران
 

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

تنظيميا  وصرؼ المياه وتحديد المسقيةلدى المعيد الوطني لألراضي  تسيير موارد التربة والمياه
 الداخمي تدعى في صمب النص "وحدة بحث".

 وصرؼ المياه بالحراش، والية الجزائر. المسقيةبالمعيد الوطني لألراضي  يقع مقر وحدة البحث :2المادة 
 ويمكف نقمو إلى أي مكاف آخر مف التراب الوطني حسب نفس األشكاؿ المحددة إلنشائو.

شعباف عاـ  8 المؤرخ في 257-99مف المرسوـ التنفيذي رقـ  6عالوة عمى المياـ المحددة في المادة  :3المادة 
والمذكور أعاله، تكمف وحدة البحث بنشاطات البحث والتنمية في  1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420
 سيما: التربة والسقي وصرؼ المياه، ال مجاؿ

 .الخرائط رسـ خالؿ مف بالمموحة، المرتبط التربة، تدىور وصف -
 .ظواىر التدىور المرتبطة بمموحة التربة والمياه كافحةم -
 ه.ايتسيير مموحة التربة والم أساليبتطوير  -
 .ىج المناسبة الستصالح األراضي المالحةاالمن إعداد -
 .تطوير طرؽ رسـ خرائط المموحة عف طريق االستشعار عف بعد -
 .بة والمياهشبكة مراقبة مموحة التر  إنشاء -
 .تطوير أساليب التسيير العقالني لمتسميد -
 .تطوير تقنيات السقي وصرؼ المياه -
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 (:2تتشكل وحدة البحث مف قسميف ) :4المادة 
  :مموحة التربة والمياه تسييرقسـ البحث، 
 قسـ البحث: تطوير تقنيات السقي وصرؼ المياه. 

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

 2020أوت  16حرر بالجزائر في 
 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                           وزير الفالحة والتنمية الريفية
 أ.د عبد الباقي بن زيان                                                               عبد الحميد حمداني          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مشتركة لمبحث يتضمن إنشاء مصالح، 2020أوت  26 وزاري مشترك مؤرخ  في قــرار

 لدى مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية
 

 ،وزير الماليةإن 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي،و 
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
، 1992مايو سنة  23الموافق  1412ذي القعدة عاـ  20المؤرخ في  214-92التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسـو -

 .لفيزيائية والكيميائية، المعّدؿ والمتّمـالمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني في التحاليل ا
، 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير المالية
، 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وتنظيميا وسيرىا المتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ ، الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد2003
، 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، الذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي،2011
، 2012يوليو سنة  21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .منو 12وسيرىا، السّيما المادة  نولوجي وتنظيمياالذي يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتك
  2013 يناير سنة 30  الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، 2019غشت سنة  13الموافق  1440ذي الحجة عاـ  12المؤرخ في  19-232وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الوكاالت الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا
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وبعد اإلطالع عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث  -
 .العممي

 يقــــرران
 

 1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12رقـ  مف المرسـو التنفيذي 12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، الذي يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي 2012يوليو سنة  21الموافق 
ائية وسيرىا، تنشأ مصالح مشتركة لمبحث في شكل أرضيات تقنية لمتحاليل الفيزيائية والكيمي وتنظيميا

 لدى مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية والمسماة كما يمي:
 ،األرضية التقنية لمتحاليل الفيزيائية والكيميائية، الموطنة بجامعة بسكرة 
 ،األرضية التقنية لمتحاليل الفيزيائية والكيميائية، الموطنة بجامعة ورقمة 
  الفيزيائية والكيميائية، الموطنة بجامعة الجمفة،األرضية التقنية لمتحاليل 
 ،األرضية التقنية لمتحاليل الفيزيائية والكيميائية، الموطنة بجامعة األغواط 
 ،األرضية التقنية لمتحاليل الفيزيائية والكيميائية، الموطنة بجامعة بجاية 
 1اتنةاألرضية التقنية لمتحاليل الفيزيائية والكيميائية، الموطنة بجامعة ب، 
 .األرضية التقنية لمتحاليل الفيزيائية والكيميائية، الموطنة بجامعة مستغانـ 

تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة لألرضية التقنية لمتحاليل الفيزيائية والكيميائية الموطنة بجامعة  :2 المادة
 بسكرة، كاآلتي:

 جامعة بسكرة، -
 جامعة المسيمة،  -
 جامعة الوادي، -
 جامعة تبسة،  -
 مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة، -
 الوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعمـو الزراعة والتغذية، -
 الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو الطبيعة والحياة، -
 الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية. -

سات التي تعتبر طرفًا بالنسبة لألرضية التقنية لمتحاليل الفيزيائية والكيميائية الموطنة بجامعة تحدد المؤس :3 المادة
 ورقمة، كاآلتي:

 جامعة ورقمة، -
 جامعة غرداية، -
 مركز البحث في البيوتكنولوجيا،  -
 الوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعمـو الزراعة والتغذية، -
 لمبحث في عموـ الصحة،الوكالة الموضوعاتية  -
 الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية. -
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تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة لألرضية التقنية لمتحاليل الفيزيائية والكيميائية الموطنة بجامعة  :4 المادة
 الجمفة، كاآلتي:

 جامعة الجمفة، -
 جامعة المدية،  -
 جامعة الشمف،  -
 خميس مميانة،جامعة  -
 مركز البحث في البيئة، -
 الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو الطبيعة والحياة، -
 الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا، -
 الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية. -

ة لمتحاليل الفيزيائية والكيميائية الموطنة بجامعة تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة لألرضية التقني :5 المادة
 األغواط، كاآلتي:

 جامعة األغواط، -
 جامعة الجمفة، -
 جامعة تيارت، -
 المركز الجامعي لمبيض، -
 المركز الجامعي لتيسمسيمت، -
 مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة، -
 الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا، -
 كالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.الو  -

تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة لألرضية التقنية لمتحاليل الفيزيائية والكيميائية الموطنة بجامعة  :6 المادة
 بجاية، كاآلتي:

 جامعة بجاية، -
 جامعة جيجل، -
 جامعة البويرة، -
 جامعة برج بوعريريج، -
 جامعة سكيكدة، -
 مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية، -
 الوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعمـو الزراعة والتغذية، -
 الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو الطبيعة والحياة، -
 الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية. -
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فًا بالنسبة لألرضية التقنية لمتحاليل الفيزيائية والكيميائية الموطنة بجامعة تحدد المؤسسات التي تعتبر طر  :7 المادة
 ، كاآلتي:1باتنة

 ،1جامعة باتنة -
 جامعة أـ البواقي، -
 جامعة خنشمة، -
 جامعة سوؽ أىراس، -
 الوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعمـو الزراعة والتغذية، -
 لطبيعة والحياة،الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو ا -
 الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية. -

تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة لألرضية التقنية لمتحاليل الفيزيائية والكيميائية الموطنة بجامعة  :8 المادة
 مستغانـ، كاآلتي:

 جامعة مستغانـ، -
 جامعة سعيدة، -
 جامعة معسكر، -
 الجامعي لغيميزاف،المركز  -
 الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا، -
 الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.  -

( 3تتكوف األرضيات التقنية لمتحاليل الفيزيائية والكيميائية، المذكورة في المادة األولى أعاله، مف ثالثة ) :9 المادة
 فروع:
 الفيزيائية والكيميائية، ويكمف بما يأتي: فرع التحاليل 

 التحميمية، ضماف إنجاز التحاليل الفيزيائية والكيميائية وتقديـ الخدمات، وتطوير األساليب -
 تركيز الطمبات مف االحتياجات العممية والتكنولوجية لألرضية التقنية، -
 متابعة تطور تقديـ الخدمات في مجاؿ األرضية التقنية. -
 جيزة العممية وتصميم النماذج، ويكمف بما يأتي:فرع صيانة األ 

 متابعة صيانة األجيزة العممية والمحافظة عمييا، -
 تطوير طرائق التجميع بيف تقنيات التحاليل الفيزيائية والكيميائية، -
 تصميـ نماذج لمتحاليل الفيزيائية والكيميائية.  -
 :فرع ضمان الجودة والنظافة والسالمة، ويكمف بما يأتي 

 عمميات نظاـ إدارة الجودة وتنفيذىا، وضع -
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 وضع إستراتيجية النظافة والسالمة وتنفيذىا، -
 وضع عمميات تحميل العينات ومتابعتيا. -

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

 2020أوت  26في حرر بالجزائر 
 الماليةوزير                                                            والبحث العممي وزير التعميم العالي

 بن عبد الرحمانأيمن  أ.د عبد الباقي بن زيان                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث، 2020 سبتمبر 16وزاري مشترك مؤرخ في قــرار 

 1لدى جامعة البميدة
 

 إن وزير المالية،
 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،

، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ

، 1989الموافق أوؿ غشت سنة  1410ذو الحجة  29المؤرخ في  137-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .، المعّدؿ والمتّمـ1المتضمف إنشاء جامعة البميدة

، 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير المالية

، 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137–98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيميا وسيرىا

غشت سنة  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03تضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمق -
 .، الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ2003

نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .، الذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي2011

، 2012يو سنة يول 21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .منو 12وسيرىا، السّيما المادة  الذي يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -
 .مميالذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث الع

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

القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث وبعد اإلطالع عمى رأي المجنة  -
 .العممي
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 يقــــرران
 

 1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12 مف المرسـو التنفيذي رقـ 12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، الذي يحدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي 2012يوليو سنة  21الموافق 

بيوتكنولوجية لتكاثر الحيونات وتنظيميا وسيرىا، تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل أرضية 
 .1الالحمة لدى جامعة البميدة

تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة لألرضية البيوتكنولوجية لتكاثر الحيونات الالحمة المذكور في  :2 المادة
 المادة األولى أعاله، كاآلتي:

 ،1جامعة قسنطينة -
 جامعة تيارت، -
 حراش،المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة بال -
 مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، -
 مركز البحث في البيوتكنولوجيا بقسنطينة، -
 .الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية -

 ( فروع:04تتكوف األرضية البيوتكنولوجية لتكاثر الحيونات الالحمة مف أربعة ) :3 المادة
 ،الجراحة والتكاثر لدى الحيوانات الالحمة، ويكمف بما يأتي: فرع الطب 

 متابعة عممية التكاثر لدى الحيوانات الالحمة األليفة والبرية والتحكـ فييا، -
نجاز مختمف تقنيات التصوير والتحاليل الطبية لدى الحيوانات الالحمة األليفة والبرية، -  ممارسة الطب وا 
لجراحة سواء الكالسيكية أو عف طريق المنظار لدى الحيوانات ممارسة تقنيات التخدير الطبي وا -

 .الالحمة األليفة والبرية
 :فرع تحميل األمشاج الحيوانية وتجميدىا وتخزينيا ونقميا ويكمف بما يأتي 

 التحميل الروتيني والمتخصص لألمشاج الحيوانية، -
 مراقبة الجودة خالؿ جميع مراحل إنتاج األمشاج الحيوانية، -
 األمشاج واألجنة الحيوانية وتجميدىا وتخزينيا ونقميا،إنتاج  -
نتاج أوساط حفع األمشاج الحيوانية.  -  تطوير وا 
 :فرع التحاليل الميكروبيولوجية والجينية ويكمف بما يأتي 

 التعريف الوراثي ومراقبة األنساب لدى الحيوانات، -
 االنتقاء والتحييف الوراثي لمحيوانات، -
 ة المتنقمة عف طريق الوراثة،مراقبة األمراض الحيواني -
 الحفاظ عمى السالالت الحيوانية المحمية والحيوانات الميددة في الجزائر، -
 إجراء التحاليل عمى حيوانات التكاثر وعمى األمشاج وأوساط حفظيا. -
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 :فرع محشرة الحيوانات ويكمف بما يأتي 
 إيواء وتسيير الحيوانات التابعة لممصمحة المشتركة، -
 المحالت والمساحات التابعة لممحشرة، وصيانتيا،تسيير مختمف  -
 ،تتسيير األغذية ومواد الصيانة البدنية الخاصة بالحيوانا -
 .تتسيير وصيانة العتاد الخاص بالحيوانا -

  ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :4المادة 
 2020 سبتمبر 16 فيحرر بالجزائر 

 الماليةوزير                                                            والبحث العممي وزير التعميم العالي
 بن عبد الرحمانأيمن  أ.د عبد الباقي بن زيان                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، 2020سبتمبر  16وزاري مشترك مؤرخ في قــرار 

  يتضمن إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث لدى جامعة سكيكدة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،الماليةوزير و
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441القعدة عاـ المؤرخ في أوؿ ذي  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
، 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير المالية
، 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6في  المؤرخ 137–98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيميا وسيرىا
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  272-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

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

 .، الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ2003
نوفمبر سنة  24 الموافق 1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، الذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي2011
، 2012يوليو سنة  21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 12وسيرىا، السّيما المادة  يمياالذي يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظ
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث الدائمة لمبحث العممي والتطوير وبعد اإلطالع عمى رأي المجنة القطاعية  -

 .العممي
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 يقــــرران
 

 1433رمضاف عاـ  2 المؤرخ في 293-12 مف المرسـو التنفيذي رقـ 12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، الذي يحدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي 2012يوليو سنة  21الموافق 
 تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل قطب التعميـ النباتي لدى جامعة سكيكدة. وسيرىا،وتنظيميا 

تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة لقطب التعميـ النباتي المذكور في المادة األولى أعاله، كما  :2 المادة
 يأتي:

 ،1جامعة قسنطينة -
 مركز البحث في البيوتكنولوجيا بقسنطينة، -
 .نية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةالوكالة الوط -

 ( فروع:03يتكوف قطب التعميـ النباتي مف ثالث ) :3 المادة
 :فرع حماية وتكاثر النباتات، ويكمف بما يأتي 

 السير عمى حماية وتكاثر األنواع النباتية، -
 تطوير وأقممة أنواع جديدة تكوف ذات الصمة بأىداؼ المصمحة. -
 القطب، ويكمف بما يأتي: فرع تييئة وصيانة 

 السير عمى الصيانة اليومية لممساحات الخضراء وجميع ىياكل القطب، -
 تنفيذ عمميات التييئة الخاصة بتوسعة المساحات الخضراء وتطويرىا.  -
 :فرع تعميم العموم، ويكمف بما يأتي 

ثراءىا وتثمينيا، -  صيانة مختمف المجموعات والمعروضات وا 
ج لتعميـ العموـ ونشر الثقافة والفكر العممييف عف طريق )إنتاج الكتب تطوير نشاط منظـ وممني -

 والمطبوعات ومختمف األدوات السمعية والبصرية وتنظيـ التظاىرات العممية(.  
 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :4المادة  

 2020 سبتمبر 16 فيحرر بالجزائر 
 الماليةوزير                                                            والبحث العممي وزير التعميم العالي

 بن عبد الرحمانأيمن  أ.د عبد الباقي بن زيان                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة لدى جامعة وىران ،2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار 

 

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

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1والمتعمق بتنظيـ جامعة وىراف
، 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
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، 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  467-97وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز االستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، المتمـ

مايو سنة  19الموافق  1428جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  140-07وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
، والمتضمف إنشاء المؤسسات العمومية االستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة الجوارية وتنظيميا 2007

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ
نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذي الحجة عاـ  25المؤرخ في  11-379وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

صالح2011  .المستشفيات ، الذي يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف وا 
، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  20-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة
، 2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
مارس سنة  17الموافق  1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .نوم 7، الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا، السيما المادة 2013
 26في  وبعد االطالع عمى الرأي المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة المؤرخ -

 .2019نوفمبر سنة 
، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2019نوفمبر  3طبقا لالتفاقية المبرمة في  -

 الجامعي لوىراف والمؤسسة العمومية االستشفائية تيارت.، المركز االستشفائي 1بيف جامعة وىراف
 

 يقــــرران
 

 1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذي رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المركز 1، المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة وىراف2013مارس سنة  17الموافق 

 ".االستشفائي الجامعي لوىراف والمؤسسة العمومية االستشفائية تيارت بعنواف "سرطاف المعدة
 مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. 1تكوف جامعة وىراف: 2المادة 
تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي المتعمق "سرطاف المعدة في والية تيارت: عمـ األوبئة  :3المادة 

 وعوامل الخطر وعوامل النذير".
، المدير العاـ لممركز االستشفائي الجامعي لوىراف ومدير المؤسسة 1يكّمف السادة مدير جامعة وىراف :4المادة 

العمومية االستشفائية تيارت، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ 
صالح المستشفيا  ت.العالي والبحث العممي والنشرة الرسمية لمصحة والسكاف وا 

 2020سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير الصحة والسكان                                                                 وزير التعميم العالي

صالح المستشفيات                                            والبحث العممي                           وا 
 بن بوزيد عبد الرحماناألستاذ:                                                              أ.د عبد الباقي بن زيان                 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 1وىرانرقة بـحث مـختمطة لدى جامعة يتضمن إنشاء ف ،2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار 
 

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

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1بتنظيـ جامعة وىرافوالمتعمق 
، 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
، 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  467-97وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز االستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، المتمـ
نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذي الحجة عاـ  25المؤرخ في  11-379وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

صالح المستشفيات2011  .، الذي يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف وا 
، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  20-12مرسـو التنفيذي رقـ وبمقتضى ال -

 .المتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة
، 2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
مارس سنة  17الموافق  1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 7، الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا، السيما المادة 2013
 26ابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة المؤرخ في وبعد االطالع عمى الرأي المط -

 .2019نوفمبر سنة 
، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2019نوفمبر  3طبقا لالتفاقية المبرمة في  -

 والمركز االستشفائي الجامعي لوىراف. 1بيف جامعة وىراف
 

 يقــــرران
 

 1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذي رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمركز  1، المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة وىراف2013مارس سنة  17الموافق 

 االستشفائي الجامعي لوىراف بعنواف "التحميالت الجزيئية".
 مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. 1ف جامعة وىرافتكو  :2المادة 
 تكمف فرقة البحث بإنجاز مشاريع البحث العممي التالية: :3المادة 

  مشروع: "تسمسل جيناتBRCA1 وBRCA2 ،"في مرضى سرطاف المبيض ألغراض عالجية 
 :الحالة الطفرية لجينات  مشروع"EGFR وPIK3CA  في المرضى الذيف يعانوف مف سرطاف الرئة

 ." CBNPCالقصبي الرئوي غير صغير الخاليا "
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والمدير العاـ لممركز االستشفائي الجامعي لوىراف، كل فيما يخصو  1يكّمف السادة مدير جامعة وىراف :4المادة 
ي والنشرة الرسمية لمصحة بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمم

صالح المستشفيات.  والسكاف وا 
 2020سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

 وزير الصحة والسكان                                                                   وزير التعميم العالي               
صالح المستشفيات                                                   والبحث العممي                              وا 
 بن بوزيد عبد الرحماناألستاذ:                                                                      أ.د عبد الباقي بن زيان      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رقة بـحث مـختمطة يتضمن إنشاء ف ،2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار 

 المركز االستشفائي الجامعي لمصطفى باشالدى 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
صالح المستشفيات،و   وزير الصحة والسكان وا 
، والمتعمق 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1بتنظيـ جامعة الجزائر
، 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
، 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  465-97وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات االستشفائية المتخصصة وتنظيميا وسيرىا، المتمـ
، 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  467-97وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ز االستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، المتمـالذي يحدد قواعد إنشاء المراك
نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذي الحجة عاـ  25المؤرخ في  11-379وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

صالح المستشفيات2011  .، الذي يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف وا 
، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  20-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة
، 2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي 
مارس سنة  17الموافق  1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 7، الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا، السيما المادة 2013
 26الصحة المؤرخ في وبعد االطالع عمى الرأي المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ  -

 .2019نوفمير سنة 
، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2020جانفي  20طبقا لالتفاقية المبرمة في  -

 .الجامعي لمصطفى باشا ومركز  بيار ماري كوري ، المركز االستشفائي 1بيف جامعة الجزائر
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 يقــــرران
 

 1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذي رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
المركز  ،1، المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة الجزائر2013مارس سنة  17الموافق 

 لسرطاف".االستشفائي الجامعي لمصطفى باشا ومركز  بيار وماري كوري بعنواف "الفيروسات وأمراض ا
يكوف المركز االستشفائي الجامعي لمصطفى باشا مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى  :2المادة 

 أعاله.
في تقديـ الرعاية   EBVػتكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي: "مساىمة الحمولة الفيروسية ل :3المادة 

 الطبية لمرضى سرطاف المخاط الفموي البمعومي".
، المدير العاـ لممركز االستشفائي الجامعي لمصطفى باشا ومدير 1يكّمف السادة مدير جامعة الجزائر :4المادة 

مركز  بيار وماري كوري، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 
صالح المستشفيات.  والبحث العممي والنشرة الرسمية لمصحة والسكاف وا 

 2020سبتمبر  20 فيبالجزائر  حرر
 وزير الصحة والسكان                                                                        وزير التعميم العالي           

صالح المستشفيات                                                                           والبحث العممي               وا 
 بن بوزيد عبد الرحماناألستاذ:                                                                    أ.د عبد الباقي بن زيان           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1وىرانرقة بـحث مـختمطة لدى جامعة يتضمن إنشاء ف ،2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
صالح المستشفيات،و   وزير الصحة والسكان وا 
، المتضمف 1971يونيو سنة  21الموافق  1391ربيع الثاني عاـ  28المؤرخ في  45-71بمقتضى األمر رقـ  -

 .إحداث معيد باستور، المعدؿ
، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1والمتعمق بتنظيـ جامعة وىراف
 يونيو سنة 23الموافق   1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .حكومة، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف تعييف أعضاء ال2020
، 1994مارس سنة  30الموافق  1414شواؿ عاـ  18المؤرخ في  74-94وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .يحوؿ معيد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، المعدؿ والمتمـ
نوفمبر سنة  21الموافق  1432 ذي الحجة عاـ 25المؤرخ في  11-379وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

صالح المستشفيات2011  .، الذي يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف وا 
، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  20-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .في عمـو الصحةالمتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية لمبحث 
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 ،2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

مارس سنة  17الموافق  1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 7، الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا، السيما المادة 2013

 26وبعد االطالع عمى الرأي المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة المؤرخ في  -
 .2019نوفمير سنة 

ممي والتطوير التكنولوجي بيف ، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث الع2019أوت  5طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
، معيد باستور الجزائر، مديرية الصحة والسكاف لوالية البيض، مديرية الصحة والسكاف لوالية 1جامعة وىراف

 .النعامة ومؤسسة الخدمات الصحية والوقاية لمجنوب
 

 يقــــرران
 

 1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذي رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ومعيد  1، المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة وىراف2013مارس سنة  17الموافق 

مة ومؤسسة باستور الجزائر، مديرية الصحة والسكاف لوالية البيض، مديرية الصحة والسكاف لوالية النعا
 الخدمات الصحية والوقاية لمجنوب بعنواف "فريق البحث حوؿ العقارب".

 مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. 1تكوف جامعة وىراف :2المادة 
تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي: "تصنيف، كثافة ورسـ خرائط لمعقرب في اليضاب  :3المادة 

 العميا لمغرب الجزائري".
، المدير العاـ لػمعيد باستور الجزائر، ومدير الصحة والسكاف لوالية 1يكّمف السادة مدير جامعة وىراف :4المادة 

البيض، مدير الصحة والسكاف لوالية النعامة ومدير مؤسسة الخدمات الصحية والوقاية لمجنوب، كل فيما 
والبحث العممي والنشرة الرسمية يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 

صالح المستشفيات.  لمصحة والسكاف وا 
 2020سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

 وزير الصحة والسكان                                                                         وزير التعميم العالي           
صالح المستشفيات                                                                            والبحث العممي               وا 

 بن بوزيد عبد الرحماناألستاذ:                                                                     أ.د عبد الباقي بن زيان           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1الجزائررقة بـحث مـختمطة لدى جامعة يتضمن إنشاء ف ،2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
صالح المستشفيات،و   وزير الصحة والسكان وا 
، المتضمف 1971يونيو سنة  21الموافق  1391الثاني عاـ ربيع  28المؤرخ في  45-71بمقتضى األمر رقـ  -

 .إحداث معيد باستور، المعدؿ
، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1والمتعمق بتنظيـ جامعة الجزائر
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، 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ

، 1994مارس سنة  30الموافق  1414شواؿ عاـ  18المؤرخ في  74-94وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .وتجاري، المعدؿ والمتمـيحوؿ معيد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي 

نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذي الحجة عاـ  25المؤرخ في  11-379وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
صالح المستشفيات2011  .، الذي يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف وا 

، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  20-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .المتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة

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

مارس سنة  17الموافق  1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13لمرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ا -
 .منو 7، الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا، السيما المادة 2013

 26وبعد االطالع عمى الرأي المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة المؤرخ في  -
 .2019نة نوفمير س

، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2019جويمية  24طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
 .ومعيد باستور الجزائر 1بيف جامعة الجزائر

 

 يقــــرران
 

 1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذي رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ومعيد  1أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة الجزائر ، المذكور2013مارس سنة  17الموافق 

 باستور الجزائر بعنواف "فريق بحث عف عالجات مبتكرة لمتسمـ العقربي".
 مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. 1جامعة الجزائرتكوف  :2المادة 
تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي: "تقييـ القوة المناعية الوقائية لمتعدد ببتيد مستضد ضد  :3المادة 

 لعقرب أندروكتونيس أستراليس ىيكتور". 2التوكسيف
والمدير العاـ لػمعيد باستور الجزائر، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا  1الجزائريكّمف السادة مدير جامعة  :4المادة 

القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي والنشرة الرسمية لمصحة والسكاف 
صالح المستشفيات.  وا 

 2020سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير الصحة والسكان                                                                           وزير التعميم العالي            

صالح المستشفيات                                                                            والبحث العممي                  وا 
 بن بوزيد عبد الرحماناألستاذ:                                                                        أ.د عبد الباقي بن زيان            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 1وىرانرقة بـحث مـختمطة لدى جامعة يتضمن إنشاء ف ،2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار 
 

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

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1بتنظيـ جامعة وىراف والمتعمق 
، 2020 يونيو سنة 23 الموافق 1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
، 1997ديسمبر سنة  2 الموافق 1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  467-97وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز االستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، المتمـ
نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذي الحجة عاـ  25المؤرخ في  11-379وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

صالح المستشفيات2011  .، الذي يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف وا 
، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  20-12المرسـو التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 .المتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة
، 2013 سنة جانفي 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
مارس سنة  17الموافق  1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 7، الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا، السيما المادة 2013
 26مجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة المؤرخ في وبعد االطالع عمى الرأي المطابق لم -

 .2019نوفمبر سنة 
، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2019نوفمبر  19طبقا لالتفاقية المبرمة في  -

 ، المركز االستشفائي الجامعي لوىراف.1بيف جامعة وىراف
 

 يقــــرران
 

 1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذي رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  األولى: المادة
، المركز 1، المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة وىراف 2013مارس سنة  17الموافق 

 ".االستشفائي الجامعي لوىراف بعنواف "جراحة األوراـ الػخػبػيػثػة الػعػصػبػيػة
 مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. 1تكوف جامعة وىراف :2المادة 
تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي "مكانة التقنيات الجراحية في عالج أوراـ المخ الخبيثة  :3المادة 

األولية: دراسة مدى البقاء عمى قيد الحياة لمحاالت التي عولجت في المركز االستشفائي الجامعي 
 . بوىراف"
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االستشفائي الجامعي لوىراف، كل فيما يخصو ، المدير العاـ لممركز 1يكّمف السادة مدير جامعة وىراف :4المادة 
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي والنشرة الرسمية لمصحة 

صالح المستشفيات.  والسكاف وا 
 2020سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

 وزير الصحة والسكان                                                                             وزير التعميم العالي
صالح المستشفيات                                                                               والبحث العممي     وا 

 بن بوزيد عبد الرحماناألستاذ:                                                                         أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عنابةرقة بـحث مـختمطة لدى جامعة يتضمن إنشاء ف ،2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
صالح المستشفيات،و   وزير الصحة والسكان وا 
، والمتعمق 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84بمقتضى المرسوـ  رقـ  -

 .بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا، المعدؿ والمتمـ
، 2020 يونيو سنة 23 الموافق 1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20المرسـو الرئاسي رقـ وبمقتضى  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
، 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  465-97وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ستشفائية المتخصصة وتنظيميا وسيرىا، المتمـالذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات اال
نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذي الحجة عاـ  25المؤرخ في  11-379وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

صالح المستشفيات2011  .، الذي يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف وا 
، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  20-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة
، 2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .حث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والب
مارس سنة  17الموافق  1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو  7، الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا، السيما المادة 2013
 26المؤرخ في وبعد االطالع عمى الرأي المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة  -

 .2019نوفمبر سنة 
، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2019أكتوبر  23طبقا لالتفاقية المبرمة في  -

 .المتخصصة عبد هللا نواوية البوني عنابةبيف جامعة عنابة، والمؤسسة االستشفائية 
 

 يقــــرران
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 1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذي رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة عنابة والمؤسسة ، المذكور أعاله2013مارس سنة  17الموافق 

 االستشفائية المتخصصة عبد هللا نواوية البوني عنابة بعنواف "وراثة سرطاف الثدي".
 تكوف جامعة عنابة مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. :2دة الما

تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي المتعمق "النيج الوراثي والمناعي لتحديد الخصائص  :3المادة 
 لممؤشرات الحيوية المرتبطة بسرطاف الثدي".

ة والمدير العاـ لممؤسسة االستشفائية المتخصصة عبد هللا نواوية البوني يكّمف السادة مدير جامعة عناب :4المادة 
عنابة، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي 

صالح المستشفيات.  والنشرة الرسمية لمصحة والسكاف وا 
 2020سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

 وزير الصحة والسكان                                                                           وزير التعميم العالي               
صالح المستشفيات                                                                             والبحث العممي                  وا 

 بن بوزيد عبد الرحماناألستاذ:                                                                        أ.د عبد الباقي بن زيان              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رقة بـحث مـختمطةف يتضمن إنشاء ،2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار 

 المركز االستشفائي الجامعي لعنابةلدى 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
صالح المستشفيات،و   وزير الصحة والسكان وا 
، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84بمقتضى المرسوـ  رقـ  -

 .المعدؿ والمتمـوالمتعمق بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا، 
، 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
، 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  467-97وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .قواعد إنشاء المراكز االستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، المتمـ الذي يحدد
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،  المعدؿ والمتمـ2001
نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذي الحجة عاـ  25المؤرخ في  11-379وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

صالح المستشفيات2011  .، الذي يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف وا 
، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  20-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .ة موضوعاتية لمبحث في عمـو الصحةلى وكالالمتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إ
، 2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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مارس سنة  17الموافق  1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 7، الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا، السيما المادة 2013

 26وبعد االطالع عمى الرأي المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة المؤرخ في  -
 .2019نوفمبر سنة 

مقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي ، المتع2019أكتوبر  21طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
 .بيف جامعة عنابة، جامعة المسيمة والمركز االستشفائي الجامعي لعنابة

 

 يقــــرران
 

 1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13 مف المرسوـ التنفيذي رقـ 7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة عنابة، جامعة 2013مارس سنة  17الموافق 

المسيمة والمركز االستشفائي الجامعي لعنابة بعنواف "عمـ البيانات والذكاء االصطناعي لمبحث في 
 سرطاف الثدي لناحية عنابة".

 وف المركز االستشفائي الجامعي لعنابة مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله.يك :2المادة 
تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي المتعمق "عمـ البيانات، الذكاء االصطناعي والبيانات  :3المادة 

 الضخمة في البحث عف سرطاف الثدي في ناحية عنابة".
يكّمف السادة مدير جامعة عنابة، مدير جامعة المسيمة والمدير العاـ لممركز االستشفائي الجامعي لعنابة،  :4المادة 

كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي والنشرة 
صالح المستشفيات.  الرسمية لمصحة والسكاف وا 

 2020سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير الصحة والسكان                                                                         وزير التعميم العالي  

صالح المستشفيات                                                                           والبحث العممي       وا 
 بن بوزيد عبد الرحماناألستاذ:                                                                    زيانأ.د عبد الباقي بن   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رقة بـحث مـختمطةيتضمن إنشاء ف ،2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار 

 ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجياجامعة لدى 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
صالح المستشفيات،و   وزير الصحة والسكان وا 
، والمتعمق 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعدؿ والمتمـبتنظيـ جامعة ىواري بومديف 
، 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
، 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ
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، 2007 مايو سنة 19الموافق  1428جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  140-07وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
وسيرىا، والمتضمف إنشاء المؤسسات العمومية االستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة الجوارية وتنظيميا 

 .المعدؿ والمتمـ
نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذي الحجة عاـ  25المؤرخ في  11-379وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

صالح المستشفيات2011  .، الذي يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف وا 
، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  20-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة
، 2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
مارس سنة  17الموافق  1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13لمرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ا -

 .منو 7، الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا، السيما المادة 2013
 26وبعد االطالع عمى الرأي المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة المؤرخ في  -

 .2019نة نوفمبر س
، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2019طبقا لالتفاقية المبرمة في أوؿ أكتوبر  -

بومديف لمعموـ والتكنولوجيا، جامعة بسكرة والمؤسسة العمومية لمصحة الجوارية سيدي عقبة بيف جامعة ىواري 
 .بسكرة

 يقــــرران
 

 1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذي رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة ىواري بومديف  ،2013مارس سنة  17الموافق 

نواف لمعموـ والتكنولوجيا، جامعة بسكرة والمؤسسة العمومية لمصحة الجوارية سيدي عقبة بسكرة بع
 "العقارب والتسمـ العقربي في الزيباف: دراسة مستقبمية متعددة المجاالت".

تكوف جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى : 2المادة 
 أعاله.

تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي المتعمق "العقارب والتسمـ العقربي في الزيباف: دراسة  :3المادة 
 مستقبمية متعددة المجاالت".

يكّمف السادة مدير جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا ومدير جامعة بسكرة ومدير المؤسسة  :4المادة 
كرة، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة العمومية لمصحة الجوارية سيدي عقبة بس

صالح المستشفيات.  الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي والنشرة الرسمية لمصحة والسكاف وا 
 2020سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

 وزير الصحة والسكان                                                                         وزير التعميم العالي   
صالح المستشفيات                                                                          والبحث العممي        وا 

 بن بوزيد عبد الرحماناألستاذ:                                                                            أ.د عبد الباقي بن زيان  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 رقة بـحث مـختمطةيتضمن إنشاء ف ،2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار 
 بومدين لمعموم والتكنولوجياىواري لدى جامعة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
صالح المستشفيات،و   وزير الصحة والسكان وا 
، والمتعمق 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعدؿ والمتمـبتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، 
، 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
مايو سنة  19الموافق  1428جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  140-07وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

متضمف إنشاء المؤسسات العمومية االستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة الجوارية وتنظيميا ، وال2007
 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ

نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذي الحجة عاـ  25المؤرخ في  11-379وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
صالح المستشفي2011  .ات، الذي يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف وا 

، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  20-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .المتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة

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

مارس سنة  17الموافق  1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .نوم 7، الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا، السيما المادة 2013

 26وبعد االطالع عمى الرأي المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة المؤرخ في  -
 .2019نوفمبر سنة 

، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2019نوفمير  3طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
 سة العمومية االستشفائية الرويبة.والمؤسبيف جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا 

 

 يقــــرران
 1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذي رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة ىواري بومديف 2013مارس سنة  17الموافق 
السرطانات  –لمعموـ والتكنولوجيا والمؤسسة العمومية االستشفائية الرويبة بعنواف "تفاعل فيتاميف )د(

 اليضمية".
تكوف جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى  :2المادة 

 أعاله.
تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي المتعمق "نقص فيتاميف )د( وسرطاف القولوف المستقيـ:  :3المادة 

 ومقاومة األنسوليف".  Krasوالػجيف  VDRالعالقة مع تعبير المستقبل
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ة يكّمف السادة مدير جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا ومدير المؤسسة العمومية االستشفائي :4المادة 
الرويبة، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي 

صالح المستشفيات.  والنشرة الرسمية لمصحة والسكاف وا 
 2020سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

 وزير الصحة والسكان                                                                     وزير التعميم العالي   
صالح المستشفيات                                                                       والبحث العممي        وا 
 بن بوزيد عبد الرحماناألستاذ:                                                                 أ.د عبد الباقي بن زيان   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1وىرانرقة بـحث مـختمطة لدى جامعة يتضمن إنشاء ف ،2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
صالح المستشفيات،و   وزير الصحة والسكان وا 
، والمتعمق 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1بتنظيـ جامعة وىراف
، 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20المرسـو الرئاسي رقـ وبمقتضى  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
، 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  467-97وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .االستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، المتمـالذي يحدد قواعد إنشاء المراكز 
نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذي الحجة عاـ  25المؤرخ في  11-379وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

صالح المستشفيات2011  .، الذي يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف وا 
، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  20-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة
، 2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي وا
مارس سنة  17الموافق  1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 7، الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا، السيما المادة 2013
 26المؤرخ في  وبعد االطالع عمى الرأي المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة -

 .2019نوفمبر سنة 
، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2019نوفمير  24طبقا لالتفاقية المبرمة في  -

 ، المركز االستشفائي الجامعي لتممساف والمركز االستشفائي الجامعي لسيدي بمعباس.1بيف جامعة وىراف
 

 يقــــرران
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 1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذي رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المركز 1بيف جامعة وىراف ، المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة2013مارس سنة  17الموافق 

ي سرطاف االستشفائي الجامعي لتممساف والمركز االستشفائي الجامعي لسيدي بمعباس بعنواف "البحث ف
 ثدي المرأة".

 مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. 1تكوف جامعة وىراف :2المادة 
 تكمف فرقة البحث بإنجاز مشاريع البحث العممي التالية: :3المادة 

  مشروع: "دراسة العوامل الوبائية والجينية وعوامل النذير لسرطاف الثدي في غرب الجزائر، دراسة
 .الحاالت والشواىد متعددة المراكز"

  مشروع: "خطر و/أو االستعداد الوراثي و/أو العائمي لسرطاف الثدي عند عدد مف المرضى في غرب
 .الجزائر"

 دي لدى النساء ومتابعتو في وىرافمشروع: "دراسة مخاطر حدوث سرطاف الث. 
 ند عدد مف المرضى في غرب مشروع: "التشخيص ودراسة البقاء عمى قيد الحياة لسرطاف الثدي ع

 الجزائر".
، المدير العاـ لممركز االستشفائي الجامعي لتممساف والمدير العاـ 1يكّمف السادة مدير جامعة وىراف :4المادة 

لممركز االستشفائي الجامعي لسيدي بمعباس، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة 
ص  الح المستشفيات.الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي والنشرة الرسمية لمصحة والسكاف وا 

 2020سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير الصحة والسكان                                                                        وزير التعميم العالي    

صالح المستشفيات                                                                        والبحث العممي           وا 
 بن بوزيد عبد الرحماناألستاذ:                                                                     أ.د عبد الباقي بن زيان   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رقة بـحث مـختمطة إنشاء فيتضمن  ،2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار 

 لمركز االستشفائي الجامعي لوىرانالدى 
 

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

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1والمتعمق بتنظيـ جامعة وىراف
، 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
، 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  467-97وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز االستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، المتمـ
نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذي الحجة عاـ  25المؤرخ في  11-379وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

صالح المستشفيات2011  .، الذي يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف وا 
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، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  20-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .المتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة

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

مارس سنة  17الموافق  1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 7، الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا، السيما المادة 2013

 26لموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة المؤرخ في وبعد االطالع عمى الرأي المطابق لممجمس العممي لموكالة ا -
 .2019نوفمبر سنة 

، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2019نوفمبر  5طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
 والمركز االستشفائي الجامعي لوىراف. 1بيف جامعة وىراف

 

 يقــــرران
 

 1434جمادى األولى عاـ  5في  المؤرخ 109-13مف المرسوـ التنفيذي رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمركز  1، المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة وىراف2013مارس سنة  17الموافق 

ضى سرطاف االستشفائي الجامعي لوىراف بعنواف "معالجة البيانات ودراسة البقاء عمى قيد الحياة لمر 
 القولوف والمستقيـ لناحية وىراف".

 يكوف المركز االستشفائي الجامعي لوىراف مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. :2المادة 
تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي "معالجة البيانات ودراسة البقاء عمى قيد الحياة لمرضى  :3المادة 

 .لقولوف والمستقيـ لناحية وىراف"سرطاف ا
والمدير العاـ لممركز االستشفائي الجامعي لوىراف، كل فيما يخصو  1يكّمف السادة مدير جامعة وىراف :4المادة 

بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي والنشرة الرسمية لمصحة 
صالح المستشفيا  ت.والسكاف وا 

 2020سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير الصحة والسكان                                                                        وزير التعميم العالي  

صالح المستشفيات                                                                           والبحث العممي      وا 
 بن بوزيد عبد الرحماناألستاذ:                                                                     أ.د عبد الباقي بن زيان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رقة بـحث مـختمطةيتضمن إنشاء ف ،2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار 

 معيد باستور بالجزائرلدى 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
صالح المستشفيات،و   وزير الصحة والسكان وا 
، المتضمف 1971يونيو سنة  21الموافق  1391ربيع الثاني عاـ  28المؤرخ في  45-71بمقتضى األمر رقـ  -

 .إحداث معيد باستور، المعدؿ
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، 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20الرئاسي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ

، 1994مارس سنة  30الموافق  1414شواؿ عاـ  18المؤرخ في  74-94وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .ة ذات طابع صناعي وتجاري، المعدؿ والمتمـيحوؿ معيد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومي

، 1998يونيو سنة  2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -
 .والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس، المعدؿ والمتمـ،

يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .، والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعدؿ والمتمـ2001

نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذي الحجة عاـ  25المؤرخ في  11-379وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
صالح المستشفيات2011  .، الذي يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف وا 

، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  20-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .المتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة

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

مارس سنة  17الموافق  1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 7، الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا، السيما المادة 2013

 26بحث في عموـ الصحة المؤرخ في وبعد االطالع عمى الرأي المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لم -
 .2019نوفمير سنة 

، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2020جانفي  28طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
 .SMARTDIAGOSTIX PHARMAجامعة ورقمة ومخبر البحث بيف معيد باستور الجزائر، جامعة بومرداس، 

 

 يقــــرران
 

جمادى األولى عاـ  5   المؤرخ في 109-13مف المرسـو التنفيذي رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  األولى: المادة
، المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف معيد باستور 2013مارس سنة  17الموافق  1434

بعنواف  SMARTDIAGOSTIX PHARMAالجزائر، جامعة بومرداس، جامعة ورقمة و مخبر البحث 
 ".VENOSCORPيق بحث متخصص في سمـو العقرب ومضادات السمـو الحديثة "فر 

 يكوف معيد باستور الجزائر مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. :2المادة 
 تكمف فرقة البحث بإنجاز مشاريع البحث العممي التالية: :3المادة 

  المضادة لسمـو العقرب"،مشروع: "تطوير النانو أجساـ الحديثة 
 ،"مشروع: "تطوير جزيئات النانو أجساـ الحديثة المضادة لسمـو العقرب عف طريق التكنولوجيا الحيوية 
 ،مشروع: "تطوير تركيبة جديدة مجففة لممصل المضاد لمعقرب المنتج في معيد باستور بالجزائر 
 لمضاد لمعقرب وتحسيف أدائو"،مشروع: "إدخاؿ تقنيات تنقية جديدة في عممية تصنيع المصل ا 
 ،"مشروع: "تطوير مستحضرات مناعية جديدة ذات جسيمات نانوية لتحسيف تقنية إنتاج المصل المضاد لمعقرب 



  2020-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   51

 

 

  مشروع: "التقييـ السريري والبيولوجي لفعالية المصل المضاد لمعقرب المنتج محميا وفقا لمبروتوكوؿ
 العالجي الحالي".

يكّمف السادة المدير العاـ لػمعيد باستور الجزائر، مدير جامعة بومرداس، مدير جامعة ورقمة ومدير  :4المادة 
، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في SMARTDIAGOSTIX PHARMAمخبر البحث 

صالح الم  ستشفيات.النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي والنشرة الرسمية لمصحة والسكاف وا 
 2020سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 

 وزير الصحة والسكان                                                                   وزير التعميم العالي     
صالح                                                                       والبحث العممي         المستشفياتوا 
 بن بوزيد عبد الرحماناألستاذ:                                                                أ.د عبد الباقي بن زيان    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رقة بـحث مـختمطةيتضمن إنشاء ف ،2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار 

 ةـــبــالمؤسسة العمومية االستشفائية رويلدى 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
صالح المستشفيات،و   وزير الصحة والسكان وا 
، 2020يونيو سنة   23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .الحكومة، المعدؿ والمتمـوالمتضمف تعييف أعضاء 
، 1998يونيو سنة  3الموافق  1419صفر عاـ  8المؤرخ في  192-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إحداث مركز وطني لميقظة بخصوص األدوية والعتاد الطبي، وتنظيمو وسيره
مايو سنة  19الموافق  1428جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  140-07وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

، والمتضمف إنشاء المؤسسات العمومية االستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة الجوارية وتنظيميا 2007
 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ

نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذي الحجة عاـ  25المؤرخ في  11-379وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
صالح المستشفيات، الذي يحدد صالحيات 2011  .وزير الصحة والسكاف وا 

، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  20-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .ة موضوعاتية لمبحث في عمـو الصحةالمتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكال

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

مارس سنة  17الموافق  1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 7لمادة ، الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا، السيما ا2013

 26وبعد االطالع عمى الرأي المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة المؤرخ في  -
 .2019نوفمبر سنة 

، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2011سبتمبر  4طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
 قظة بخصوص األدوية والعتاد الطبي.الوطني لميبيف المؤسسة العمومية االستشفائية الرويبة والمركز 
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 يقــــرران
 

 1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13 نفيذي رقـمف المرسوـ الت 7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف المؤسسة العمومية 2013مارس سنة  17الموافق 

االستشفائية الرويبة والمركز الوطني لميقظة بخصوص األدوية والعتاد الطبي بعنواف "فريق رصد وتقييـ 
 سػمية دوسيتاكساؿ".

 تكوف المؤسسة العمومية االستشفائية الرويبة مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. :2المادة 
تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي المتعمق "رصد وتقييـ سػمية دوسيتاكساؿ عند المرضى  :3المادة 

 فى رويبة".الذيف يعالجوف مف سرطاف الثدي المبكر في مصمحة األوراـ لمستش
يكّمف السادة مدير المؤسسة العمومية االستشفائية الرويبة ومدير المركز الوطني لميقظة بخصوص  :4المادة 

األدوية والعتاد الطبي، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 
صال  ح المستشفيات.والبحث العممي والنشرة الرسمية لمصحة والسكاف وا 

 

 2020سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير الصحة والسكان                                                            وزير التعميم العالي

صالح المستشفيات                                                   والبحث العممي                              وا 
 بن بوزيد عبد الرحماناألستاذ:                                                                      أ.د عبد الباقي بن زيان      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رقة بـحث مـختمطة لدى جامعة تيارتيتضمن إنشاء ف ،2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
صالح المستشفيات،و   وزير الصحة والسكان وا 
، 2020يونيو سنة   23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

  .، والمتضمف إنشاء جامعة  تيارت، المعدؿ والمتمـ2001
مايو سنة  19الموافق  1428جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  140-07وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المؤسسات العمومية االستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة الجوارية وتنظيميا  ، والمتضمف إنشاء2007
 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ

نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذي الحجة عاـ  25المؤرخ في  11-379وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
صالح المستشفيات2011  .، الذي يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف وا 

، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  20-12المرسـو التنفيذي رقـ  وبمقتضى -
 .المتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة

، 2013ي سنة جانف 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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مارس سنة  17الموافق  1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 7، الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا، السيما المادة 2013

 26وبعد االطالع عمى الرأي المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة المؤرخ في  -
 .2019نوفمبر سنة 

، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2017ديسمبر  18طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
 .الجوارية تيارتة بيف جامعة تيارت والمؤسسة العمومية لمصح

 

 يقــــرران
 

 1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذي رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
بحث مختمطة بيف جامعة تيارت والمؤسسة  ، المذكور أعاله، تنشأ فرقة2013مارس سنة  17الموافق 

حيوية ومعالجة الصور الرقمية -العمومية لمصحة الجوارية تيارت بعنواف "أجيزة استشعار النانو
 المخصصة لعالج األوراـ".

 تكوف جامعة تيارت مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. :2المادة 
حيوية -تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي المتعمق "تطوير جيل جديد مف مستشعرات النانو :3المادة 

 لمكشف عف السرطاف وعالجو".
يكّمف السادة مدير جامعة تيارت ومدير المؤسسة العمومية لمصحة الجوارية تيارت، كل فيما يخصو  :4المادة 

لرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي والنشرة الرسمية لمصحة بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة ا
صالح المستشفيات.  والسكاف وا 

 2020سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير الصحة والسكان                                                                      وزير التعميم العالي  

صالح المستشفيات                                                                        والبحث العممي       وا 
 بن بوزيد عبد الرحماناألستاذ:                                                                         أ.د عبد الباقي بن زيان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1رقة بـحث مـختمطة لدى جامعة وىرانيتضمن إنشاء ف ،2020سبتمبر  20مؤرخ في  وزاري مشتركقــرار 

 

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

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1والمتعمق بتنظيـ جامعة وىراف
، 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
، 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  467-97يذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -

 .الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز االستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، المتمـ
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نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذي الحجة عاـ  25المؤرخ في  11-379وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
صالح المستشفيات، الذي يحدد صالحيا2011  .ت وزير الصحة والسكاف وا 

، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  20-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .المتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة

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

مارس سنة  17الموافق  1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 7ما المادة ، الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا، السي2013

 26وبعد االطالع عمى الرأي المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة المؤرخ في  -
 .2019نوفمبر سنة 

، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2019أكتوبر  15طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
 .والمركز االستشفائي الجامعي لوىراف 1بيف جامعة وىراف

 

 يقــــرران
 

 1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذي رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمركز  1، المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة وىراف2013مارس سنة  17الموافق 

 االستشفائي الجامعي لوىراف بعنواف "سرطاف الجياز اليضمي".
 مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. 1تكوف جامعة وىراف :2المادة 
تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي "تأثير عوامل الخطر الغذائية في زيادة اإلصابة بسرطاف  :3المادة 

 . القولوف والمستقيـ في وىراف"
والمدير العاـ لممركز االستشفائي الجامعي لوىراف، كل فيما يخصو  1يكّمف السادة مدير جامعة وىراف :4المادة 

بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي والنشرة الرسمية لمصحة 
صالح المستشفيات.  والسكاف وا 

 2020سبتمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير الصحة والسكان                                                             وزير التعميم العالي     

صالح المستشفيات                                                                والبحث العممي         وا 
 بن بوزيد عبد الرحماناألستاذ:                                                               أ.د عبد الباقي بن زيان    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ

  
 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
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  2013فيفري  3المؤرخ في  30يعدل ويتمم القرار رقم ، 2020جويمية  02مؤرخ في  374رقم  قــرار
 العممي لجامعة التكوين المتواصل تعيين أعضاء المجمسوالمتضمن 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23 الموافق 1441عاـ  أوؿ ذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ. ،أعضاء الحكومةتعييف  والمتضمف
 1990مايو سنة  26الموافق  1410ذي القعدة عاـ  2المؤرخ في  149–90وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 18سيما المادة والمتضمف إنشاء جامعة التكويف المتواصل وتنظيميا وعمميا، ال
 1990مايو  26 الموافق 1410ذي القعدة عاـ  2 المؤرخ في 150-90المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 .صلالمتضمف إنشاء مراكز التكويف المتواو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
والمتضمف تعييف أعضاء المجمس العممي لجامعة التكويف  2013فيفري  3المؤرخ في  30وبمقتضى القرار رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ.المتواصل، 
 ي ـقـــــّرر

 

، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، 2013فيفري  3المؤرخ في  30تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 كما يأتي:

 (.....................................بدون تغيير:..........................)المادة األولى"
 تحدد تشكيمة المجمس العممي لجامعة التكويف المتواصل كما يأتي: 

 :السيدات والسادة
 رئيسا مدير الجامعة شريط رابح -
 عضوا والبيداغوجية ةدراسبال مكمفة مدير الجامعة ةنائب بولحية سعاد -
 عضوا بيف القطاعات والعالقات المشتركة تصاؿباال مكمفة مدير الجامعة ةنائب حومر سمية -
 عضوا الجزائر شماؿالتكويف المتواصل  مدير مركز رضاضعة دمحم لميف -
 عضوا الجزائر شرؽ  التكويف المتواصل  مدير مركز بولحباؿ دمحم -
 عضوا وىراف التكويف المتواصل مدير مركز مختاري خالد -
 عضوا قسنطينة التكويف المتواصلمدير مركز  بوحنة عبد الرحمف -
 عضوا عنابة التكويف المتواصل مدير مركز شقرة عمي -
 عضوا سطيفالتكويف المتواصل  مديرة مركز قطاؼ ليمى -
 عضوا باتنة التكويف المتواصل مدير مركز قريري سميماف -
 عضوا تيزي وزو التكويف المتواصل مديرة مركز بومديف  زينة -
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 عضوا البميدة التكويف المتواصل مدير مركز عزاري عبد السالـ -
 عضوا الشمفالتكويف المتواصل   مدير مركز دمحمعشيط ىني  -
 عضوا سيدي بمعباسالتكويف المتواصل  مدير مركز جالؿ عبد القادر -
 عضوا تممساف التكويف المتواصل مدير مركز بغداد صديق -
 عضوا سعيدة التكويف المتواصل مدير مركز شامي نذير -
 عضوا األغواط التكويف المتواصلمدير مركز  جعمات الطاىر -
 عضوا ورقمة التكويف المتواصل مدير مركز بف قرينة حمزة -
 عضوا أدرار التكويف المتواصل مدير مركز حوتية دمحم -
 عضوا تبسة التكويف المتواصل مدير مركز صياد الصادؽ -
 عضوا تيارتالتكويف المتواصل  مدير مركز إسماعيمي عطا هللا -
 عضوا بشار التكويف المتواصل مدير مركز سعيدي عبد الكريـ -
 عضوا بجاية التكويف المتواصل مدير مركز عموي عبد الوىاب -

 

 :الدائمين األساتذةممثمي بالنسبة ل
 عضوا التعميـ العاليأستاذ  معراؼ اسماعيل -
 عضوا ذأستا عمي موسى رابح -
 عضوا أستاذ قالتي عبد الكريـ -
 عضوا " أستاذ محاضر قسـ "أ سفاج زيف الديف -
 عضوا " أستاذة محاضرة قسـ "أ كوسة فاطمة الزىراء -
 عضوا " أستاذ محاضر قسـ "أ ناصري عبد القادر -
 عضوا " أأستاذ محاضر قسـ " طربيت سعيد -
 عضوا " أأستاذ محاضر قسـ " تيقاف بوبكر -
 عضوا أستاذ محاضر قسـ " أ" بمودنيف أحمد -
 عضوا " أقسـ "   ةمحاضر  ةأستاذ فرحاني فاطمة الزىراء فتيحة -
 عضوا " أأستاذة محاضرة قسـ "  لعاقل سياـا -
 عضوا أستاذ محاضر قسـ " أ " سعيدي نعماف -
 عضوا أستاذ محاضر قسـ " أ" قدوش دمحم -
 عضوا " أ " قسـمساعد أستاذ  بوكراع إبراىيـ -
 عضوا " أ" قسـمساعد أستاذ  الضيف عمي -
 عضوا " أ قسـ " ساعدأستاذ م مشداؿ عبد القادر -
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 :المشاركين األساتذةممثمي 
 

 عضوا أستاذ بف صالح بشير -
 عضوا أستاذ عيساني نور الديف -
 عضوا    أستاذ رجراج دمحم -
 عضوا " أ أستاذ محاضر قسـ " دحاف عز الديف -
 عضوا " أستاذ محاضر قسـ "أ جعفري يحي -
 عضوا " أستاذ محاضر قسـ "أ خيري جماؿ -
 عضوا " "أأستاذ محاضر قسـ  عزوز دمحم -
 عضوا أستاذ محاضر قسـ "أ" البحري عبد هللا -
 عضوا أستاذ محاضر قسـ "أ" العبسي عمي -
 عضوا أستاذ محاضر قسـ "أ" بوالريحاف فاروؽ  -
 عضوا " أ" قسـمساعد أستاذ  ناوي يحي -

 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 جويمية 02 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، 2018ماي  06مؤرخ في ال 432رقم  يعدل القرار ،2020 جويمية 02مؤرخ في  375قــرار رقم 

 جيجل ألعضاء مجمس إدارة جامعة يحدد القائمة االسميةالذي 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة يونيو  23 الموافق 1441عاـ  أوؿ ذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿ ،أعضاء الحكومةتعييف  والمتضمف
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

 منو. 2والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 د صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحد
ألعضاء مجمس إدارة  يحدد القائمة االسميةالذي  2018ماي  06مؤرخ في ال 432رقـ  القرار وبمقتضى -

 ، المعدؿ.جيجل جامعة
 

 ي ـقـــــّرر
 

 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2018ماي  06مؤرخ في ال 432رقـ  يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار المادة األولى:
 .يذا القراربفي الجدوؿ الممحق ىو محدد 
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              ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.                    :2المادة 
 2018جويمية  02حرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 زيان أ.د عبد الباقي بن

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جيجل قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة

 األعضاء المعييون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 بالتعميـ العالي والبحث العممي ممثل الوزير المكمف رئيس حداد سميـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بوشفة معاد -
 بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير المكمف  عضو بف ابراىيـ سميماف -
 وزيرة المكمفة بالتربية الوطنيةممثل ال عضو زيد دمحم بشير -
 والضماف االجتماعيلعمل والتشغيل ممثل الوزير المكمف با عضو حميحـ ادريس -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثمة السمطة المكمفة بال عضو خمف هللا نجود -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو مكاوي حنيف -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، حافع األختاـ عضو شنة جماؿ -
 والالسمكيةد والمواصالت السمكية ممثل الوزير المكمف بالبري عضو  جماؿ دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو بف زديرة عزوز -
 ممثمة الوالي. عضو لعيموش مميكة -

 

 األعضاء المنتخبون:  -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 لكمية عمـو الطبيعة والحياة ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو بف زايد رياض -
 لكمية العمـو والتكنولوجيا ذوي مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو لعوير دمحم -
 لعمـو الدقيقة واإلعالـ اآلليلكمية ا ذوي مصف األستاذية ممثمة منتخبة عف األساتذة عضو مريش فايزة -
 لكمية اآلداب والمغات ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو بف عميور خالد -
لكمية العمـو االقتصادية والتجارية  ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو الحفيعمسكيف عبد  -

 وعمـو التسيير
 لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو خالؼ فاتح -
 اإلنسانية واالجتماعيةية العمـو لكم ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو صيفور سميـ -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو خنوؼ طارؽ  -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو  طكوؾ مصطفى -
 اتممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدم عضو حنؾ سمير  -
 عماؿ الخدماتوالتقنييف و ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف  عضو ليماف منير -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بوكرش زياد -
 الطمبةممثل منتخب عف  عضو خشوؿ إيماف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 2020جويمية  02مؤرخ في  376رقم  قــرار
 المدرسة  الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في اوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  222-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 اإلحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة. والمتضمف تحويل المعيد الوطني لمتخطيط و
 2013يناير سنة  30الموافق  1434عاـ  ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .منو 24الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 
 

 ي ـقـــــّرر
 

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

 لتطبيقي.مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد ا
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي طبقا  :2المادة 

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

 2020 جويمية 02 فيحرر بالجزائر 
 التعميم العالي والبحث العمميوزير 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي 
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا بف زينة دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو مسعودي عبدهللا -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو محمودي عبة -
 ينييفبالتكويف والتعميـ المممثمة الوزيرة المكمفة  عضو دبابحة نرجس -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثمة السمطة المكمفة بال عضو لوز رزقية -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية عضو بف عيجة نورالديف -
 ممثمة الوزير المكمف بالصناعة عضو بمحوت صفية زوجة عمروش -
 ممثل الديواف الوطني لالحصائيات عضو زيدوني حميد -
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 األعضاء المنتخبون: -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة عضو بف العايب بوبكر -
 ممثل منتخب عف األساتذة، عضو موفق عمي -
 ممثل منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب" عضو صحراوي العموري  -
 األساتذة المحاضريف قسـ "أ"، ممثمة منتخبة عف عضو فريحة نشيدة -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف قسـ "أ"، عضو زالقي جماؿ -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف قسـ "أ"، عضو عزيبي زىرة -
 ممثل منتخب عف األساتذة المشاركيف، عضو دلـو سعيد -
 والتقنييف وعماؿ الخدمات،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف  عضو رحماني قوادري يوسف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو حاج ىني دمحم -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو بستاني فؤاد -
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو كحموش دمحم -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2018فيفري  14المؤرخ في  144يعدل القرار رقم ، 2020جويمية  02مؤرخ في  377رقم  قــرار

 المدرسة العميا إلدارة األعمال بتممسان الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
،  2020يونيو سنة  23الموافق  1441عاـ المؤرخ في اوؿ ذي القعدة  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 ر التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزي
 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 األولى عاـ  18المؤرخ في  86-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

والتجارية وعموـ التسيير بتممساف، إلى  ةفي العموـ االقتصادي والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية 2017
 منو. 4رة األعماؿ ،السيما المادة مدرسة عميا إلدا

، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2018فيفري  14المؤرخ في  144وبمقتضى القرار رقـ  -
 المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف، المعدؿ.

 ي ـقـــــّرر
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2018فيفري  14المؤرخ في  144يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 جويمية 02 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا إلدارة األعمال بتممسان
 المعينون:األعضاء  -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا كبير بوشريط -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو تاج الديف عبدالكريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عضو العيفة بمقاسـ -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو بناصر بمحسيف -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري. عضو قدوري أبو األرباح -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو ىميمي عمر -
صالح المستشفيات، عضو بوخيار منصور -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة،  عضو أميف بمعربي دمحم -
 ممثل عف الغرفة التجارية والصناعية لتممساف، عضو ربيعي دمحم -
 ممثل عف مؤسسة  سوجرويت  بتممساف،  عضو رمضاني دمحم -
 ممثل عف مجمع بوبمنزة. عضو بوبمنزة شكيب -

 

 ".......................................والباقي بدون تغيير......................................"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية يتضمن تعيين أعضاء ، 2020جويمية  06مؤرخ في  378 رقم قــرار

 لمبحث في البيوتكنولوجية وعموم الزراعة والتغذية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت
، 2012الموافق أوؿ مارس سنة  1433ربيع الثاني عاـ  8المؤرخ في  95-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعمـو الزراعة والتغذية
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، 2019غشت سنة  13الموافق  1440ذي الحجة عاـ  12مؤرخ في  232-19وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو. 22الذي يحدد مياـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 
 

 ي ـقـــــّرر
 

 1440ذي الحجة عاـ  12مؤرخ في  232-19مف المرسـو التنفيذي رقـ  22تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، يعيف بصفتيـ أعضاء المجمس العممي لموكالة 2019غشت سنة  13الموافق 

 ماؤىـ:الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعمـو الزراعة والتغذية األشخاص اآلتية أس
 

 :بالنسبة لألساتذة الباحثين والباحثين الدائمين 
 السيدة بوتكرابت ليندة. -
 السيد  جكوف عبد الحميد. -
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 السيد بكور رابح. -
 السيد خميفي داودي. -
 السيد قاسـ شاوش نور الديف. -
 السيد قارة ىشاـ. -
 السيدة  طويل بوكوفة شافية. -
 السيد يحياوي بالؿ. -
 السيد بطاـ أرزقي. -
 السيد بوعالؽ مبارؾ. -

 

 :بالنسبة لممثل المعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية 
 السيد بوجدار لطفي. -

 

 :بالنسبة لممثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 
 السيدة شميل لويزة. -

 

 :بالنسبة لممثل الديوان الوطني لألحصائيات 
 السيدة عكاؾ نزيية. -

 

  لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاط:بالنسبة 
 السيد عديش كماؿ. -
 السيد سفاري دمحم. -
 السيد عمور رياض. -
 السيد الحاج حميش فاروؽ. -
 السيد بالحاج توفيق. -
 السيد طيب ازغيمي فريد. -

 

 :بالنسبة لمجالية العممية المقيمة بالخارج 
 السيد مراح عثماف. -
 السيد بومغار ياسيف. -
 حميد.السيد بودراع  -
 السيد غربي حساف. -
 السيد أونزياف سمير. -

 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2المادة 
 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020جويمية  06مؤرخ في  379رقم  قــرار
 1سطيف-بجامعة فرحات عباسعموم الطبيعة والحياة  لقسم العموم الفالحية بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ. والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409عاـ ذي الحجة  29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 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  77-13ى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتض -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
عموـ الطبيعة والحياة  وبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ الفالحية بكمية -

 .2019جويمية  24المؤّرخة في  1يفسط-ت عباسبجامعة فرحا
 

 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

الحياة بجامعة عموـ الطبيعة و  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الفالحية بكمية
 .1سطيف-فرحات عباس

عموـ الطبيعة والحياة بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الفالحية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1سطيف -فرحات عباس

، كل فيما يخصو، 1سطيف-فرحات عباس يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  06المؤرخ في  379 رقـمممحــق بالقـرار 
 1سطيف -الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباسعموم  بكمية لقسم العموم الفالحية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حفصي ميمود 1
 رئيس القسـ شنيتي خميصة 2
 أستاذ  بنية فريدة 3
 أستاذ  شنافي حرية 4
 أستاذ مباركية عبد الكريـ 5
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" رواؽ نور الديف 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عمارمباركية  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مشاف ياسمينة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ليماني ياسيف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2020جويمية  06مؤرخ في  380رقم  قــرار

 1سطيف-عموم الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس بكمية البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ 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  1424عاـ جمادى الثانية  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  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
عمـو  بناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية بكميةو  -

 .2019جويمية  23المؤّرخة في  1يفسط-الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس
 

 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

عموـ الطبيعة  كميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية ب
 .1سطيف-والحياة بجامعة فرحات عباس

عموـ الطبيعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1سطيف-والحياة بجامعة فرحات عباس

، كل فيما يخصو، 1سطيف-لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباسيكمف المدير العاـ  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 

 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020جويمية  06المؤرخ في  380 رقـمممحــق بالقـرار 
 1سطيف -عموم الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس بكمية الحيوانية لقسم البيولوجيا والفيزيولوجيا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف شيخ فطيمة 1
 رئيس القسـ عميرة سماعيف 2
 أستاذ  خنوؼ الصديق 3
 أستاذ  دحامنة صميحة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عبد هللا حسيبة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سكينةحكيمي  6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بركات حبيبة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  06مؤرخ في  381رقم  قــرار

 1سطيف-عموم الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس لقسم الميكروبيولوجيا بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 1989
 غشت سنة 23فق الموا 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
عموـ الطبيعة والحياة  محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا بكميةوبناًء عمى  -

 .2019جويمية  23المؤّرخة في  1سطيف -بجامعة فرحات عباس
 

 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

الحياة بجامعة عموـ الطبيعة و  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا بكمية
 .1سطيف -فرحات عباس

عموـ الطبيعة والحياة بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1سطيف -فرحات عباس

، كل فيما يخصو، 1سطيف  -ة فرحات عباسيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  06المؤرخ في  381 رقـمممحــق بالقـرار 
 1سطيف-الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباسعموم  بكمية لقسم الميكروبيولوجيا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ القمي مريـ 1
 رئيس القسـ موفق عبد الناصر 2
 أستاذ  حرز هللا داود 3
 أستاذ  ننصيب نبيل 4
 أستاذ زروؽ دمحم مييوب 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" يحياوي بالؿ 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" الحميـخنشوش عبد  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف شيخ عمر 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  06مؤرخ في  382رقم  قــرار

 1سطيف-عموم الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس بكمية لقسم الّدراسات القاعدية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 1989
 غشت سنة 23ق المواف 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
عموـ الطبيعة والحياة  انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الّدراسات القاعدية بكمية وبناًء عمى محاضر -

 .2019جويمية  23المؤّرخة في  1سطيف-بجامعة فرحات عباس
 

 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

ة والحياة بجامعة عموـ الطبيع القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّدراسات القاعدية بكمية
 .1سطيف-فرحات عباس

عموـ الطبيعة والحياة بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّدراسات القاعدية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1سطيف-فرحات عباس
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، 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 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020جويمية  06المؤرخ في  382 رقـمممحــق بالقـرار 
 1سطيف-عموم الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس بكمية لقسم الّدراسات القاعدية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ قوت أكـر 1
 رئيس القسـ بونشادة مصطفى 2
 أستاذ  بوحراثي الصادؽ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ىاني مريـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مرغـ منيرة 5
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  لبازدة رفيقة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لعداؿ نور الديف 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020جويمية  06مؤرخ في  383رقم  قــرار

 1سطيف-بجامعة فرحات عباس عموم الطبيعة والحياة لقسم البيوكيمياء بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 1989
 غشت سنة 23فق الموا 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
عموـ الطبيعة والحياة بجامعة  ر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيوكيمياء بكميةوبناًء عمى محاض -

 .2019جويمية  24المؤّرخة في  1سطيف-فرحات عباس
 

 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

اة بجامعة فرحات عموـ الطبيعة والحي القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيوكيمياء بكمية
 .1سطيف-عباس
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عمـو الطبيعة والحياة بجامعة فرحات  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيوكيمياء بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1سطيف-عباس

، كل فيما يخصو، 1سطيف-اسيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عب: 3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  06المؤرخ في  383 رقـمممحــق بالقـرار 
 1سطيف-الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباسعموم  بكمية لقسم البيوكيمياء

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شارؼ نور الديف 1
 رئيس القسـ بمحطاب رشيد 2
 أستاذ  بغياني عبد الرحماف 3
 أستاذ  عرعار لخميسي 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مسعودي دليمة 5
 "ب"أستاذ محاضر قسـ  قادة سوسف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" معماش وليد 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" حوشي سممى 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  06مؤرخ في  384رقم  قــرار

 1سطيف-عموم الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس لقسم البيولوجيا والبيئة النباتية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 1989
 غشت سنة 23فق الموا 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
عموـ الطبيعة  ر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيا والبيئة النباتية بكميةوبناًء عمى محاض -

 .2019جويمية  23المؤّرخة في  1سطيف-والحياة بجامعة فرحات عباس
 

 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

وـ الطبيعة والحياة عم القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا والبيئة النباتية بكمية
 .1سطيف-بجامعة فرحات عباس

عموـ الطبيعة والحياة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا والبيئة النباتية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1سطيف-بجامعة فرحات عباس

، كل فيما يخصو، 1سطيف-يف العالييف ومدير جامعة فرحات عباسيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكو  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020جويمية  06المؤرخ في  384 رقـمممحــق بالقـرار 
 1سطيف-عموم الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس بكمية لقسم البيولوجيا والبيئة النباتية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ رمضاني مسعود 1
 رئيس القسـ حراؽ عبد المالؾ 2
 أستاذ  لعور حسيف 3
 أستاذ  بف دمحم عمار 4
 أستاذ لقرادة تقية 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نوار ىند  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوخبتي حبيبة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ميساوي خالد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عيساوي دمحم رضا 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجمس العممي يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  06مؤرخ في  385رقم  قــرار

 1سطيف-بجامعة فرحات عباس لكمية عموم الطبيعة والحياة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 1989
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .د الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواع 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

 -الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباسوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ  -
 .2019 جويمية 21المؤّرخ في  1سطيف

 

 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 

 -حات عباستحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة فر 
 .1سطيف

 -عموـ الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1سطيف

، كل فيما يخصو، 1سطيف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس :3المادة 
 يق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطب

 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020جويمية  06المؤرخ في  385رقم  رارــق بالقـــممح
 1سطيف-فرحات عباسبجامعة  لكمية عموم الطبيعة والحياة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيوكيمياء بغياني عبد الرحمف 1
 عميد الكمية غرزولي رشيد 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  بوحراثي الصادؽ 3
 رئيس قسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية اسماعيفعميرة  5
 رئيس قسـ الميكروبيولوجيا موفق عبد الناصر  6
 رئيس قسـ البيوكيمياء بمحطاب رشيد 7
 رئيس قسـ العمـو الفالحية شنيتي خميصة 8
 رئيس قسـ البيولوجيا والبيئة النباتية حراؽ عبد المالؾ 9
 العمـو األساسيةرئيس قسـ  بونشادة مصطفى 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية بف شيخ فطيمة 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا القمي مريـ 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيوكيمياء شارؼ نور الديف 13
 الفالحيةرئيس المجنة العممية لقسـ العمـو  حفصي ميمود 14
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا والبيئة النباتية رمضاني مسعود 15
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو األساسية قوت أكـر 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية دحامنة صميحة 17
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 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الميكروبيولوجياممّثل  عوؼ عبد الحكيـ 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الميكروبيولوجيا خنشوش عبد الحميـ 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيوكيمياء  مسعودي دليمة 20
 األستاذية عف قسـ العمـو الفالحيةممّثل األساتذة ذوي مصّف  ميباركية عبد الكريـ 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الفالحية ميباركية عمار 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا والبيئة النباتية لعور حسيف 23
 البيولوجيا والبيئة النباتيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  بف دمحم عمار 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو األساسية مرغـ منيرة 25
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ميساوي خالد 27
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ليماني ياسيف 28
 مدير مخبر بحث عولمي عبد المالؾ 29
 مديرة مخبر بحث بنية فريدة 30
 مدير مخبر بحث لخميسي عرعار 31
 مدير مخبر بحث يحياوي بالؿ 32
 مدير مخبر بحث خنوؼ الصديق 33
 مسؤوؿ المكتبة قنبور شافية 34
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي 2020ماي  28المؤّرخ في  302يعّدل القرار رقم ، 2020جويمية  06مؤرخ في  386رقم  قــرار
 1سطيف-العمـــــوم بجامعة فرحات عباس يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياء بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ. 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 23لموافق ا 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
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2016نوفمبر  23المؤّرخ في  1710ار رقـ وبموجب القر  -

  .1سطيف-بجامعة فرحات عباس العموـ لقسـ الكيمياء بكمية
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ و  2020ماي  28المؤّرخ في  302القرار رقـ  وبناًء عمى -

  .1سطيف-بجامعة فرحات عباسالكيمياء 
 -العمػػػػػوـ بجامعة فرحات عباس وبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية -

 .2019سبتمبر  22و 17المؤّرخة في  1سطيف
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 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
 .1سطيف-حات عباسالعمػػػػػـو بجامعة فر  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية

-العمػػػػػوـ بجامعة فرحات عباس تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1سطيف

 والمذكور أعاله. 2020ماي  28المؤّرخ في  302القرار رقـ تمغى أحكاـ  :3المادة 
، كل فيما يخصو، 1سطيف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس :4المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 

 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020ماي  28المؤّرخ في  302الذي يعّدل القرار رقم و  2020جويمية  06المؤرخ في  386 رقـمممحــق بالقـرار 
 1سطيف-العمـــــوم بجامعة فرحات عباس ألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياء بكميةلقائمة االسمية الذي يحدد ا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ سطيفي فاطمة 1
 رئيس القسـ ىاروف دمحم فييـ 2
 أستاذ  عزيزي عمر 3
 أستاذ  كعبوب لخميسي 4
"أ"أستاذ محاضر قسـ  ىالؿ عبد القادر 5  
 أستاذ محاضر قسـ "ب" معاف سميرة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوقزولة الطيب فخر الديف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عوف ساعد 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي يحدد  2020ماي  28المؤّرخ في  301يعّدل القرار رقم ، 2020جويمية  06مؤرخ في  387رقم  قــرار

 1سطيف-العمـــــوم بجامعة فرحات عباس القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ. 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
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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

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2016نوفمبر  23المؤّرخ في  1711ب القرار رقـ وبموج -
  .1سطيف-بجامعة فرحات عباس العمـو بكمية الرياضياتلقسـ 

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ و  2020ماي  28المؤّرخ في  301القرار رقـ  وبناًء عمى -
 .1سطيف-الرياضيات بجامعة فرحات عباس

العمػػػػػوـ بجامعة فرحات  وبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية -
 .2019سبتمبر  22و 17المؤّرخة في  1سطيف-عباس

 

 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

 .1سطيف-فرحات عباسالعمػػػػػـو بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية
 -العمػػػػػوـ بجامعة فرحات عباس تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1سطيف
 والمذكور أعاله. 2020ماي  28المؤّرخ في  301القرار رقـ تمغى أحكاـ  :3المادة 
، كل فيما يخصو، 1سطيف-المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباسيكمف : 4المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2020ماي  28المؤّرخ في  301الذي يعّدل القرار رقم و  2020جويمية  06المؤرخ في  387رقـم ممحــق بالقـرار 

 1سطيف -العمـــــوم بجامعة فرحات عباس ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات بكميةلقائمة االسمية الذي يحدد ا
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف سالـ نصر الديف 1
 رئيس القسـ قارة دمحم 2
 أستاذ  مريخي بشير 3
 أستاذ  زيتوني رشيد 4
 أستاذ  بف حسيف عبد الحميد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سرار توفيق 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" روابحي طارؽ  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خموطة عمي 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ديدي عبد الوىاب 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 د القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممييحـدّ ، 2020جويمية  06مؤرخ في  388 رقـم قــرار
 1سطيف-فرحات عباسلجامعة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 1989
 غشت سنة 23فق الموا 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
 03المؤّرخ في  1سطيف  -انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة فرحات عباس وبناًء عمى محضر -

 .2020مارس 
 

 ي ـقـــــّرر
 

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

 .1سطيف-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة فرحات عباس
، وفقا لمجدوؿ الممحق 1سطيف-قائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة فرحات عباستحدد ال :2المادة 

 بيذا القرار.
، كل فيما يخصو، 1سطيف  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس :3المادة 

 لبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وا
 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي يحّدد 2020جويمية  06المؤرخ في  388 رقـمممحــق بالقـرار 

 1سطيف-فرحات عباسلجامعة  
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة عبد الكريـ بف يعيش 1
الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي بالتكويف العالي في كّمف م مدير الجامعةنائب  دمحم حميدوش 2

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةكّمف م مدير الجامعةنائب  لحسف كراش 3

4 
والثاني والتكويف المتواصل  ؿبالتكويف العالي في الطور األو كّمف م مدير الجامعةنائب  داود حرز هللا

 والشيادات والتكويف العالي في التدرج
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 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو فكمّ م مدير الجامعةنائب  حسيف قصاص 5
 عميد كمية العمـو العياشي لوعيل 6
 عميد كمية التكنولوجيا فريد حب الحمص 7
 والتجارية وعمـو التسييرعميد كمية العمـو االقتصادية  عبد الوىاب بمميدي 8
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة  الصديق خنوؼ 9
 عميد كمية الطب سميماف لعوامري  10
 مدير معيد اليندسة المعمارية وعمـو األرض موالي شريف شابو 11
 مدير معيد البصريات وميكانيؾ الدقة نبيل بمخير 12
 العمـورئيس المجمس العممي لكمية  عمر عزيزي  13
 رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا الطاىر بف عنيبة 14
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة عبد الرحمف بغياني 15
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير مصطفى بودرامة 16
 الطب رئيس المجمس العممي لكمية نبيل مصباح 17
 رئيس المجمس العممي لمعيد البصريات وميكانيؾ الدقة أحمد فمكاوي  18
 رئيس المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية وعمـو األرض أسامة خرشي 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو عبد المطيف بورغدة 20
 األستاذية عف كمية العمـوممّثل األساتذة ذوي مصّف  عبد الحميد شرقي 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيا كماؿ واري  22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيا عبد هللا بوقطوشة 23
 وعمـو التسييرممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية  ليمى قطاؼ 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير أميف عويسي 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الطب سمير بوراس 26
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الطب عزوز جالوجي 27
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد البصريات وميكانيؾ الدقة فاروؽ بف عمي 28
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد البصريات وميكانيؾ الدقة عبد الغاني حراؽ 29
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد اليندسة المعمارية وعمـو األرض رحاب حاجي 30
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد اليندسة المعمارية وعمـو األرض حمزة زغالش 31
 ممّثل عف األساتذة المساعديف نبيل بوركاب 32
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حداد بسطالي 33
 مدير وحدة بحث عبد الغاني مرداس 34
 أستاذ بالمدرسة الوطنية العميا العممة سطيف  عمي بوقارورة 35
 أستاذ بجامعة بجامعة البرج بوعريرج عبد الحميـ كساؿ 36
 مسؤوؿ المكتبة المركزية قطاؼ لخضر 37
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 الذي  2020ماي  28المؤّرخ في  303يعّدل القرار رقم ، 2020جويمية  06مؤرخ في  389رقم  قــرار
 1سطيف-العمـــــوم بجامعة فرحات عباس يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الفيزياء بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ 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 279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

 .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.دد صالحيات وز الذي يح
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2016نوفمبر  23المؤّرخ في  1709وبموجب القرار رقـ  -

 .1سطيف-العمـو بجامعة فرحات عباس لقسـ الفيزياء بكمية
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ و  2020ماي  28المؤّرخ في  303القرار رقـ  وبناًء عمى -

 .1سطيف-بجامعة فرحات عباسالفيزياء 
 -العمػػػػػوـ بجامعة فرحات عباس وبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية -

 .2019سبتمبر  22و 17المؤّرخة في  1سطيف
 

 ي ـقـــــّرر
 

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

 .1سطيف-امعة فرحات عباسالعمػػػػػـو بج القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية
-العمػػػػػوـ بجامعة فرحات عباس تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1سطيف
 والمذكور أعاله. 2020ماي  28المؤّرخ في  303القرار رقـ تمغى أحكاـ  :3المادة 
، كل فيما يخصو، 1سطيف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس :4المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2020ماي  28المؤّرخ في  303الذي يعّدل القرار رقم  2020جويمية  06المؤرخ في  389 رقـمممحــق بالقـرار 
 1سطيف-العمـــــوم بجامعة فرحات عباس المجنة العممية لقسم الفيزياء بكميةالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عمراني نعيمة 1
 رئيس القسـ كراش لحسف 2
 أستاذ  شرقي عبد الحميد 3
 أستاذ  كسالي كماؿ 4
 أستاذ  معوش جماؿ 5
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  بوقمقوؿ مبارؾ 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمخياط جماؿ الديف شعيب 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شدري عادؿ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" طالب حسيف اسكندر 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2020جانفي  19المؤرخ في  13يعّدل القرار رقم ، 2020جويمية  06مؤرخ في  390 رقم قــرار

 2الجـزائـر -أبـو القاسـم سـعد هللا ةالمحـّدد لمقائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي بجـامع
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  ذي القعدة أّوؿخ في المؤرّ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .، المعّدؿ والمتّمـ2المتضمف إنشاء جامعة الجزائر
 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  المعّدؿ، ،2020جانفي  19المؤرخ في  13وبموجب القرار رقـ  -

 .2الجزائر-العممي لجامعة ابو القاسـ سعد هللا
المؤّرخ في  2الجزائر -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة ابو القاسـ سعد هللا -

 ،2020جواف  17
 ي ـقـــــّرر

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

، وفقا لمجدوؿ 2الجزائر-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة ابو القاسـ سعد هللا :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.
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، كل فيما 2الجزائر-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابو القاسـ سعد هللا :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الباقي بن زيانأ.د عبد 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020جانفي  19المؤرخ في  13يعّدل القرار رقم  الذي 2020جويمية  06المؤرخ في  390 ممحق بالقرار رقم
 2الجـزائـر -أبـو القاسـم سـعد هللا ةاالسمية ألعضاء المجمس العممي بجـامعالمحـّدد لمقائمـة 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي لمجامعة بومعيزة السعيد 1

 الحاج العيفا 2
والبحث العممي أىيل الجامعي الث والتّ ور الثّ كويف العالي في الطّ ف بالتّ نائب مدير الجامعة المكمّ 

 درجكويف العالي فيما بعد التّ والتّ 

 إيموف يوسف 3
نائب مدير الجامعة المكمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات 

 والتكويف في التدرج
 واالتصاؿ والتظاىرات العمميةف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط مدير الجامعة المكمّ ال نائب قاصد آسيا 4
 وجيوف بالتنمية واالستشراؼ والتّ نائب مدير الجامعة المكمّ  عبد الكريـ عزوؽ  5
 عميد كمية العمـو االنسانية  بوكنة عبد العزيز 6
 المغات األجنبيةعميد كمية  منصوري براىيـ 7
 العمـو االجتماعيةعميد كمية  بحري نبيل 8
 المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقيةعميد كمية  حميد عالوي  9
 مدير معيد اآلثار خديجة نشار 10
 مديرة معيد الترجمة عديمة بف عودة 11
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية كماؿ بمنير 12
 المغات األجنبية لكميةرئيس المجمس العممي  بف صافي زوليخة 13
 لكمية العمـو االجتماعيةرئيس المجمس العممي  لحرش دمحم 14
 المغة العربية و آدابيا والّمغات الشرقية لكميةرئيس المجمس العممي  وحيد بف بوعزيز 15
 رئيس المجمس العممي لمعيد الترجمة عيسى العياشي 16
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو االجتماعية شبمي ابراىيـ 17
 األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو االجتماعية ةممثم عمروني بيجة 18
 المغات األجنبية ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية خالدي كماؿ 19
 المغات األجنبية ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية قصدعمي آسيا 20
 المغة العربية و آدابيا المغات الشرقية لكميةممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية  بغورة مولود 21
 المغة العربية و آدابيا المغات الشرقية ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية مشري بف خميفة 22
 العمـو اإلنسانية ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية زيداف فريد 23
 العمـو اإلنسانية لكمية ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية بودربالة عمي 24
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 معيد اآلثارممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية  راجعي زكية 25
 معيد اآلثارممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية  عمارة ايدير 26
 لمعيد الترجمةممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية  نفيسة موفق 27
 الترجمة لمعيدممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية  باني عميري  28
 ممثل األساتذة المساعديف فتحي لحوؿ 29
 ممثل األساتذة المساعديف بورايو عمي 30
 مديرة وحدة بحث زالؿ نصيرة 31
 بالمدرسة العميا لألساتذة بوزريعةستاذ أ رتيبة قيدـو 32
 بالوكالة الموضوعاتية في العمـو االجتماعية واإلنسانيةستاذ أ بف حفري شكيب 33
 مسؤوؿ المكتبة المركزية لمجامعة آماؿ قادري  34
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  06مؤرخ في  391رقم  قــرار
 قــالمة-1945ماي  08بجامعة  العموم اإلنسانية واالجتماعية لقسم التاريخ بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ الحكومة،والمتضّمف تعييف أعضاء 
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
العمـو اإلنسانية واالجتماعية  اتذة بالمجنة العممية لقسـ التاريخ بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األس -

 .2020فيفري  24قػػػػػػػػػالمة المؤّرخ في  -1945ماي  08بجامعة 
 

 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

ماي  08تماعية بجامعة العمـو اإلنسانية واالج القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ بكمية
 قػػػػػػػػػالمة.-1945

العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة  خ بكميةػاريػتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الت :2المادة 
 قػػػػػػػػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-1945ماي  08
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قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو، -1945ماي  08يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 بن زيانأ.د عبد الباقي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائم 2020جويمية  06المؤرخ في  391 رقـمممحــق بالقـرار 
 قــالمة-1945ماي  08بجامعة  اإلنسانية واالجتماعيةالعموم  لقسم التاريخ بكمية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ رابح أوالد ضياؼ 1
 رئيس القسـ عمر عبد الناصر 2
 أستاذ رمضاف بورغدة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عطابي سناء 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خميسة مدور 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" السبتيبف شعباف  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سميـ سعيدي 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020جويمية  06مؤرخ في  392رقم  قــرار

 قــالمة-1945ماي  08بجامعة  العموم اإلنسانية واالجتماعية لقسم الفمسفة بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ تضّمف تعييف أعضاء الحكومة،والم
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العموـ اإلنسانية واالجتماعية  انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفمسفة بكميةوبناًء عمى محضر  -

 .2020فيفري  11قػػػػػػػػػالمة المؤّرخ في -1945ماي  08بجامعة 
 

 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

ماي  08تماعية بجامعة العموـ اإلنسانية واالج القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفة بكمية
 قػػػػػػػػػالمة.-1945
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 08العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفة بكمية :2المادة 
 قػػػػػػػػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-1945ماي 

قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو، -1945ماي  08عالييف ومدير جامعة ليكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ا: 3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  06المؤرخ في  392 رقـمممحــق بالقـرار 
 قــالمة-1945ماي  08بجامعة  اإلنسانية واالجتماعيةالعموم  لقسم الفمسفة بكمية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مراجي رابح 1
 رئيس القسـ بوشارب بولوداني خالد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" كحوؿ سعودي 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حاج عمي كماؿ 4
 قسـ "ب"أستاذ محاضر  العالـ عبد الحميد 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دباش حبيبة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شرماط فائزة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  06مؤرخ في  393رقم  قــرار

 قــالمة-1945ماي  08بجامعة  العموم اإلنسانية واالجتماعية لقسم عمم اآلثار بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ الحكومة،والمتضّمف تعييف أعضاء 
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة قالمة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشا
 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 
العمـو اإلنسانية واالجتماعية  اتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ اآلثار بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األس -

 .2020فيفري  11قػػػػػػػػػالمة المؤّرخ في -1945ماي  08بجامعة 
 

 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

الجتماعية بجامعة العموـ اإلنسانية وا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ اآلثار بكمية
 قػػػػػػػػػالمة.-1945ماي  08

العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ اآلثار بكمية :2المادة 
 قػػػػػػػػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-1945ماي  08

قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو، -1945ماي  08كويف العالييف ومدير جامعة يكمف المدير العاـ لمتعميـ والت :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  06المؤرخ في  393 رقـمممحــق بالقـرار 
 قــالمة-1945ماي  08بجامعة  اإلنسانية واالجتماعيةالعموم  لقسم عمم اآلثار بكمية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ زرارقة مراد 1
 رئيس القسـ معمـ دمحم فوزي  2
 أستاذ جراب عبد الرزاؽ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عولمي دمحم لخضر 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بخوش زىير 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حياة بوسميماني 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دحماف رياض 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شاوش محمود 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  06مؤرخ في  394رقم  قــرار

 قــالمة-1945ماي  08بجامعة  العموم اإلنسانية واالجتماعية لقسم عمم االجتماع بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ أعضاء الحكومة،والمتضّمف تعييف 
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

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

 تّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والم 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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العموـ اإلنسانية واالجتماعية  األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي -
 .2020فيفري  11قػػػػػػػػػالمة المؤّرخ في -1945ماي  08بجامعة 

 

 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

واالجتماعية بجامعة العموـ اإلنسانية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمية
 قػػػػػػػػػالمة.-1945ماي  08

العموـ اإلنسانية واالجتماعية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمية :2المادة 
 قػػػػػػػػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -1945ماي  08بجامعة 

قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو، -1945ماي  08يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 بن زيانأ.د عبد الباقي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  06المؤرخ في  394 رقـمممحــق بالقـرار 
 قــالمة-1945ماي  08بجامعة  العموم اإلنسانية واالجتماعية لقسم عمم االجتماع بكمية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عسوس عمر 1
 رئيس القسـ يخمف سييل 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قريد سمير 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زنقوفي فوزية 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف فرحات غزالة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحم المنصف سريدي 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" محبوبي رفيق 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة ، 2020جويمية  06مؤرخ في  395رقم  قــرار

 قــالمة-1945ماي  08بجامعة  العموم اإلنسانية واالجتماعية لقسم عمم النفس بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ أعضاء الحكومة،والمتضّمف تعييف 
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة قالمة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشا
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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

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

العموـ اإلنسانية واالجتماعية  األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ النفس بكمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي -
 .2020فيفري  11قػػػػػػػػػالمة المؤّرخ في  -1945ماي  08بجامعة 

 

 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

جتماعية بجامعة العموـ اإلنسانية واال القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس بكمية
 قػػػػػػػػػالمة.-1945ماي  08

العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس بكمية :2المادة 
 قػػػػػػػػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-1945ماي  08

قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو، -1945ماي  08يف العالييف ومدير جامعة يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكو  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  06المؤرخ في  395 رقـمممحــق بالقـرار 
 قــالمة-1945ماي  08بجامعة  نية واالجتماعيةالعموم اإلنسا لقسم عمم النفس بكمية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حرقاس وسيمة 1
 رئيس القسـ عبد القادر بيتاف 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" إغميف نديرة 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بف صغير كريمة 4
 "ب"أستاذة محاضرة قسـ  بوتفنوشات حميدة 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بورصاص فاطمة الزىراء 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قدور كماؿ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم ، 2020جويمية  06مؤرخ في  396رقم  قــرار

 قــالمة-1945ماي  08العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة  اإلعالم واالتصال وعمم المكتبات بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
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 2001سبتمبر سنة. 18الموافق  1422ثاني جمادى ال 30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعّدؿ والمتّمـ،

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

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

 وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات بكمية -
 .2020فيفري  11ػػالمة المؤّرخ في قػػػػػػػ-1945ماي  08العمـو اإلنسانية واالجتماعية 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

العمـو  بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات 
 قػػػػػػػػػالمة.-1945ماي  08اإلنسانية واالجتماعية بجامعة 

العمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات بكمية :2المادة 
 ا القرار.قػػػػػػػػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذ-1945ماي  08اإلنسانية واالجتماعية بجامعة 

قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو، -1945ماي  08يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 
 العمميوزير التعميم العالي والبحث 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  06المؤرخ في  396 رقـمممحــق بالقـرار 

 قــالمة-1945ماي  08العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة  بكمية عموم اإلعالم واالتصال وعمم المكتبات لقسم
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شابونية عمر 1
 رئيس القسـ عثمانية عبد القادر 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دحدوح منية 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عيواز محند الزيف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" باشيوة سالـ 5

 أستاذ مساعد قسـ "أ" مرزوقي حساـ الديف 6

 أستاذ مساعد قسـ "أ" شنيقل نزار 7
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020جويمية  06مؤرخ في  397رقم  قــرار
 قــالمة-1945ماي  08لكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعّدؿ والمتّمـ
 غشت سنة 23الموافق  1424مادى الثانية عاـ ج 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  -

 .بحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي وال
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف  -

 .2020فيفري  17قػػػػػػػػػالمة المؤّرخ في -1945ماي  08بجامعة 
 

 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 

رض والكوف تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األ
 قػػػػػػػػػالمة.-1945ماي  08 بجامعة

عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 قػػػػػػػػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-1945ماي  08

قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو، -1945ماي  08يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 بن زيانأ.د عبد الباقي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020جويمية  06المؤرخ في  397رقم  رارــق بالقـــممح

 قــالمة-1945ماي  08بجامعة  وعموم األرض والكون  لكمية عموم الطبيعة والحياة
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا سويكي ليندة 1
 عميد الكمية قاشي سميماف 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  معاوي عمار 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية قرارة نجود 4
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 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة قروي ياسيف 5
 رئيس قسـ البيولوجيا  بومعزة عواطف 6
 المحيطرئيس قسـ البيئة وىندسة  روابحية كماؿ 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو الطبيعة والحياة قطاؼ دمحم 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا شرايرية منى 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيئة وىندسة المحيط شنافي فرح 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الطبيعة والحياة ظريف فييمة 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا سويكي ليندة 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا خالؼ مسعودة 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيئة وىندسة المحيط شماـ مبروؾ 14
 األستاذية عف قسـ البيئة وىندسة المحيطممّثل األساتذة ذوي مصّف  زرقيف كريمة 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عبداوي وساـ 16
 مّثل عف األساتذة المساعديف رمضاني كماؿ 17
 مدير مخبر بحث حوحمدي موسى 18
 مديرة مخبر بحث نجاح رياض 19
 مسؤولة المكتبة بف عصماف كريمة 20
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2020جويمية  06مؤرخ في  398رقم  قــرار
 قــالمة-1945ماي  08عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة  بكمية البيولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20المرسوـ الرئاسي رقـ  بمقتضى -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

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

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

 العممي.الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث 
ـ عموـ الطبيعة والحياة وعمو  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية -

 .2020فيفري  17قػػػػػػػػػالمة المؤّرخ في -1945ماي  08األرض والكوف 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



  2020-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   89

 

 

ة وعموـ األرض عموـ الطبيعة والحيا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية
 قػػػػػػػػػالمة.-1945ماي  08والكوف بجامعة  

عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية :2المادة 
 قػػػػػػػػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-1945ماي  08والكوف بجامعة 

قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو، -1945ماي  08مدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يكمف ال :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020جويمية  06المؤرخ في  398 رقـمممحــق بالقـرار 
 قــالمة-1945ماي  08والحياة وعموم األرض والكون بجامعة عموم الطبيعة  بكمية لقسم البيولوجيا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ منى شرايرية 1
 رئيس القسـ بومعزة عواطف 2
 أستاذة  بف جدو دليمة 3
 أستاذة  سويكي ليندة 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" خالؼ مسعودة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مرزوؽ عبد الغاني 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مختاري عبد الحميد 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألعضاء المجنة العممية لقسم البيئة  يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  06مؤرخ في  399رقم  قــرار

 قــالمة-1945ماي  08عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة  بكمية وىندسة المحيط
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ المتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،و 
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
عموـ الطبيعة والحياة  ى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيئة وىندسة المحيط بكميةوبناًء عم -

 .2020فيفري  17قػػػػػػػػػالمة المؤّرخ في -1945ماي  08وعموـ األرض والكوف بجامعة 
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 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تح2003غشت سنة  23الموافق  1424

عموـ الطبيعة والحياة وعمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيئة وىندسة المحيط بكمية
 قػػػػػػػػػالمة.-1945ماي  08األرض والكوف بجامعة  

عموـ الطبيعة والحياة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيئة وىندسة المحيط بكمية: 2المادة 
 قػػػػػػػػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-1945ماي  08وعموـ األرض والكوف بجامعة 

قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو، -1945ماي  08يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي  بتطبيق

 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020جويمية  06المؤرخ في  399 رقـمممحــق بالقـرار 
 قــالمة-1945ماي  08عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة  بكمية لقسم البيئة وىندسة المحيط

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شنافي فراح 1
 رئيس القسـ كماؿ روابحية 2
 أستاذ شماـ مبروؾ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عتوسي صادؽ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قصوري سمير 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بعمي سميـ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رمضاني كماؿ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2020جويمية  06مؤرخ في  400قم ر  قــرار

 قــالمة-1945ماي  08عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة  عموم الطبيعة والحياة بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441أّوؿ ّذي القعدة عاـ  المؤرخ في 163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة قالمة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشا
 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
 2013نة يناير س 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
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عموـ الطبيعة والحياة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكمية -
 .2020فيفري  17ػػالمة المؤّرخ في قػػػػػػػ-1945ماي  08وعموـ األرض والكوف 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

عموـ الطبيعة والحياة وعمـو  بيعة والحياة بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ الط
 قػػػػػػػػػالمة.-1945ماي  08األرض والكوف بجامعة  

عموـ الطبيعة والحياة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكمية :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.قػػػػػػػػػالمة،  -1945ماي  08وعموـ األرض والكوف بجامعة 

قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو،  -1945ماي  08يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 
 التعميم العالي والبحث العمميوزير 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية  2020جويمية  06المؤرخ في  400رقـم ممحــق بالقـرار 
 قــالمة-1945ماي  08عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة  بكمية لقسم عموم الطبيعة والحياة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دمحم قطاؼ 1
 رئيس القسـ ياسيف قروي  2
 أستاذ  موسى حوحامدي 3
 محاضر قسـ "أ" أستاذ عمي براىمية 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عصاـ بوصبيعة 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" حناف نادية بوسناف 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" وساـ عبداوي  7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية ألعضاء المجمس العمميد القائمـة يحـدّ ، 2020جويمية  06مؤرخ في  401 رقـم قــرار

 ىواري بومدين-العموم والتكنولوجيالجامعة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتعمق بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 ميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.د مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيالذي يحدّ  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

بومديف المؤّرخ ىواري -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة العموـ والتكنولوجيا -
 .2020فيفري  19في 

 ي ـقـــــّرر
 

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

 ىواري بومديف.-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة العموـ والتكنولوجيا
ىواري بومديف، وفقا لمجدوؿ -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة العموـ والتكنولوجيا :2لمادة ا

 الممحق بيذا القرار.
ىواري بومديف، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا :3المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار 
 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي  الذي يحّدد 2020جويمية  06المؤرخ في  401 رقـمممحــق بالقـرار 

 بومدين ىواري -العموم والتكنولوجيالجامعة 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة اكراتش جماؿ الديف 1
والثاني والتكويف المتواصل  ؿبالتكويف العالي في الطور األو كّمف م مدير الجامعةنائب  بف طبيش عبد الحميـ 2

  والشيادات والتكويف العالي في التدرج
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي كّمف م مدير الجامعةنائب  سمري أحمد 3

  والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية ةكّمفم مدير الجامعةنائب  بودور دمحم 4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  زناتي عبد الفتاح 5
 عميد كمية الكيمياء  فوضيل شريف يزيد 6
 عميد كمية العمـو البيولوجية  لعرابة جباري فاطمة 7
 عميد كمية الرياضيات طاطاشاؾ عبد القادر 8
 عميد كمية اإللكترونيؾ واإلعالـ اآللي شيباني يوسف 9
 الفيزياءعميد كمية  موساوي نور الديف 10
 عميد كمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بوزواف بمعيد 11
 عميد كمية عمـو األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بف عمي حنفي 12
 عميد كمية اليندسة المدنية نشنش عمار 13
 رئيس المجمس العممي لكمية الرياضيات حامدي فيصل 14
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 لكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائقرئيس المجمس  حمودة خالد 15
 رئيس المجمس العممي لكمية اليندسة المدنية أقشيش مصطفى 16
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو البيولوجية  بوروبة ميدي 17
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية  شيباف ابراىيـ 18
 رئيس المجمس العممي لكمية اإللكترونيؾ واإلعالـ اآللي  سميمافبوعزابية  19
 رئيس المجمس العممي لكمية الكيمياء رابية زاورار شريفة 20
 رئيس المجمس العممي لكمية الفيزياء كشواف دمحم 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اإللكترونيؾ واإلعالـ اآللي  فرقاني بمقاسـ 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اإللكترونيؾ واإلعالـ اآللي  قسـو أحمد 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الكيمياء  بودارف ليندا 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الكيمياء عماري دمحم 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية  بف داود عبد الرحماف 26
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية  جعدوف اعمر 27
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الرياضيات  براشدي عبد الحفيع 28
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الرياضيات  بف شريف فريد 29
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق برامة طارؽ بف زياد 30
 ذوي مصّف األستاذية عف كمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق ممّثل األساتذة طالب أحمد مراد 31
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اليندسة المدنية  عوجاف خير الديف 32
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اليندسة المدنية بحار رمضاف 33
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو البيولوجية  أوصديق أوميدي حبيبة 34
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو البيولوجية رعاش رشيدة 35
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الفيزياء زياري قربوعة يسمينة 36
 األستاذية عف كمية الفيزياءممّثل األساتذة ذوي مصّف  كمو عبد الحميد 37
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شالح فريد 38
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سوداني خدوجة 39
 مسؤوؿ المكتبة المركزية بف رابح سييمة 40
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019أفريل  24المؤرخ في  474يعّدل القرار رقم ، 2020جويمية  06مؤرخ في  402رقم  قــرار
 عموم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري  المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي بكمية

 3قسنطينة-جامعة صالح بوبنيدرب
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  القعدة أّوؿ ّذيالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ 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
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 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
  .، المعّدؿ3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 

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

لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  د، المحد2019أفريل  24المؤرخ في  474وبموجب القرار رقـ  -
 .3قسنطينة-عموـ اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر

ـ واالتصاؿ والسمعي البصري وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ اإلعال -
 .2019فيفري  18 المؤّرخ في 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر

 .2020فيفري  17المؤّرخ في  46قـ ر  3قسنطينة-وبناًء عمى إرساؿ مدير الجامعة صالح بوبنيدر -
 

 ي ـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ اإلعالـ واالتصاؿ  المادة األولى:
 . 3قسنطينة-والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر

عموـ اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصري بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة  -صالح بوبنيدر

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

 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد 2019أفريل  24المؤرخ في  474الذي يعّدل القرار رقم  2020جويمية  06المؤرخ في  402رقم  رارــق بالقـــممح
 3قسنطينة-عموم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي بكمية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ االتصاؿ والعالقات العامةرئيس  الطاىر أجغيـ 1
 عميد الكمية دمحم فوزي كنازة 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عبد هللا ذراع 3
 والعالقات الخارجيةنائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي  وداد سميشي 4
 رئيس قسـ الصحافة المكتوبة فاطمة الزىراء تنيو 5
 رئيسة قسـ السمعي البصري  عمي قشي لطفي 6
 رئيس قسـ االتصاؿ والعالقات العامة توفيق عمري  7
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الصحافة المكتوبة أحالـ باي 8
 البصري  رئيس المجنة العممية لقسـ السمعي مراد ميمود 9
 رئيسة المجنة العممية لقسـ االتصاؿ والعالقات العامة بسمة فنور 10
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الصحافة المكتوبة سكينة العابد 11
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ االتصاؿ والعالقات العامة سميـ بولحية 12
 األساتذة المساعديفممّثمة عف  فتيحة كيحل 13
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف سارة وشفوف  14
 مدير مخبر بحث فضيل دليو 15
 مسؤولة المكتبة رقية حشاني 16
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجمس العممي يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  06مؤرخ في  403رقم  قــرار
 قــالمة-1945ماي  08بجامعة  لكمية الحقوق والعموم السياسية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

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

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
ماي   08بجامعة الحقوؽ والعمـو السياسية كميةل بالمجمس العممي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة -

 .2020فيفري  17قػػػػػػػػػالمة المؤّرخ في  -1945
 

 ي ـقـــــّرر
 

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

ماي  08تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة 
 قػػػػػػػػػالمة.-1945

 -1945ماي  08تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  :2المادة 
 قػػػػػػػػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو، -1945ماي  08يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميالذي يحدد  2020جويمية  06المؤرخ في  403رقم  رارــق بالقـــممح
 قــالمة-1945ماي  08بجامعة  لكمية الحقوق والعموم السياسية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية منصر جماؿ 1
 عميدة الكمية غزالني وداد 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  نبيلكريبس  3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية فنيدس أحمد 4
 رئيس قسـ العمـو القانونية واإلدارية  حساـ بوحجر 5
 رئيس قسـ العمـو السياسية سميـ قسـو 6
 العممية لقسـ العمـو القانونية واإلداريةرئيس المجنة  عصاـ نجاح 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية سميرة شرايطية 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو القانونية واإلدارية حميد شاوش 9
 واإلداريةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو القانونية  يزيد بوحميط 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية توفيق بوستي 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حناف موشارة 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف أسيا يمس 13
 مديرة مخبر بحث سييمة بوخميس 14
 مسؤولة المكتبة العقوف إسمياف 15
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020جويمية  06مؤرخ في  404رقم  قــرار
 قــالمة-1945ماي  08الحقوق والعموم السياسية بجامعة  لقسم العـموم القانونية واإلدارية بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. ء جامعة قالمة،والمتضمف إنشا
 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  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الحقوؽ والعمـو  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ القانونية واإلدارية بكمية -

 .2020فيفري 17قػػػػػػػػػالمة المؤّرخ في -1945ماي  08السياسية بجامعة 
 

 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

الحقوؽ والعمـو السياسية  لقانونية واإلدارية بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو ا
 قػػػػػػػػػالمة.-1945ماي  08بجامعة  

الحقوؽ والعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ القانونية واإلدارية بكمية :2المادة 
 ذا القرار.قػػػػػػػػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بي-1945ماي  08السياسية بجامعة 

قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو، -1945ماي  08يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 
 العمميوزير التعميم العالي والبحث 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  06المؤرخ في  404رقـم ممحــق بالقـرار 

 قــالمة-1945ماي  08الحقوق والعموم السياسية بجامعة  بكمية العموم القانونية واإلدارية لقسم
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عصاـ نجاح 1
 رئيس القسـ حساـ بوحجر 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لزىر خشايمية 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دمحم حميداني 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" الياـ فاضل 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" موشارة حناف 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" مريـ فمكاوي  7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  06مؤرخ في  405رقم  قــرار

 قــالمة-1945ماي  08الحقوق والعموم السياسية بجامعة  بكمية لقسم العموم السياسية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ الحكومة،والمتضّمف تعييف أعضاء 
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة قالمة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشا 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
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العممي.الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث 
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الحقوؽ والعموـ السياسية  اتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األس -
 .2020فيفري  17قػػػػػػػػػالمة المؤّرخ في -1945ماي  08بجامعة 

 

 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

 السياسية بجامعة الحقوؽ والعموـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية
 قػػػػػػػػػالمة.-1945ماي  08

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية بكمية: 2المادة 
 قػػػػػػػػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-1945ماي  08

قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو، -1945ماي  08يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 بن زيانأ.د عبد الباقي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  06المؤرخ في  405 رقـمممحــق بالقـرار 
 قــالمة-1945ماي  08بجامعة  الحقوق والعموم السياسية لقسم العموم السياسية بكمية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ سميرة شرايطية 1
 رئيس القسـ قسـو سميـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" منصر جماؿ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" آسيا بمخير 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" توفيق بوستي 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نصر الديف لباؿ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" الياميف بف سعدوف  7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية لقسم يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  06مؤرخ في  406رقم  قــرار

 قــالمة-1945ماي  08العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة  العموم االقتصادية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعّدؿ والمتّمـ



  2020-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   99

 

 

 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  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

العموـ االقتصادية  ى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكميةوبناًء عم -
 .2020فيفري  25ػػالمة المؤّرخ في قػػػػػػػ-1945ماي  08والتجارية وعمـو التسيير 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

صادية والتجارية العموـ االقت القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية
 قػػػػػػػػػالمة.-1945ماي  08وعمـو التسيير بجامعة  

العموـ االقتصادية والتجارية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية :2المادة 
 قػػػػػػػػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-1945ماي  08وعمـو التسيير بجامعة 

قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو، -1945ماي  08يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 عبد الباقي بن زيانأ.د 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  06المؤرخ في  406 رقـمممحــق بالقـرار 
 قــالمة-1945ماي  08العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة  بكمية االقتصاديةلقسم العموم 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عبد الحكيـ حجاج 1
 رئيس القسـ بضياؼ عبد المالؾ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمحم بوقمـو 3
 "أ"أستاذ محاضر قسـ  سعداف آسيا 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بف شرشار عز الديف 5
 أستاذ محاضرة قسـ " ب" كشيتي حسيف 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" فمفوؿ عبد القادر 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية لقسم يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  06مؤرخ في  407رقم  قــرار

 قــالمة-1945ماي  08العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة  العموم التجارية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
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 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، 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  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

العموـ االقتصادية والتجارية  ى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكميةوبناًء عم -
 .2020فيفري  25قػػػػػػػػػالمة المؤّرخ في -1945ماي  08وعمـو التسيير 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

دية والتجارية وعمـو العموـ االقتصا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية
 قػػػػػػػػػالمة.-1945ماي  08التسيير بجامعة  

العموـ االقتصادية والتجارية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية :2المادة 
 قػػػػػػػػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -1945ماي  08وعمـو التسيير بجامعة 

قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو، -1945ماي  08يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 عبد الباقي بن زيانأ.د 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  06المؤرخ في  407 رقـمممحــق بالقـرار 
 قــالمة-1945ماي  08العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة  بكمية التجاريةلقسم العموم 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ خروؼ منير 1
 رئيس القسـ توفيق بف الشيخ 2
 أستاذ  ناصر بوعزيز 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بشيشي وليد 4
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  حمزة بعمي 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أماؿ بف صويمح 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بني ابراىيـ 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2020جويمية  06مؤرخ في  408رقم  قــرار
 قــالمة-1945ماي  08العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة  عموم التسيير بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441ّذي القعدة عاـ  المؤرخ في أّوؿ 163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، 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 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العموـ االقتصادية والتجارية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية -

 .2020فيفري  25قػػػػػػػػػالمة المؤّرخ في -1945ماي  08وعمـو التسيير بجامعة 
 

 ــــّرري ـقـ
 

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
 قػػػػػػػػػالمة.-1945ماي  08التسيير بجامعة  

العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية :2المادة 
 قػػػػػػػػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-1945ماي  08التسيير بجامعة 

قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو، -1945ماي  08يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 بن زيانأ.د عبد الباقي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  06المؤرخ في  408 رقـمممحــق بالقـرار 
 قــالمة-1945ماي  08العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة  بكمية لقسم عموم التسيير

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بولقصيبات محفوظ 1
 رئيس القسـ كريـ جاليمية 2
 أستاذ  غياط شريف 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زرفة رؤوؼ 4
 "أ"أستاذ محاضر قسـ  لعفيفي الدراجي 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سعدو عادؿ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شعابنة رزيقة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020جويمية  06مؤرخ في  409رقم  قــرار
 قــالمة-1945ماي  08العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة  لكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

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

 البحث العممي.ير التعميـ العالي و الذي يحدد صالحيات وز 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير  -

 .2020فيفري  25قػػػػػػػػػالمة المؤّرخ في -1945ماي  08بجامعة 
 

 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 

موـ التسيير تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وع
 قػػػػػػػػػالمة.-1945ماي  08 بجامعة

العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 قػػػػػػػػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-1945ماي  08

قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو، -1945ماي  08يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 بن زيانأ.د عبد الباقي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020جويمية  06المؤرخ في  409رقم  رارــق بالقـــممح

 قــالمة-1945ماي  08والتجارية وعموم التسيير بجامعة لكمية العموم االقتصادية 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية بوعزيز ناصر 1
 عميد الكمية نعموف وىاب 2
 والبحث العممي والعالقات الخارجية نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج طبايبية سميمة 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة زراولة رفيق 4
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 رئيس قسـ العمـو االقتصادية بضياؼ عبد المالؾ 5
 رئيس قسـ العمـو التجارية بف الشيخ توفيق 6
 رئيس قسـ عمـو التسيير  جاليمية كريـ 7
 المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصاديةرئيس  حجاج عبد الحكيـ 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية خروؼ منير 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير بولقصيبات محفوظ 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية بوقمـو دمحم 11
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصاديةممّثل األساتذة  معيزي جزيرة 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية بعمي حمزة 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير براحمية زوبير 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير مريمت عديمة 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سعدو عادؿ 16
 مّثل عف األساتذة المساعديف بوزيد صميحة 17
 مدير مخبر بحث غياط شريف 18
 مسؤوؿ المكتبة بوجريدة عبد الغاني 19
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةي، 2020جويمية  06مؤرخ في  410رقم  قــرار
 قــالمة-1945ماي  08اآلداب والمغات بجامعة  لقسم اآلداب والمغة الفرنسية بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، 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  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
اآلداب والمغات  مى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية بكميةوبناًء ع -

 .2020فيفري  20قػػػػػػػػػالمة المؤّرخ في -1945ماي  08بجامعة 
 

 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

 ات بجامعةػػػػػوالمغاآلداب  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية بكمية
 قػػػػػػػػػالمة.-1945ماي  08
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اآلداب والمغات بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية بكمية :2المادة 
 قػػػػػػػػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-1945ماي  08

قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو، -1945ماي  08يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 بن زيانأ.د عبد الباقي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020جويمية  06المؤرخ في  410 رقـمممحــق بالقـرار 
 قــالمة-1945ماي  08اآلداب والمغات بجامعة  بكمية الفرنسيةلقسم اآلداب والمغة 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بيموؿ نور الديف 1
 رئيس القسـ مواسة عبد الحق 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عيساوي صبرينة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" معافة أماؿ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عمراني خدوجة أميرة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" اختياج زىوة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لعواسة حميمة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  06مؤرخ في  411رقم  قــرار

 قــالمة-1945ماي  08اآلداب والمغات بجامعة  اآلداب والمغة اإلنجميزية بكمية لقسم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ الحكومة،والمتضّمف تعييف أعضاء 
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، 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  -

 الي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
اآلداب والمغات  اتذة بالمجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األس -

 .2020فيفري  20قػػػػػػػػػالمة المؤّرخ في -1945ماي  08بجامعة 
 

 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

ب والمغات بجامعة اآلدا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية بكمية
 قػػػػػػػػػالمة.-1945ماي  08

اآلداب والمغات بجامعة   تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية بكمية :2المادة 
 قػػػػػػػػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-1945ماي  08

قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو، -1945ماي  08يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 بن زيانأ.د عبد الباقي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  06المؤرخ في  411رقـم ممحــق بالقـرار 
 قــالمة-1945ماي  08اآلداب والمغات بجامعة  بكمية اإلنجميزيةلقسم اآلداب والمغة 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بودشيش حميد 1
 رئيس القسـ دخاخنة عبد الكريـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" طولقي الدي 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حمدي ىدى 4
 قسـ "ب"أستاذ محاضر  بف قرايت نواؿ 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف جميل خولة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زموري العياشي 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  06مؤرخ في  412رقم  قــرار

 قــالمة-1945ماي  08اآلداب والمغات بجامعة  لقسم المغة واألدب العربي بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ الحكومة،والمتضّمف تعييف أعضاء 
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

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

 يا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيم 2003
 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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اآلداب والمغات  خاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكميةوبناًء عمى محضر انت -
 .2020فيفري  20قػػػػػػػػػالمة المؤّرخ في -1945ماي  08بجامعة 

 

 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

ة ػػعػػػامػػػػجػوالمغات ب اآلداب ـ المغة واألدب العربي بكميةػػسػقػالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ل
 قػػػػػػػػػالمة.-1945ماي  08

اآلداب والمغات بجامعة   تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية :2المادة 
 قػػػػػػػػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-1945ماي  08

قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو، -1945ماي  08يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 بن زيانأ.د عبد الباقي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  06المؤرخ في  412رقـم ممحــق بالقـرار 
 قــالمة-1945ماي  08بجامعة  اآلداب والمغات بكميةلقسم المغة واألدب العربي 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المحنة العممية لمقسـ معمـ وردة 1
 رئيس القسـ جودي عبد الرحمف 2
 أستاذة  زرقيف فريدة 3
 أستاذ  الساسي ىادؼ بوزيد 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بركاني وليد 5
 قسـ "ب" أستاذ محاضر صويمح قاشي 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زقادة شوقي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شاوي راوية 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مغمولي يزيد 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية ألعضاء المجمس العممييحدد القائمة ، 2020جويمية  06مؤرخ في  413رقم  قــرار

 قــالمة-1945مـاي  08لكمية اآلداب والمـّغات بجـامعة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعّدؿ والمتّمـ
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .عة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجام 2003

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

 -1945ماي  08لكمية اآلداب والمغات بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي  -
 .2020فيفري  20ػػالمة المؤّرخ في قػػػػػػػ

 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 

 قػالمة.-1945ماي  08تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة 
قػػػػػػػػػالمة، -1945ماي  08اآلداب والمغات بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
صو، قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخ-1945ماي  08يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممــيالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجـمس الع 2020جويمية  06المؤرخ في  413رقم  رارــق بالقـــممح

 قــالمة-1945ماي  08بجامعة لــكمية اآلداب والمــّغات 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة اإلنجميزية طولقي الدي 1
 عميد الكمية بوميرة عبد العزيز 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  العقوف عبد الحق 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية آيت قاسي أعمر 4
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي جودي عبد الرحمف 5
 رئيس قسـ المغة اإلنجميزية دخاخنة عبد الكريـ 6
 قسـ اآلداب والمغة الفرنسية رئيس مواسة عبد الحق 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي  معمـ وردة 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية  بودشيش حميد 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية بيموؿ نور الديف 10
 األستاذية عف قسـ المغة العربيةممّثل األساتذة ذوي مصّف  موات نادية 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة العربية روابحية حدة 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة الفرنسية عمراني خدوجة أميرة 13
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة الفرنسية معافة أماؿ 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف زموري العياشي 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف اختياج زىوة 16
 مديرة مخبر بحث زرقيف فريدة 17
 مسؤوؿ المكتبة فريعف نور الديف 18
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020جويمية  06مؤرخ في  414رقم  قــرار
 قــالمة-1945ماي  08الرياضيات واإلعالم اآللي وعموم المادة بجامعة  لقسم اإلعالم اآللي بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعّدؿ والمتّمـ
 غشت سنة 23الموافق  1424 جمادى 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  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الرياضيات واإلعالـ اآللي  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية -

 .2020فيفري  25ػػالمة المؤّرخ في قػػػػػػػ-1945ماي  08وعمـو المادة 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

ـ اآللي وعمـو الرياضيات واإلعال القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية
 قػػػػػػػػػالمة.-1945ماي  08المادة بجامعة 

الرياضيات واإلعالـ اآللي وعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية :2المادة 
 قػػػػػػػػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-1945ماي  08المادة بجامعة 

قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو، -1945ماي  08لمدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يكمف ا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  06المؤرخ في  414 رقـمممحــق بالقـرار 
 قــالمة-1945ماي  08الرياضيات واإلعالم اآللي وعموم المادة بجامعة  لقسم اإلعالم اآللي بكمية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف شريط شمس النيار 1
 رئيس القسـ كواحمة زيف الديف 2
 أستاذ سريدي حميد 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف حمزة كريمة 4
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  بف عميرة عادؿ 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قواسمي نور الديف 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بورجيبة يمينة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية لقسم  يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  06مؤرخ في  415رقم  قــرار

 قــالمة-1945ماي  08الرياضيات واإلعالم اآللي وعموم المادة بجامعة  الرياضيات بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ تعييف أعضاء الحكومة،والمتضّمف 
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الرياضيات واإلعالـ اآللي  اب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكميةوبناًء عمى محضر انتخ -

 .2017جانفي  26قػػػػػػػػػالمة المؤّرخ في -1945ماي  08وعمـو المادة 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

آللي وعموـ المادة الرياضيات واإلعالـ ا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية
 قػػػػػػػػػالمة.-1945ماي  08بجامعة 

الرياضيات واإلعالـ اآللي وعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية :2المادة 
 قػػػػػػػػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-1945ماي  08المادة بجامعة 
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قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو، -1945ماي  08يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 بن زيانأ.د عبد الباقي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  06المؤرخ في  415 رقـمممحــق بالقـرار 
 قــالمة-1945ماي  08الرياضيات واإلعالم اآللي وعموم المادة بجامعة  بكمية لقسم الرياضيات

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوسطيمة نجيب 1
 رئيس القسـ شييب طارؽ  2
 أستاذ  بدراوي صالح 3
 أستاذ  شاوي عبد الرزاؽ 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" طابوش نورة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عمي أحمد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مذكور دمحم 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية لقسم  يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  06مؤرخ في  416رقم  قــرار

 قــالمة-1945ماي  08الرياضيات واإلعالم اآللي وعموم المادة بجامعة  عموم المادة بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ تعييف أعضاء الحكومة،والمتضّمف 
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الرياضيات واإلعالـ اآللي  اب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكميةوبناًء عمى محضر انتخ -

 .2020فيفري  25قػػػػػػػػػالمة المؤّرخ في  -1945ماي  08وعمـو المادة 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
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اآللي وعموـ المادة  الرياضيات واإلعالـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية
 قػػػػػػػػػالمة. -1945ماي  08بجامعة  

الرياضيات واإلعالـ اآللي وعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية :2المادة 
 قػػػػػػػػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-1945ماي  08المادة بجامعة 

قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو، -1945ماي  08يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 بن زيانأ.د عبد الباقي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  06المؤرخ في  416 رقـمممحــق بالقـرار 
 قــالمة-1945ماي  08الرياضيات واإلعالم اآللي وعموم المادة بجامعة  بكمية لقسم عموم المادة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مومني حياة 1
 رئيس القسـ ىامل عبد الوىاب 2
 أستاذ قادري مكي 3
 أستاذة نوار ليمى 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ستيتي معمر 5
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  معيزي رفيق 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عثماني عمي صالح 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجمس العممي يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  06مؤرخ في  417رقم  قــرار

 قــالمة-1945ماي  08لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي وعموم المادة بجامعة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
مس العممي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي وعموـ المادة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمج -

 .2020فيفري  25قػػػػػػػػػالمة المؤّرخ في -1945ماي  08بجامعة 
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 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 

المادة بجامعة  تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي وعموـ
 قػػػػػػػػػالمة.-1945ماي  08

 08الرياضيات واإلعالـ اآللي وعموـ المادة بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 قػػػػػػػػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-1945ماي 

قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو، -1945ماي  08ييف ومدير جامعة يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العال: 3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2020جويمية  06المؤرخ في  417رقم  رارــق بالقـــممح

 قــالمة-1945ماي  08وعموم المادة بجامعة لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي حدادي سميـ 1
 عميد الكمية مدور عثماف 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  سريدي عاشور 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية خبيزي عمي 4
 رئيس قسـ الرياضيات  شييب طارؽ  5
 رئيس قسـ  عمـو المادة ىامل عبد الوىاب 6
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي  كواحمة زيف الديف 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات بوسطيمة نجيب 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المادة مومني حياة 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي  بف شريط شمس النيار 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات  بدراوي صالح 11
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضياتممّثل  شاوي عبد الرزاؽ 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي كواحمة دمحم نجيب 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المادة داودي مراد ابراىيـ 14
 عمـو المادةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  قبايمية حبيبة 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ىجريس مراد 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سريدي عمي 17
 مدير مخبر بحث بوفمفل أحمد 18
 مدير مخبر بحث شطيبي صباح  19
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 مدير مخبر بحث مرداس رشيد 20
 مدير مخبر بحث قادري المكي 21
 مديرة مخبر بحث نوار ليمى 22
 مدير مخبر بحث حمزةقباي  23
 مدير مخبر بحث حميد سريدي 24
 مسؤولة المكتبة خمفي وحيدة 25
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجمس العممي  يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  06مؤرخ في  418رقم  قــرار
 قــالمة-1945ماي  08بجامعة  لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ماي  08الجتماعية بجامعة ى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واوبناًء عم -

 .2020فيفري  11قػػػػػػػػػالمة المؤّرخ في -1945
 

 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 

ماي  08جامعة تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية ب
 قػػػػػػػػػالمة.-1945

ماي  08العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 قػػػػػػػػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-1945

قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو، -1945ماي  08يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 06 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 بن زيانأ.د عبد الباقي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2020جويمية  06المؤرخ في  418رقم  رارــق بالقـــممح
 قــالمة-1945ماي  08بجامعة  واالجتماعيةلكمية العموم اإلنسانية 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ  بورغدة رمضاف 1
 عميد الكمية قاسمي يوسف 2
 والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي  بمواىـ عبد الحميـ 3
 نائبة العميد مكّمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة حمالوي حميد 4
 رئيس قسـ عمـ النفس بيتاف عبد القادر 5
 رئيس قسـ الفمسفة بوشارب بولوداني خالد 6
 رئيس قسـ عمـ االجتماع يخمف سييل 7
 رئيس قسـ التاريخ عمر عبد الناصر 8
 رئيس قسـ عمـ اآلثار فوزي معمـ دمحم  9
 رئيس قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ  عثمانية عبد القادر 10
 المجنة العممية لقسـ عمـ النفس  رئيس حرقاس وسيمة 11
 المجنة العممية لقسـ الفمسفة رئيس مراجي رابح 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع عسوس عمر 13
 المجنة العممية لقسـ التاريخرئيس  أوالد ضياؼ رابح 14
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ اآلثار زرارقة مراد 15
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ  شابونية عمر 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع زنقوفي فوزية 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع  قريد سمير 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفمسفة كحوؿ سعودي 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفمسفة حاج عمي كماؿ 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ عطابي سناء 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ اآلثار جراب عبد الرزاؽ 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ اآلثار  عولمي دمحم لخضر 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ  حموش عبد الرزاؽ 24
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿممّثل األساتذة  باشيوة سالـ 25
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مرزوقي حساـ الديف 26
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سريدي دمحم المنصف 27
 مدير مخبر بحث شرقي دمحم 28
 مديرة مخبر بحث دحدوح منية 29
 مسؤوؿ المكتبة بودشيش جماؿ 30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجمـس العمـمي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2020جويمية  07مؤرخ في  419رقم  قــرار
 2باتنة–مصطفى بن بولعيد  لـمعيد الوقــاية واألمــن بجامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ 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
 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  180-15فيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -

  .2والمتضمف إنشاء جامعة باتنة
 –وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد الوقاية واألمف بجامعة مصطفى بف بولعيد  -

 .2020فيفري  10المؤرخ في  2باتنة
 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادي الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  األولى:المادة 
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .2باتنة –بولعيد  القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الوقاية واألمف بجامعة مصطفى بف
 –تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الوقاية واألمف بجامعة مصطفى بف بولعيد : 2المادة 

 .، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار2باتنة
يخصو، ، كل فيما 2باتنة–مصطفى بف بولعيد  ةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العمـمي 2020جويمية  07المؤرخ في  419ممحـــق بالقــرار رقم 

 2باتنة –مصطفى بن بولعيد لـمعيد الوقــاية واألمــن بجامعة
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عف قسـ األمف الصناعي رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية نايت السعيد رشيد 1
 مدير المعيد مودة دمحم 2
 مدير مساعد المكّمف بالدراسات العميا  بوبكر ليمى 3
 مساعد المكمف بالبيداغوجيا مدير بوغابة عبد العالي 4
 رئيس قسـ الجذع المشترؾ بوضياؼ دراجي 5
 رئيس قسـ األمف الصناعي بف عمراف بدر التماـ 6
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 رئيس قسـ  البيئة شايب دمحم فتحي 7
 رئيس قسـ ظروؼ العمل ساؿ رشيد 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ بف أوجيت جماؿ 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ لكحل ابراىيـ 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ األمف الصناعي سماعيل رشيد 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيئة حمزي رشيدة 12
 األستاذية عف قسـ البيئةممّثل األساتذة ذوي مصّف  بورمادة نور الديف 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ظروؼ العمل سعدي سعدية 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ظروؼ العمل شتوح سامية 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف خمري ليمى 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عبد المومف موني 17
 مدير مخبر بحث جبابرة مالؾ 18
 مسؤوؿ مكتبة المعيد فراح عبد الغاني 19
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االسـمية ألعضاء المـجـمس العممييحدد القائمة ، 2020جويمية  07مؤرخ في  420رقم  قــرار
 2بــاتنة-بجامعة مصطفى بن بولعيد لكــمية عموم الطبيعة والحياة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
والمتضَمف  2015يوليو سنة  11الموافق 1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .2إنشاء جامعة باتنة
الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى بف عموـ  وبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -

 .2020جانفي  30المؤّرخ في  2اتنة ب-بولعيد
 

 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 

ػػامعة مصطفى بػف تحديد القػػائمة االسمػية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمػػوـ الطػػبيعة والحياة بج
 .2بػػاتنة-بػػػولعيد
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-عموـ الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى بف بولعيد تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2باتنة

كل فيما يخصو،  ،2باتنة -لعيديكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى بف بو  :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسـمية ألعضاء المـجـمس العممي 2020جويمية  07المؤرخ في  420رقم  رارــق بالقـــممح

 2بــاتنة-بجامعة مصطفى بن بولعيد لكــمية عموم الطبيعة والحياة
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيئة والمحيط سي بشير عبد الكريـ 1
 عميد الكمية شافعة اسماعيل 2
 نائب العميد المكّمف بالبيداغوجيا  نوري ليميا 3
 نائب العميد المكّمف بالدراسات مابعد التدرج نفار فييمة 4
 رئيس قسـ التكويف القاعدي بمعقوف صمرة 5
 رئيس قسـ الميكروبيولوجيا والبيوكيمياء مجادبة عبد المجيد 6
 رئيس قسـ البيئة والمحيط شافعي شوقي 7
 رئيس قسـ البيولوجيا العضوية موفق صارة 8
 لقسـ الميكروبيولوجيا والبيوكيمياءرئيس المجنة العممية  حمبابة ليمى 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيئة والمحيط خاطر نادية 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا العضوية جعرة حياة 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ التكويف القاعدي برتمة نبيل 12
 قسـ البيئة والمحيطممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف  بقدوش فريد 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التكويف القاعدي عيسات كاؿ 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قالة عادؿ 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف غشاـ عبد المجيب 16
 مديرة مخبر بحث عجرود وناسة 17
 مدير مخبر بحث لوصيف لطفي 18
 مسؤوؿ المكتبة مروشي فريدة 19
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االســمية ألعضــاء المــجنة العــمميةيحدد القائـمة ، 2020جويمية  07مؤرخ في  421رقم  قــرار
 2بــاتنة-بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى بن بولعيد لقسم البيئة والمحيط

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 عّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،الم 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

والمتضَمف  2015يوليو سنة  11 الموافق 1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .2اء جامعة باتنةإنش

ة العممية لقسـ البيئة والمحيط بكمية عموـ الطبيعة والحياة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجن -
 .2020جانفي  30المؤّرخ في  2باتنة -بجامعة مصطفى بف بولعيد

 

 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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيئة والمحيط بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة 
 .2باتنة-مصطفى بف بولعيد

كمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيئة والمحيط ب :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2باتنة-مصطفى بف بولعيد

، كل فيما يخصو، 2باتنة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى بف بولعيد :3المادة 
 البحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و 

 2020 جويمية 07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائـمة االســمية ألعضــاء المــجنة العــممية 2020جويمية  07المؤرخ في  421 رقـمممحــق بالقـرار 
 2بــاتنة-بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى بن بولعيد لقســم البيئة والمحيط

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ خاطر نادية 1
 القسـرئيس  شافعي شوقي 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بقدوش فريد 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" غانـ نظرة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" العباسي عياش 5
 أستاذ حاضر قسـ "ب" بزالة عادؿ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خموفي عبد النور 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زكري جيياف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لعروؽ شافية 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2020-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   119

 

 

 يحدد القائـمة االســمية ألعضــاء المــجنة العــممية، 2020جويمية  07مؤرخ في  422رقم  قــرار
 2بــاتنة-لقسم التكوين القاعدي بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى بن بولعيد

 

 والبحث العممي، إن وزير التعميم العالي
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
والمتضَمف  2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15مرسوـ رقـ وبمقتضى ال -

 .2إنشاء جامعة باتنة
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التكويف القاعدي بكمية عموـ الطبيعة والحياة  -

 .2020جانفي  30المؤّرخ في  2باتنة -بجامعة مصطفى بف بولعيد
 

 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

التكويف القاعدي بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 .2باتنة-مصطفى بف بولعيد

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكويف القاعدي بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2باتنة-مصطفى بف بولعيد

، كل فيما يخصو، 2باتنة-دير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى بف بولعيديكمف الم :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائـمة االســمية ألعضــاء المــجنة العــممية  2020جويمية  07المؤرخ في  422 رقـمممحــق بالقـرار 

 2بــاتنة-بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى بن بولعيد لقســم التكوين القاعدي
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ برتمة نبيل 1
 رئيس القسـ بمعقوف صمرة 2
 أستاذ عيسات كماؿ 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عايد جماؿ  4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" صبتي نجاح 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شيشوف ىاجر 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ىاشمي مسعود 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائـمة االســمية ألعضــاء المــجنة العــممية، 2020جويمية  07مؤرخ في  423رقم  قــرار
 2بــاتنة-لقسم الميكروبيولوجيا والبيوكيمياء بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى بن بولعيد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  المؤرخ 163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ 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  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
والمتضَمف  2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15مرسوـ رقـ وبمقتضى ال -

 .2إنشاء جامعة باتنة
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا والبيوكيمياء بكمية عموـ الطبيعة  -

 .2020جانفي  30ي المؤّرخ ف 2باتنة-والحياة بجامعة مصطفى بف بولعيد
 

 ي ـقـــــّرر
 

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

بيعة والحياة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا والبيوكيمياء بكمية عموـ الط
 .  2باتنة-بجامعة مصطفى بف بولعيد

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا والبيوكيمياء بكمية عمـو الطبيعة  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2باتنة-والحياة بجامعة مصطفى بف بولعيد

، كل فيما يخصو، 2باتنة-يـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى بف بولعيديكمف المدير العاـ لمتعم :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 
 

 2020 جويمية 07 فيحرر بالجزائر 
 التعميم العالي والبحث العمميوزير 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ألعضــاء المــجنة العــمميةالذي يحدد القائـمة االســمية  2020جويمية  07المؤرخ في  423 رقـمممحــق بالقـرار 
 2بــاتنة-بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى بن بولعيد لقســم الميكروبيولوجيا والبيوكيمياء

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حمبابة ليمى 1
 رئيس القسـ مجادبة عبد المجيد 2
 أستاذ دعاس عميور صميحة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جامع اسماءبف  4
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوسمسمة حواس 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نومار صارة راوية 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لوصيف لطفي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بدعيدة كاىنة ابتساـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قالة عادؿ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائـمة االســمية ألعضــاء المــجنة العــممية، 2020جويمية  07مؤرخ في  424رقم  قــرار

 2بــاتنة-لقسم البيولوجيا العضوية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى بن بولعيد
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
والمتضَمف  2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15لمرسوـ رقـ وبمقتضى ا -

 .2إنشاء جامعة باتنة
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيا العضوية بكمية عموـ الطبيعة والحياة  -

 .2020في جان 30المؤّرخ في  2باتنة -بجامعة مصطفى بف بولعيد
 

 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

لقسـ البيولوجيا العضوية بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 .2باتنة-مصطفى بف بولعيد

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا العضوية بكمية عموـ الطبيعة والحياة  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2باتنة-بجامعة مصطفى بف بولعيد

، كل فيما يخصو، 2باتنة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى بف بولعيد :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 زيان أ.د عبد الباقي بن

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائـمة االســمية ألعضــاء المــجنة العــممية 2020جويمية  07المؤرخ في  424 رقـمممحــق بالقـرار 
 2بــاتنة-بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى بن بولعيد العضويةلقســم البيولوجيا 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ جعرة حياة 1
 رئيس القسـ موفق صارة 2
 أستاذ عجرود وناسة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بميادي كاميميا 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دفة وفاء 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد المجيب غشاـ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بخوش ناصر 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االســمية ألعضــاء المــجنة العــمميةيحدد القائـمة ، 2020جويمية  07مؤرخ في  425رقم  قــرار

 2بــاتنة-لقســم الكيــرو تــقني بكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى بن بولعيد
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ تعييف أعضاء الحكومة،والمتضّمف 
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 
والمتضَمف  2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .2إنشاء جامعة باتنة
ة العممية لقسـ الكيروتقني بكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجن -

 2020جانفي  23المؤّرخ في  2باتنة -بف بولعيد
 

 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 ، المعّدؿ 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيروتقني بكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى بف 
 .2باتنة-بولعيد

ف تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيروتقني بكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى ب :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. 2باتنة -بولعيد
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  ، كل فيما يخصو،2باتنة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى بف بولعيد :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 القائـمة االســمية ألعضــاء المــجنة العــمميةالذي يحدد  2020جويمية  07المؤرخ في  425 رقـمممحــق بالقـرار 

 2بــاتنة-بكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى بن بولعيد لقســم الكيــرو تــقني
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دمحم السعيد نايت السعيد 1
 رئيس القسـ أحمد بف سالـ 2
 أستاذ السعيد بف عقوف  3
 أستاذ فريد ناصري  4
 أستاذ  فتيحة زيداني 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" يوسف حربوش 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عادؿ بف جراد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عمي بزياف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شمبية بف أوجيت 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائـمة االســمية ألعضــاء المــجنة العــممية، 2020جويمية  07مؤرخ في  426قم ر  قــرار

 2بــاتنة-لقســم اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى بن بولعيد
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441القعدة عاـ المؤرخ في أّوؿ ّذي  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
والمتضَمف  2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .2إنشاء جامعة باتنة
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة  -

 .2020جانفي  23المؤّرخ في  2باتنة -مصطفى بف بولعيد
 

 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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى 
 .2باتنة-بف بولعيد

ء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى تحدد القائمة االسمية ألعضا :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. 2باتنة -بف بولعيد

، كل فيما يخصو، 2باتنة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى بف بولعيد :3المادة 
 ر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينش

 2020 جويمية 07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائـمة االســمية ألعضــاء المــجنة العــممية 2020جويمية  07المؤرخ في  426 رقـمممحــق بالقـرار 
 2بــاتنة-بكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى بن بولعيد الميكانيكيةلقســم اليندسة 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حكيـ مداني 1
 رئيس القسـ نور الديف سعيداني  2
 أستاذ مراد بريوة 3
 أستاذ ابراىيـ بف دمحم 4
 أستاذ  شريف ربيعي 5
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  عمار بف دراجي 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نبيل بسناف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحم غزاؿ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فطومة بوقرف  9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االســمية ألعضــاء المــجنة العــمميةيحدد القائـمة ، 2020جويمية  07مؤرخ في  427رقم  قــرار

 2بــاتنة-لقســم الــَري بكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى بن بولعيد
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ أعضاء الحكومة،والمتضّمف 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
 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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والمتضَمف  2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .2إنشاء جامعة باتنة

ة العممية لقسـ الري بكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى بف وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجن -
 .2020جانفي  23المؤّرخ في  2باتنة -بولعيد

 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 ، المعّدؿ 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .2باتنة-القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري بكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى بف بولعيد
-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري بكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى بف بولعيد :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2نةبات
، كل فيما يخصو، 2باتنة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى بف بولعيد :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 07 فيحرر بالجزائر 

 التعميم العالي والبحث العمميوزير 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ألعضــاء المــجنة العــمميةالذي يحدد القائـمة االســمية  2020جويمية  07المؤرخ في  427 رقـمممحــق بالقـرار 

 2بــاتنة-بكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى بن بولعيد لقســم الــَري 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ العربي حويشي 1
 رئيس القسـ عمار بوقرف  2
 أستاذ عمي فورار  3
 أستاذ عمار تيري  4
 قسـ "أ"أستاذ محاضر  بمقاسـ مسعيد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" الصادؽ طكوؾ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حقاص بشير 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمقاسـ قالي 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد الرحماف بف عبيد 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائـمة االســمية ألعضــاء المــجنة العــممية لقســم ، 2020جويمية  07مؤرخ في  428رقم  قــرار

 2بــاتنة-اإللكتــرونيك بكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى بن بولعيد
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿ 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

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

والمتضَمف  2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .2إنشاء جامعة باتنة

ة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجن -
 .2020جانفي  23المؤّرخ في  2اتنة ب-بف بولعيد

 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 ، المعّدؿ 2003غشت سنة  23الموافق  1424

-القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى بف بولعيد
 .2باتنة

بف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2باتنة-بولعيد

، كل فيما يخصو، 2باتنة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى بف بولعيد :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 القائـمة االســمية ألعضــاء المــجنة العــمميةالذي يحدد  2020جويمية  07المؤرخ في  428 رقـمممحــق بالقـرار 

 2بــاتنة-بكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى بن بولعيد لقســم اإللكتــرونيك
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ سميماف نور الديف 1
 رئيس القسـ خير الديف دمحم الصالح 2
 أستاذ بف عطية جماؿ 3
 أستاذ سعيدي لمير 4
 أستاذ  بف اوجيت نبيل 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مختاري مسعود 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" غوقالي نور الديف 7
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عثامنة نور الديف 8
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دندوقة عبد الغني 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائـمة االســمية ألعضــاء المــجنة العــممية، 2020جويمية  07مؤرخ في  429رقم  قــرار
 2بــاتنة-لقســم التكـوين القاعــدي عــموم وتكنولوجيا بكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى بن بولعيد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
والمتضَمف  2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15مرسوـ رقـ وبمقتضى ال -

 .2إنشاء جامعة باتنة
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التكويف القاعدي عموـ وتكنولوجيا بكمية  -

 .2020جانفي  23المؤّرخ في  2باتنة -التكنولوجيا بجامعة مصطفى بف بولعيد
 

 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

لقسـ التكويف القاعدي عموـ وتكنولوجيا بكمية التكنولوجيا  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 .2باتنة-بجامعة مصطفى بف بولعيد

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكويف القاعدي عمـو وتكنولوجيا بكمية التكنولوجيا  :2المادة 
 ار.، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القر  2باتنة -بجامعة مصطفى بف بولعيد

، كل فيما يخصو، 2باتنة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى بف بولعيد :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 عبد الباقي بن زيانأ.د 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائـمة االســمية ألعضــاء المــجنة العــممية 2020جويمية  07المؤرخ في  429 رقـمممحــق بالقـرار 
 2بــاتنة-بكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى بن بولعيد التكـوين القاعــدي عــموم وتكنولوجيا لقســم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شيخي عبد السالـ 1
 رئيس القسـ سياري عيسى 2
 أستاذ درفوؼ شمس الديف 3
 أستاذ زيداني مصباح 4
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 محاضر قسـ "أ"أستاذ  عقاري نادية 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مدور فيصل 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سعداوي جويدة 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبدي أمير 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبدو شعباف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائـمة االســمية ألعضــاء المــجنة العــممية، 2020جويمية  07مؤرخ في  430رقم  قــرار

 2بــاتنة-لقســم اليندسة الصناعية بكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى بن بولعيد
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
والمتضَمف  2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .2إنشاء جامعة باتنة
األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الصناعية بكمية التكنولوجيا بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي  -

 .2020جانفي  23المؤّرخ في  2باتنة -مصطفى بف بولعيد
 

 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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الصناعية بكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى بف 
 .2باتنة-بولعيد

ة بكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الصناعي :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2باتنة-بف بولعيد

، كل فيما يخصو، 2باتنة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى بف بولعيد :3المادة 
 العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث 

 2020 جويمية 07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائـمة االســمية ألعضــاء المــجنة العــممية 2020جويمية  07المؤرخ في  430 رقـمممحــق بالقـرار 
 2بــاتنة-بكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى بن بولعيد لقســم اليندسة الصناعية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ موس كنزة نادية 1
 القسـرئيس  موس دمحم جماؿ 2
 أستاذ بوزقو حساف 3
 أستاذة موس ليمى حياة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عبد الحميد سمير 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف براىيـ مريـ  6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سنوسي أحمد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف السعدي رفيق 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" صمادي لخضر 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائـمة االســمية ألعضــاء المــجنة العــممية، 2020جويمية  07مؤرخ في  431رقم  قــرار

 2بــاتنة-لقســم اليندسة المدنية بكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى بن بولعيد
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى  -

  .المعّدؿ والمتضّمف 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
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
والمتضَمف  2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15مرسوـ رقـ وبمقتضى ال -

 .2إنشاء جامعة باتنة
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية التكنولوجيا بجامعة  -

 .2020جانفي  23المؤّرخ في  2باتنة -مصطفى بف بولعيد
 

ـ  قـــــّرري 
 

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

المدنية بكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى بف القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة 
 .2باتنة-بولعيد
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى بف  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2باتنة-بولعيد

، كل فيما يخصو، 2باتنة-العالييف ومدير جامعة مصطفى بف بولعيد يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائـمة االســمية ألعضــاء المــجنة العــممية 2020جويمية  07المؤرخ في  431 رقـمممحــق بالقـرار 

 2بــاتنة-بكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى بن بولعيد لقســم اليندسة المدنية
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عبش خميفة 1
 رئيس القسـ سعدي دمحم 2
 أستاذ قارش توفيق 3
 أستاذ لحباري نور الديف 4
 أستاذ  معمـ توفيق 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دماغ رفيق 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زمرة رشيد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بغدادي دمحم 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قطافي نسريف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسـمية ألعضاء المـجـمس العممييحدد القائمة ، 2020جويمية  07مؤرخ في  432رقم  قــرار

 2بــاتنة-بجامعة مصطفى بن بولعيد لكــمية التكنــولــوجـــيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
والمتضَمف  2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .2إنشاء جامعة باتنة
باتنة -جامعة مصطفى بف بولعيدالتكنولوجيا ب وبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -

 .2020فيفري  13المؤّرخ في  2
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 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 
 .2باتنة-لعيدتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى بف بو 

، وفقا 2باتنة-التكنولوجيا بجامعة مصطفى بف بولعيد تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

كل فيما يخصو،  ،2باتنة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى بف بولعيد :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسـمية ألعضاء المـجـمس العممي 2020جويمية  07المؤرخ في  432رقم  رارــق بالقـــممح
 2بــاتنة-بجامعة مصطفى بن بولعيد لكــمية التكنــولــوجـــيا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيروتقني طايبي سفياف 1
 عميد الكمية بريمة عبد الحفيع 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  بودوح منير 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بف أوجيت نبيل 4
 رئيس قسـ الكيروتقني بف سالـ أحمد 5
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ خير الديف دمحم الصالح  6
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية سعيداني نور الديف 7
 الصناعيةرئيس قسـ اليندسة  موس دمحم جماؿ 8
 رئيس قسـ الري  بوقرف عمار 9
 رئيس قسـ اليندسة المدنية سعدي دمحم 10
 رئيس قسـ التكويف القاعدي عمـو وتكنولوجيا سياري عيسى 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيروتقني نايت السعيد دمحم السعيد 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ سميماف نور الديف 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية مداني حكيـ 14
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الصناعية موس كنزة نادية 15
 رئيس المجنة العممية لقسـ الري  حويشي العربي 16
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية عبش خميفة 17
 العممية لقسـ التكويف القاعدي عمـو وتكنولوجيارئيس المجنة  شيخي عبد السالـ 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ عبد الصمد فوضيل 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ جفاؿ فيصل 20
 الميكانيكيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة  ربيعي الشريف 21



  2020-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   132

 

 

 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية مباركي غزالي 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيروتقني زيداني فتيحة 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الصناعية عبد الحميد سمير 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الصناعية سنوسي أحمد 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الري  طكوؾ الصادؽ 26
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الري  مسعيد بمقاسـ 27
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية معمـ توفيق 28
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية يحياوي جرير 29
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التكويف القاعدي عمـو تكنولوجيا عقاري نادية 30
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التكويف القاعدي عمـو تكنولوجيا سعداوي جويدة 31
 مدير مخبر بحث قطافي عمر 32
 مدير مخبر بحث عبد الصمد رشيد 33
 مدير مخبر بحث نايت السعيد نصر الديف 34
 مدير مخبر بحث بف حاية عبد الحميد 35
 مدير مخبر بحث سعيدي لمير 36
 مدير مخبر بحث بريوة مراد 37
 مدير مخبر بحث وطاس التوفيق 38
 مدير مخبر بحث مزوز حمودي 39
 مدير مخبر بحث بف موسى حسيف 40
 مدير مخبر بحث تيري عمار 41
 مديرة مخبر بحث موس ليمى حياة 42
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوقرف فطومة 43
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بزياف عمي 44
 مسؤوؿ المكتبة بف حشاني مسعود 45
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020جويمية  07مؤرخ في  433رقم  قــرار
 2بــاتنة-بجامعة مصطفى بن بولعيد لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 المعّدؿ والمتّمـ.نظيميا وسيرىا، 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 
والمتضَمف  2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .2إنشاء جامعة باتنة
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الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة مصطفى  وبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -
 .2020فيفري  23المؤّرخ في  2باتنة -بف بولعيد

 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 

ة مصطفى بف تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامع
 .2باتنة-بولعيد

الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة مصطفى بف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2باتنة-بولعيد

كل فيما يخصو،  ،2اتنةب -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى بف بولعيد :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020جويمية  07المؤرخ في  433رقم  رارــق بالقـــممح

 2بــاتنة-بجامعة مصطفى بن بولعيد لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات زرقيف دمحم 1
 عميد الكمية مومف حمومة 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  دريد حمزة 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية األميرجفاؿ  4
 رئيس قسـ الرياضيات براىيمي محمود 5
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي بمعمى جماؿ 6
 رئيس قسـ التكويف القاعدي في الرياضيات واإلعالـ اآللي حسيف رياض 7
 الرياضياترئيس المجنة العممية لقسـ  قجيبة السعيد 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بف حرز هللا صابر 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ التكويف القاعدي في الرياضيات واإلعالـ اآللي بمخير محند أكمي 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات منقاد صفاء 11
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآلليممّثل  ممكمي كماؿ الديف 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي تيتونة فائزة 13
 مدير مخبر بحث ممكمي خالد 14
 مدير مخبر بحث ربيعي صالح الديف 15
 مدير مخبر بحث النوي لمنور 16
 مدير مخبر بحث بيالمي عز الديف 17
 ممّثل عف األساتذة المساعديف لعور مونية 18
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف رقية بدر الديف 19
 مسؤوؿ المكتبة نوراني رياض 20

 

ــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ  ــ
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يحدد القائـمة االســمية ألعضــاء المــجنة العــممية لقســم التكـوين ، 2020جويمية  07مؤرخ في  434رقم  قــرار
 2بــاتنة-القاعــدي في الرياضيات واإلعالم اآللي بكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة مصطفى بن بولعيد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
والمتضَمف  2015يوليو سنة  11ق المواف 1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .2إنشاء جامعة باتنة
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التكػويف القاعػػدي في الرياضيات واإلعالـ اآللي  -

 .2020فيفري  12المؤّرخ في  2بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة باتنة 
 

 ي ـقـــــّرر
 

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

يات واإلعالـ اآللي بكمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكػويف القاعػػدي في الرياض
 .2باتنة-الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة مصطفى بف بولعيد

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكػويف القاعػػدي في الرياضيات واإلعالـ اآللي بكمية  :2المادة 
، وفقا لمجدوؿ الممحق 2باتنة-دالرياضيات واإلعالـ اآللي بكمية التكنولوجيا بجامعة مصطفى بف بولعي

 بيذا القرار.
، كل فيما يخصو، 2باتنة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى بف بولعيد :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 االســمية ألعضــاء المــجنة العــمميةالذي يحدد القائـمة  2020جويمية  07المؤرخ في  434 رقـمممحــق بالقـرار 

 2بــاتنة-لقســم التكـوين القاعــدي في الرياضيات واإلعالم اآللي بكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة مصطفى بن بولعيد
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بمخير دمحم أكمي 1
 رئيس القسـ حسيف رياض 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بشير مميكة 3
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 أستاذ مساعد قسـ "أ" عميور دمحم الطاىر 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف الطاىر عمي 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف رقية بدر الديف 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" مادي سفياف 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائـمة االســمية ألعضــاء المــجنة العــممية ، 2020جويمية  07مؤرخ في  435قم ر  قــرار

 2بــاتنة-بكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة مصطفى بن بولعيد لقســم اإلعالم اآللي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441ّذي القعدة عاـ المؤرخ في أّوؿ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
والمتضَمف  2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .2إنشاء جامعة باتنة
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي  -

 .2020فيفري  12المؤّرخ في  ،2باتنة-بجامعة مصطفى بف بولعيد
 

 ي ـقـــــّرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة 
 .2باتنة-مصطفى بف بولعيد

االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بكمية  تحدد القائمة :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2باتنة-التكنولوجيا بجامعة مصطفى بف بولعيد

يما ، كل ف2باتنة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى بف بولعيد :3المادة 
 يخصو،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 جويمية 07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائـمة االســمية ألعضــاء المــجنة العــممية 2020جويمية  07المؤرخ في  435 رقـمممحــق بالقـرار 
 2بــاتنة-بكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة مصطفى بن بولعيد لقســم اإلعالم اآللي

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف حرز هللا صابر 1
 رئيس القسـ بمعمى جماؿ 2
 أستاذ  بالمي عز الديف 3
 أستاذ  صغير رشيد 4
 أستاذ  ممكمي كماؿ الديف 5
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  حسيف رياض 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قادري وىاب 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أورليس أورابح 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد العزيز جماؿ الديف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االســمية ألعضــاء المــجنة العــمميةيحدد القائـمة ، 2020جويمية  07مؤرخ في  436رقم  قــرار

 2بــاتنة-لقســم الرياضيات بكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة مصطفى بن بولعيد
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
والمتضَمف  2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .2إنشاء جامعة باتنة
جنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالم -

 .2020فيفري  12المؤّرخ في ، 2باتنة-بجامعة مصطفى بف بولعيد
 

 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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة 
 .2باتنة-مصطفى بف بولعيد
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لرياضيات واإلعالـ اآللي بكمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية ا :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2باتنة-التكنولوجيا بجامعة مصطفى بف بولعيد

، كل فيما 2باتنة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى بف بولعيد :3المادة 
 متعميـ العالي والبحث العممي.يخصو،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية ل

 2020 جويمية 07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائـمة االســمية ألعضــاء المــجنة العــممية 2020جويمية  07المؤرخ في  436 رقـمممحــق بالقـرار 
 2بــاتنة-بكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة مصطفى بن بولعيد لقســم الرياضيات

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ قجيبة السعيد 1
 رئيس القسـ براىيمي محمود 2
 أستاذ  ممكمي خالد 3
 أستاذ  لمباركية فريدة 4
 أستاذ  النوي لمنور 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف زغمي براىيـ 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" منقاد صفاء 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوضرسة مراد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حالوة مجيد 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020جويمية  07مؤرخ في  437رقم  قــرار

 2بــاتنة-بجامعة مصطفى بن بولعيد لكمية اآلداب والمغات األجنبية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى  -

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

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
والمتضَمف  2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .2إنشاء جامعة باتنة 
اآلداب والمغات األجنبية بجامعة مصطفى بف  وبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -

 .2020فيفري  23، المؤّرخ في 2اتنةب-بولعيد
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 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 
مصطفى بف  تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات األجنبية بجامعة

 .2باتنة-بولعيد
اآلداب والمغات األجنبية بجامعة مصطفى بف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2باتنة-بولعيد
،كل فيما يخصو، 2ةباتن-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى بف بولعيد :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020جويمية  07المؤرخ في  437رقم  رارــق بالقـــممح

 2بــاتنة-بجامعة مصطفى بن بولعيد لكمية اآلداب والمغات األجنبية
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
  رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب اإلنجميزي  بيموؿ أماؿ 1
 عميد الكمية غوار عمر 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  بف ديحة جماؿ 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية قرزة راضية 4
    رئيس قسـ المغة و األدب اإلنجميزي  مقالتي راضية 5
    رئيس قسـ المغة و األدب الفرنسي بمقاسـ دمحم أميف 6
    رئيس المجنة العممية لقسـ المغة و األدب اإلنجميزي  الياشميعبوبو  7
    رئيس المجنة العممية لقسـ المغة و األدب الفرنسي كحالت مسعود 8
    ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب اإلنجميزي  نجاي دمحم الصالح 9
    األستاذية عف قسـ المغة واألدب الفرنسيممّثل األساتذة ذوي مصّف  منصوري عمي 10
    ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب الفرنسي بوجير الياـ 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف زيداني صورية 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مسعوداني كريـ 13
 مدير مخبر بحث خضراوي السعيد 14
 مسؤوؿ المكتبة نجاعي لزىربف  15
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االســمية ألعضــاء المــجنة العــمميةيحدد القائـمة ، 2020جويمية  07مؤرخ في  438رقم  قــرار
 2بــاتنة-بكمية اآلداب والمغات األجنبية بجامعة مصطفى بن بولعيد لقســم المغة واألدب اإلنجميزي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة جواف  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
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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

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

والمتضَمف  2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .2إنشاء جامعة باتنة

األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب اإلنجميزي بكمية اآلداب والمغات وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي  -
 .2020جانفي  23المؤّرخ في  2باتنة -األجنبية بجامعة مصطفى بف بولعيد

 

 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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب اإلنجميزي بكمية اآلداب والمغات األجنبية 
 .2باتنة-بجامعة مصطفى بف بولعيد

المجنة العممية لقسـ المغة واألدب اإلنجميزي بكمية اآلداب والمغات األجنبية تحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2باتنة-بجامعة مصطفى بف بولعيد

، كل فيما يخصو، 2باتنة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى بف بولعيد :3المادة 
 ر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرا

 

 2020 جويمية 07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائـمة االســمية ألعضــاء المــجنة العــممية 2020جويمية  07المؤرخ في  438 رقـمممحــق بالقـرار 
 2بــاتنة-بكمية اآلداب والمغات األجنبية بجامعة مصطفى بن بولعيد اإلنجميزي لقســم المغة واألدب 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عبوبو الياشمي 1
 رئيس القسـ مقالتي رياض 2
 أستاذ نجاي دمحم الصالح 3
 أستاذ غوار عمر 4
 أستاذ بيموؿ أماؿ 5
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  قرزة راضية 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مواس سامية 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زيداني صورية 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بف زيد سممى 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائـمة االســمية ألعضــاء المــجنة العــممية، 2020جويمية  07مؤرخ في  439رقم  قــرار
 2بــاتنة-لقســم الفرنسية بكمية اآلداب والمغات األجنبية بجامعة مصطفى بن بولعيد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441القعدة عاـ المؤرخ في أّوؿ ّذي  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
والمتضَمف  2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .2إنشاء جامعة باتنة
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفرنسية بكمية اآلداب والمغات األجنبية بجامعة  -

 .2020جانفي  26المؤّرخ في  ،2باتنة-مصطفى بف بولعيد
 

 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

ية بجامعة مصطفى القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفرنسية بكمية اآلداب والمغات األجنب
 .2باتنة-بف بولعيد

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفرنسية بكمية اآلداب والمغات األجنبية بجامعة  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2باتنة-مصطفى بف بولعيد

، كل فيما 2باتنة-معة مصطفى بف بولعيديكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جا :3المادة 
 يخصو،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 جويمية 07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائـمة االســمية ألعضــاء المــجنة العــممية 2020جويمية  07المؤرخ في  439 رقـمممحــق بالقـرار 
 2بــاتنة-اآلداب والمغات األجنبية بجامعة مصطفى بن بولعيدبكمية  لقســم الفرنسية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مسعود كحالت 1
 رئيس القسـ دمحم أميف بمقاسـ 2
 أستاذ خضراوي السعيد 3
 أستاذ منصوري عمي 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوباكور سميرة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوىيدؿ عبد القادر 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مسعوداف كريـ 7

ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020جويمية  07مؤرخ في  440رقم  قــرار
 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي عموم الطبيعة والحياةبكمية  عموم األرض والكون لقسم 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441عاـ المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .يـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعم
 عموـ الطبيعة والحياةبكمية  عموـ األرض والكوف وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2020ماي  18جيجل المؤّرخ في -بجامعة دمحم الصديق بف يحي
 

 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  والحياةعموـ الطبيعة بكمية  عموـ األرض والكوف القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 

 جيجل.-دمحم الصديق بف يحي
 عموـ الطبيعة والحياةبكمية  عموـ األرض والكوف تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 

 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة دمحم الصديق بف يحي
كل فيما يخصو،  جيجل،-لييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العا :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2020 جويمية 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي  2020جويمية  07المؤرخ في  440ممحــق بالقـرار رقم 

 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي الطبيعة والحياةعموم بكمية  عموم األرض والكون لقسم 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ زاحي فوزي  1
 رئيس القسـ بغداد عبد المالؾ 2
 أستاذ  بوزنوف عز الديف 3
 أستاذ  مبروؾ فاتح 4
 أستاذ  دبيش طو حسيف 5
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" كساسرة فارس 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" درويش عبد المالؾ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كباب حمزة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" واعر بمقاسـ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحدد  2019ماي  29المؤرخ في  802يعّدل القرار رقم ، 2020جويمية  07مؤرخ في  441رقم  قــرار

التكنولوجيات بكّمية  تكنولوجيات البرمجيات ونظم المعموماتلمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم 
 2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري الحديثة لممعمومات واالتصال 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةالمؤرخ في  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .المعّدؿ 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
 2011 نوفمبر سنة 28 الموافق 1433محـر عاـ  03المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019ماي  29المؤرخ في  802وبموجب القرار رقـ  -

 .2بجامعة قسنطينةولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ التكنبكمية  تكنولوجيات البرمجيات ونظـ المعمومات
بكمية  تكنولوجيات البرمجيات ونظـ المعموماتوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2020جواف  07المؤّرخ في2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ 
 

 ي ـقـــــّرر
 

تكنولوجيات البرمجيات ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  المادة األولى:
 .2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بكمية  ونظـ المعمومات

بكّمية  تكنولوجيات البرمجيات ونظـ المعموماتتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
، وفقا لمجدوؿ الممحق 2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ 

 بيذا القرار.
 ، كل فيما يخصو،2قسنطينة-جامعةعبد الحميد ميري  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2020 جويمية 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019ماي  29المؤرخ في  802الذي يعّدل القرار رقم  2020جويمية  07المؤرخ في  441رقم رار ــق بالقــممح
 تكنولوجيات البرمجيات ونظم المعموماتالمحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم 

 2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصال بكّمية 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 الّمجنة العممية لمقسـ ةرئيسأستاذة،  بف شيخة فوزية 1
 رئيس القسـ لميف بركافدمحم  2
 أستاذة بمعمى فايزة 3
 أستاذة بوفايضة زيزات 4
 أستاذ زعرور نصر الديف 5
 قسـ "أ" أستاذ محاضر بف مرزوؽ جماؿ 6
 قسـ "ب" أستاذ محاضر بف تونسي ايماف 7
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  صندلي دمحم 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019ماي  29المؤرخ في  801يعّدل القرار رقم ، 2020جويمية  07مؤرخ في  442رقم  قــرار

 بكّمية المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عمـوم الحاسـوب وتطبيقاتـو
 2قسنطينة-الحميد ميري  بجامعة عبدالتكنولوجيات الحديثة لممعمومات االتصال 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2011 نوفمبر سنة 28الموافق  1433محـر عاـ  03المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13سوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المر  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 2019ماي  29المؤرخ في  801وبموجب القرار رقـ  -

 .2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ و بكمية عمػـو الحاسوب وتطبيقاتػ
التكنولوجيات وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمػوـ الحاسوب وتطبيقاتػو بكّمية  -

 .2020جواف  10 المؤّرخ في 2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري الحديثة لممعمومات واالتصاؿ 
 

 ي ـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػوـ الحاسوب وتطبيقاتػو  المادة األولى:
 .2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بكمية 
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التكنولوجيات الحديثة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػوـ الحاسوب وتطبيقاتػو بكمية  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري لممعمومات واالتصاؿ 

، كل فيما يخصو، 2الحميد ميري قسنطينةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةعبد : 3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019ماي  29المؤرخ في  801الذي يعّدل القرار رقم  2020جويمية  07المؤرخ في  442رقم رار ــق بالقــممح

 جنة العممية لقسـم عمـوم الحاسـوب وتطبيقاتـو المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء الم
 2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصال بكّمية 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ أستاذ، سعيدوني جماؿ الديف 1
 رئيس القسـ شاوي عالوة 2
 أستاذ شيخي سميـ 3
  أستاذ مزيود شاكر 4
 قسـ "أ" محاضر أستاذ بوراموؿ عبد الكريـ 5
 قسـ "ب" محاضر أستاذ العابد السعيد 6
 ة قسـ "أ"مساعد أستاذة حافي ىدى 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019ماي  29المؤرخ في  803يعّدل القرار رقم ، 2020جويمية  07مؤرخ في  443رقم  قــرار

  كّمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصالالمحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل
 2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  ّذي القعدة أّوؿالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2011 نوفمبر سنة 28الموافق  1433محـر عاـ  03المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 لبحث العممي.ير التعميـ العالي واالذي يحدد صالحيات وز 
كّمية الذي القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل 2019ماي  29المؤرخ في  803وبموجب القرار رقـ  -

 .2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري  التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ
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 حديثة لممعمومات واالتصاؿكّمية التكنولوجيات الوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي ل -
 .2019أفريل  10المؤّرخ في  2قسنطينة  -بجامعة عبد الحميد ميري 

 .2020جواف  10المؤرخ في  67رقـ  2وبناًء عمى ارساؿ مدير جامعة قسنطينة -
 

 

 ي ـقـــــّرر
 

كّمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس ل األولى:المادة 
 .2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري  واالتصاؿ

بجامعة  التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2قسنطينة -عبد الحميد ميري 

، كل فيما 2قسنطينة -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ميري  :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 جويمية 07 فيالجزائر حرر ب
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحدد لمقائمة 2019ماي  29المؤرخ في  803الذي يعّدل القرار رقم  2020جويمية  07المؤرخ في  443 رقم رارــق بالقــممح
 2قسنطينة-بجامعة عبد الحميد ميري  كّمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصالاالسمية ألعضاء المجمس العممي ل

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
تكنولوجيات  قسـعف  األساتذة ذوي مصّف األستاذيةة ممّثم، المجمس العممي لمكمية ةرئيس بمعمى فايزة 1

 البرمجيات ونظـ المعمومات
 كمية العميد  بوفريش زيزات 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة مزيود شاكر 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية معمري رمضاف 4
 عمـو الحاسوب وتطبيقاتوقسـ  رئيس شاوي عالوة 5
 تكنولوجيات البرمجيات ونظـ المعمومات رئيس قسـ بركاف دمحم لميف 6
 عمـو الحاسوب وتطبيقاتو قسـالّمجنة العممية ل رئيس سعيدوني جماؿ الديف 7
 تكنولوجيات البرمجيات ونظـ المعمومات قسـالّمجنة العممية ل رئيس بف شيخة فوزية 8
 عمـو الحاسوب وتطبيقاتو قسـ عف األساتذة ذوي مصّف األستاذية ممّثل بوزنادة مراد 9
 عمـو الحاسوب وتطبيقاتو قسـعف  األساتذة ذوي مصّف األستاذية ممّثل زراري منيرة 10
 تكنولوجيات البرمجيات ونظـ المعمومات قسـعف  األساتذة ذوي مصّف األستاذية مّثلم زعرور نصر الديف 11
 األساتذة المساعديفة عف ممّثم ناجي إيناس 12
 األساتذة المساعديفعف ممّثل  صندلي دمحم 13
 مدير مخبر بحث بوفائضة محمود 14
 مدير مخبر بحث شيخي سميـ 15
 مسؤولة المكتبة  جمواط سامية 16

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المحدد  2019ماي  29المؤرخ في  814يعّدل القرار رقم ، 2020جويمية  07مؤرخ في  444رقم  قــرار
 2قسنطينة-لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عمـم المكتبات والتوثيق بجامعة عبد الحميد ميري 

 

 والبحث العممي،إن وزير التعميم العالي 
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.والقواعد الخاصة بت الذي يحّدد مياـ الجامعة 2003
 2011 نوفمبر سنة 28الموافق  1433محـر عاـ  03المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد  2019ماي  29المؤرخ في  814وبموجب القرار رقـ  -

 .2قسنطينة -عمـ المكتبات والتوثيق بجامعة عبد الحميد ميري 
ناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد عمـ المكتبات والتوثيق بجامعة عبد الحميد وب -

 .2019أفريل  30المؤرخ في  2نطينة قس -ميري 
 .2020جواف  06المؤرخ في  66رقـ  2وبناًء عمى ارساؿ مدير جامعة قسنطينة -

 

 ي ـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عمـ المكتبات والتوثيق  المادة األولى:
 .2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد ميري 

 -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عمـ المكتبات والتوثيق بجامعة عبد الحميد ميري : 2المادة 
 .محق بيذا القرار، وفقا لمجدوؿ الم2قسنطينة 

، كل فيما 2قسنطينة-عبد الحميد ميري  ةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

 

 2020 جويمية 07 فيحرر بالجزائر 
 والبحث العمميوزير التعميم العالي 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019ماي  29المؤرخ في  814الذي يعّدل القرار رقم  2020جويمية  07المؤرخ في  444ممحــق بالقــرار رقم 
 2قسنطينة-المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عمـم المكتبات والتوثيق بجامعة عبد الحميد ميري 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عف قسـ المكتبات ومراكز التوثيقممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية ، رئيس المجمس العممي لممعيد نذير غانـ 1
 مدير المعيد نبيل عكوش 2
 بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةمدير مساعد مكّمف  يوسف لمحنط 3
 والبحث العممي والعالقات الخارجية بما بعد التدّرجمدير مساعد مكّمف  سعاد بف شعيرة 4
 رئيس قسـ المكتبات ومراكز التوثيق سمير خضور 5
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 رئيس قسـ التقنيات األرشيفية عبد الباسط شواو 6
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المكتبات ومراكز التوثيق بيجة بومعرافي 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التقنيات األرشيفية  كماؿ بطوش 8
 األساتذة المساعديفعف  ةممّثم سياـ قوت 9
 األساتذة المساعديفعف  ةممّثم فوغاليأميرة  10
 مدير مخبر بحث عبد المالؾ بف السبتي 11
 مكتبة ة المسؤول بيية بف صغير 12
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020جويمية  07مؤرخ في  445رقم  قــرار
 سكيكدة-1955أوت  20العموم بجامعة  لقسـم الريــاضيات بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ. والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  272-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
أوت  20العموـ بجامعة  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية وبناءً  -

 .2020مارس  03سكيكدة المؤّرخ في -1955
 

 
 

 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

 .سكيكدة-1955أوت  20العموـ بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية
 -1955أوت  20العمـو بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية: 2المادة 

 سكيكدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
سكيكدة، كل فيما يخصو، -1955أوت  20يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2020 جويمية 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020جويمية  07المؤرخ في  445رقـم ممحــق بالقـرار 
 سكيكدة-1955أوت  20العموم بجامعة  بكمية لقسم الريــاضيات

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ خميس رابح 1
 رئيس القسـ سميماني كماؿ 2
 أستاذ  قاسمية عمار 3
 أستاذ  ماوني مسعود 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوزطوطة لميف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ناصري نسيمة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خنيش غنية 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" موراح نواؿ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف عثماف شعباف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية ألعضاء المجنة العمميةيحّدد القائمة ، 2020جويمية  07مؤرخ في  446رقم  قــرار

 سكيكدة-1955أوت  20العموم بجامعة  بكمية لقسـم اإلعــالم اآللــي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  272-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة، 2001
 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  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
أوت  20العموـ بجامعة  بالمجنة العممية لقسـ اإلعالـ االلي بكمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة -

 .2020فيفري  12سكيكدة المؤّرخ في -1955
 

 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

 -1955أوت  20العموـ بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ االلي بكمية
 سكيكدة. 

 -1955أوت  20العمـو بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ااإلعالـ االلي بكمية :2المادة 
 سكيكدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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يما يخصو، سكيكدة، كل ف-1955أوت  20يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  07المؤرخ في  446 رقـمممحــق بالقـرار 
 سكيكدة-1955أوت  20العموم بجامعة  بكمية لقسم اإلعــالم اآللــي

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ رجيمي دمحم 1
 رئيس القسـ بف أودينة لزىر 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شيخ رمضاف 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زغيدة جماؿ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوليواش سفياف 5
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  شيخ دمحم 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مقروف حناف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوحوش عبد الوحيد 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية ألعضاء المجنة العمميةيحّدد القائمة ، 2020جويمية  07مؤرخ في  447رقم  قــرار

 سكيكدة-1955أوت  20العموم بجامعة  بكمية لقسـم عمـوم الطبيعـة والحيـاة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ. والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  272-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ؿ والمتّمـ.المعدّ  والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة، 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
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
 20العموـ بجامعة  مى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكميةوبناًء ع -

 .2020فيفري  23سكيكدة المؤّرخ في  -1955أوت 
 

 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
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أوت  20امعة العمـو بج القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكمية
 سكيكدة. -1955

أوت  20العموـ بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكمية :2المادة 
 سكيكدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-1955

كيكدة، كل فيما يخصو، س-1955أوت  20يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  07المؤرخ في  447رقـم ممحــق بالقـرار 
 سكيكدة-1955أوت  20العموم بجامعة  بكمية لقسم عمـوم الطبيعـة والحيـاة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوىايف صالح 1
 رئيس القسـ العايب مسعود 2
 أستاذ  مزجري الياميف 3
 أستاذ  جرو زىير 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بمعمبري صحراء أماؿ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوجالب زيف الديف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زادري فتحية 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عباسي سماح 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2020جوان  02مؤرخ في ال 14يعدل القرار رقم ، 2020جويمية  07مؤرخ في  15رقم  قــرار

 الحاج لخضر-1المتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة باتنة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية. ألساسي العاـ لموظيفةاالمتضمف القانوف 
، المحدد لمحتوى الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

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

 .اإلجتماعية الخدمات المتعمق بتسيير
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .عالي والبحث العمميالمحدد لصالحيات وزير التعميـ ال
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 -89يعدؿ المرسوـ التنفيذي ، 2015سنة جويمية  11ؤرخ في مال 181-15ذي رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى  -
 .، المتضمف إنشاء جامعة باتنة1989أوت سنة  01المؤرخ في  136

ت اإلجتماعية  الخدما، المتضمف تجديد تشكيمة لجنة 2020جواف  02المؤرخ في  14نظػػػػًػرا  لمقرار الوزاري رقـ  -
 .1لدى جامعة باتنة

 ، المتضمنة طمب تعديل تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية.2019جواف  24المؤرخة في  58نظػػػػًػرا لممراسمة رقـ  -
 

 ي ـقـــــّرر
 

، المشار إليو أعاله 2020سنة  جواف 02المؤرخ في  14مف القرار رقـ  02تعدؿ أحكاـ المادة  المـادة األولى:
 وتحرر كاآلتي:

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

 بدوف تغيير -03 بدوف تغيير -02 بدوف تغيير -01
 بدوف تغيير -06 بدوف تغيير -05 بدوف تغيير -04
   بدوف تغيير  -09 بوسميماني فاتح  -08 بدوف تغيير -07

 اإلضافيون : األعضاء
 بدوف تغيير، -03 بدوف تغيير، -02 بدوف تغيير، -01

 

، بتنفيذ ىذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي 1يكمف السيػد مديرجامعة باتنة :3المـــــادة 
 .والبحث العممي

 2020 جويمية 07حرر بالجزائر في 

 العمميع/وزير التعميم العالي والبحث 
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـةيتـضمـن تجديــد تـ  2020جويمية  07مـؤرخ فـي  16رقـم  قــرار
 لدى المركز الجامعي إليزي 

 

 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 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82المرسوـ رقـ بمقتضى  -

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

 .المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى  -

  .، المعّدؿتعييف أعضاء الحكومة المتضمف
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، المتضمف إنشاء مركز جامعي 2012أوت سنة  04المػؤرخ في  303-12بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقـ  -
    .بإليزي 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصالحيات وز 

، المتضمف فرز أصوات إنتخاب لممثمي العماؿ في لجنة 2020مارس سنة  10نظػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -
 اعية، لػدى المركز الجامعي إليزي.الخدمات اإلجتم

، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى 2020مارس سنة  11نظػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -
 المركز الجامعي إليزي.

 ي ـقـــــّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المركز الجامعي إليزي. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـــــادة 

 األعضاء الدائمون : 
 بف قردي أميف، -03 صادقي عباس، -02 بوقرارة امبارؾ، -01
   عابد أمينة، -05 مراد شروؼ، -04

 

 األعضاء اإلضافيون :  
   خمفي بشير. -02 دمحم األميف الشريف، -01

 

 اإلمضاء عمى ىذا القرار.( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـــــادة 
يكمف السيػد المركز الجامعي إليزي، بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية لمتعميػـ العالي  :4المـــــادة 

 والبحث العممي.
 2020 جويمية 07حرر بالجزائر في 

 التعميم العالي والبحث العمميع/وزير 
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    2020جوان  10المؤرخ في  340، يتمم القرار رقم 2020جويمية  08مؤرخ في  448رقم  قــرار
 الذي يتضمن تعيين أعضاء المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2020يونيو سنة  23الموافق  1441وؿ ذي القعدة عاـ أالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15مؤرخ في  20-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة
 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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غشت سنة  13الموافق  1440ذي الحجة عاـ  12مؤرخ في ال 232-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 22السيما المادة ، الذي يحدد مياـ الوكاالت الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، 2019

الذي يتضمف تعييف أعضاء المجمس العممي لموكالة  2020جواف  10المؤرخ في  340وبمقتضى القرار رقـ  -
 .الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة

 ي ـقـــــّرر
 

والمذكور أعاله، وتحرر كما  2020جواف  10المؤرخ في  340تتمـ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 يأتي:

 ...................................... (بدون تغيير): ......................المادة األولى"
يعيف بصفتيـ أعضاء المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة األشخاص اآلتية  

 أسماؤىـ:
 

 :بالنسبة لممثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 ."السيد حداد شمس الديف 

  ............................(.والباقي بدون تغيير)..............................
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2المادة 

 
 

 2020 جويمية 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الباقي بن زيانأ.د عبد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2019ماي  14المؤرخ في   737يعدل القرار رقم  ، 2020جويمية  08مؤرخ في  449رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  العميا في العموم التطبيقية بالجزائر

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في اوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .منو 24رسة العميا،السيما المادة القانوف األساسي النموذجي لممد ديحد
 2017 أكتوبر سنة 22الموافػػػػػػػػػق  1439صفر عاـ  18المؤرخ في  303-17وبمقتضى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػػػػذي رقـ -

إلى مدرسة عميا في العموـ التطبيقية، السيما والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بالجزائر، 
 .منو 4المادة 

، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 2019ماي  14المؤرخ في  737وبمقتضى القرار رقـ  -
 ـو التطبيقية بالجزائر، المعدؿ.العميا في العم المدرسة
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 ي ـقـــــّرر
 

،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 جويمية 08 فيحرر بالجزائر 

 العمميوزير التعميم العالي والبحث 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في العموم التطبيقية بالجزائر

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة المقباالسم و 

 لي والبحث العمميممثل الوزير المكمف بالتعميـ العا رئيسا أكرتش جماؿ الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو مقدـ بف يوسف -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو بوعزة بوبكر الصديق -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ممثل الوزيرة المكمفة عضو بالر كريـ طاىر -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو بف ساسي قدور -
 بالصناعة ممثل الوزير المكمف عضو لوصفاف خالد -
 ممثمة الوزير المكمف بالطاقة عضو حباش فتيحة -
 وزيرة المكمفة بالبيئةممثمة ال عضو بري افريقيا -
 غرفة الجزائرية لمتجارة والصناعةممثل عف ال عضو تودرت عبد الكريـ -
 شركة الجزائرية لمكيرباء والغازممثمة عف ال عضو صالحي وسيمة -
 ف شركة المياه والتطيير بالجزائرممثل ع عضو مييوبي لياس -

 

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

 2019ديسمبر  16المؤرخ في  1982يعدل القرار رقم ، 2020جويمية  08مؤرخ في  450رقم  قــرار
 المدرسة الوطنية العميا في اإلعالم اآلليألعضاء مجمس إدارة الذي يحدد القائمة االسمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في اوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ 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  1434اـ ربيع األوؿ ع 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،
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، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2019ديسمبر  16المؤرخ في  1982القرار رقـ  وبمقتضى -
 المدرسة الوطنية العميا في اإلعالـ اآللي، المعدؿ.

 

 ي ـقـــــّرر
 
 

أعاله،  ر، المعدؿ، والمذكو 2019ديسمبر  16المؤرخ في  1982يعدؿ 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 جويمية 08 فيحرر بالجزائر 

 والبحث العمميوزير التعميم العالي 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 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 أكرتش جماؿ الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو مسعودي عبدهللا -
 المكمف بالتربية الوطنيةممثل الوزير  عضو بوعالـ هللا دمحم -
 المينييفمفة بالتكويف والتعميـ ممثل الوزيرة المك عضو بابا أحمد سميـ -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثمة السمطة المكمفة بال عضو قندوزي جازية -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو جبيمي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو عمواني اكـر -
 ارةممثل الوزير المكمف بالتج عضو بمعيفة فؤاد -
 بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكيةممثل الوزير المكمف  عضو لحاـ مولود  -
 بالفالحة والتنمية الريفية ممثل الوزير المكمف عضو تيفوري ادمحم -

 

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

 2018نوفمبر  28المؤرخ في  1094رقم  القــرار، يعدل 2020 جويمية 15مؤرخ في  452رقم  قــرار
 ألعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة يحدد القائمة االسميةالذي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة يونيو  23 الموافق 1441عاـ  أوؿ ذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿ ،أعضاء الحكومةتعييف  والمتضمف
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2، والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -

 .منو 12، الذي 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  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

ألعضاء مجمس إدارة  يحدد القائمة االسميةالذي ، 2018نوفمبر  28المؤرخ في  1094رقـ  القرار وبمقتضى -
 ، المعدؿ.قالمة جامعة

 ي ـقـــــّرر
 
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، 2018نوفمبر  28المؤرخ في  1094رقـ  يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار المادة األولى:
 يذا القرار.بفي الجدوؿ الممحق كما ىو محدد 

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

 والبحث العمميوزير التعميم العالي 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع   الصفة اإلسم والمقب 

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس  حداد سميـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو شريط رابح -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو دريس عبد الكريـ -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو قداش مبارؾ -
 الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنيةممثل  عضو قديري مراد -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو مرادي دمحم رضا -
 ممثمة الوزير المكمف بالتجارة عضو مباركي كريمة  -
 بالصناعة  ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بقاص مفدي -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ  عضو جندلي بوجمعة -
 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو سميمافخالفة  -
 ممثل الوالي عضو  ىاني محمودي -

 .."...................................تغيير  الباقي بدون و ..............................".....
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضمن إنشاء خمية مركزية وخاليا محمية لمتابعة سير إختتام  ،2020 جويمية 15مؤرخ في  453قــرار رقم 
 2021-2020والدخول الجامعي  2020-2019السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة يونيو  23 الموافق 1441عاـ  أوؿ ذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ2003
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، 2005غشت سنة  16الموافق  1426عاـ  رجب 11المؤرخ في  299-05ذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -
 .والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرهالمركز الجامعي  الذي يحدد مياـ 

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

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .، المعدؿالتعميـ العالي والبحث العممي زارةو  تضمف تنظيـ اإلدارة المركزية فيموال

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

، 2020سنة  مارس 21الموافق  1434عاـ رجب  26المؤرخ في  69-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .( ومكافحتو19-يتعمق بتدابير الوقاية مف انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد

 

 ي ـقـــــّرر
 
 

وخاليا محمية  التعميـ العالي والبحث العممي زارةو تنشأ خمية مركزية عمى مستوى اإلدارة المركزية ل المادة األولى:
 2020-2019عمى مستوى مؤسسات التعميـ العالي، تتولى متابعة سير إختتاـ السنة الجامعية 

 .2021-2020والدخوؿ الجامعي 
 تكمف الخمية المركزية بالمياـ التالية: :2 المادة

 اإلشراؼ عمى عممية اختتاـ السنة الجامعية الحالية والتحضير لمدخوؿ الجامعي المقبل. -
متابعة مؤسسات التعميـ والبحث في تنفيذ التدابير المتضمنة في بروتوكوؿ اإلطار الخاص باستئناؼ  -

 النشاطات البيداغوجية.
شأنيا المساىمة في ضماف السير الحسف لكل النشاطات ذات الصمة بعمميتي اقتراح التدابير التي مف  -

 اختتاـ السنة الجامعية الحالية والدخوؿ الجامعي المقبل.
 التنسيق والتشاور مع السمطات العمومية ال سيما السمطة المكمفة بالصحة. -

 تكمف الخاليا المحمية بالمياـ التالية: :3 المادة
استئناؼ النشاطات البيداغوجية لكل مؤسسة، يستمد أحكامو مف البروتوكوؿ إعداد بروتوكوؿ خاص ب -

 اإلطار.
 متابعة تنفيذ البروتوكوؿ خاص. -
 ة.يالصحفي المسائل المتعمقة بالتدابير  المحميةالتنسيق والتشاور مع السمطات  -

 :مفالخاليا المحمية و تتشكل الخمية المركزية  :4 المادة
 أوال: الخمية المركزية:

 .التعميـ العالي والبحث العممي زارةو األميف العاـ ل -
 رئيس الديواف. -
 .المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف -
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 .المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي -
 .المدير العػاـ لمديػواف الوطنػي لمخػدمػات الجػامػعػيػة -
 .المفتػشة العػامة لمبيداغوجيا -
 لإلدارة والمالية. المفتػش العػاـ -
 رؤساء الندوات الجيوية لمجامعات. -
 المسؤوؿ عف ممف الشركاء االجتماعييف والجمعيات الطالبية.-مكمف بالدراسات والتمخيص -
 .مديرة تحسيف إطار حياة الطمبة والتنشيط في الوسط الجامعي -
 مدير مركز البحث في البيوتكنولوجيا. -
 مـو الصحة.مدير الوكالة الموضوعاتية لمبحث في ع -
 المديرة الفرعية لمعمـو الطبية. -
 األستاذ بيطاـ إيدير، خبيرا. -
 األميف العاـ لالتحادية الوطنية لمتعميـ العالي والبحث العممي. -
 رئيس النقابة الوطنية لألساتذة الباحثيف اإلستشفائييف الجامعييف. -
 ممثل عف نقابة العماؿ. -
 ( عف الجمعيات الطالبية.02ممثميف ) -
 باإلعالـ واالتصاؿ.مكمف  -

 

 : الخاليا المحمية:ثانيا
 مدير المؤسسة الجامعية أو البحثية. -
 األميف العاـ لممؤسسة. -
 نواب المدير المكمفوف بالبيداغوجية وما بعد التدرج والعالقات الخارجية. -
 عميد كمية الطب بالنسبة لممؤسسات المعنية. -
 ال تحوي كمية الطب.ممثل عف كمية البيولوجيا بالنسبة لممؤسسات التي  -
مدير أو مديرو الخدمات الجامعية أو ممثال عنيـ، حسب االرتباطات القائمة بيف مديريات الخدمات  -

 الجامعية والمؤسسات الجامعية.
 المسؤوؿ عف وحدة الطب الوقائي في المؤسسة الجامعية واإلقامة الجامعية. -
 واألساتذة اإلستشفائييف الجامعييف.ممثل عف نقابة األساتذة الباحثيف والباحثيف الدائميف  -
 مكمف باإلعالـ واالتصاؿ. -
 ممثل عف نقابة العماؿ. -
 ( عف الجمعيات الطالبية.02ممثميف ) -

 مركزية والخاليا المحمية االستعانة بكل شخص بإمكانو مساعدة كل منيما في أداء ميماميا.الخمية ال يمكف
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أكثر مف مؤسسة جامعية وبحثية، وبغية ضماف تنسيق فعاؿ مع بالنسبة لممدينة الجامعية التي تضـ  :5 المادة
 السمطات المحمية، سيتـ الحقا تعييف منسق عف طريق مقرر وزاري.

ىذا القرار  بتنفيذ أحكاـكل فيما يخصو، كل مف السادة األميف العاـ ومدراء المؤسسات الجامعية،  يكمف :6المادة 
 العالي والبحث العممي.الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ 

 2020جويمية  15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجــمس العممــي يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  19مؤرخ في  454رقم  قــرار
 سوق أىراس-بجامعة دمحم الشريف مساعدية والتكنــولــوجيا العموم لــكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1436المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .معّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، ال
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس.
 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 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم الشريف  -

 .2020ديسمبر  26أىراس المؤّرخ في سوؽ  -مساعدية
 

 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 

 الشريف تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم
 سوؽ أىراس.-مساعدية

 -العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم الشريف مساعدية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 سوؽ أىراس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

سوؽ أىراس، كل فيما  -مساعدية يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الشريف :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجــمس العممــي 2020جويمية  19المؤرخ في  454رقم  رارــق بالقـــممح
 سوق أىراس-بجامعة دمحم الشريف مساعدية والتكنــولــوجيا العموم لــكمية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية  بوعمي مريـ فخر الديف 1
 عميد الكمية حمالوي يوسف 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  شمي زبير 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية رباح نور 4
 رئيس قسـ عمـو المادة آيت عمار ياسيف 5
 رئيس قسـ اليندسة المدنية خوالدية وسيمة 6
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق عمي راشدي فييمة 7
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكة خمار فريدة 8
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية زرقيف بالؿ 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي عميرات عبد الكريـ 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المادة رقاينية الزيف 11
 اليندسة المدنيةرئيس المجنة العممية لقسـ  بوعشة نجاة 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق غضباف حورية 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكة لكحل عبد العزيز 14
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية رياض توفوتي 15
 ىندسة الطرائقممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  زناتي نور الديف 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق بورناف صميحة 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المادة جماؿ بوشوؾ 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المادة برجـ يمينة 19
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكة ممّثل األساتذة قدري عبد المومف 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكة خيضر بوعشة 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي عرجوني عبد الوىاب 22
 األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآلليممّثل األساتذة ذوي مصّف  سالمي بدر الديف 23
 ممّثل عف األساتذة المساعديف لوكاـ عماد 24
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بمقاضي وحيد 25
 مدير مخبر بحث غيد عبد الحق 26
 مدير مخبر بحث خميل خالد 27
 مدير مخبر بحث بموفي دمحم 28
 مدير مخبر بحث صيد مداني  29
 مسؤوؿ المكتبة سييمةألجوف  30
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  2018أوت  09المؤرخ في  747يعّدل القرار رقم ، 2020جويمية  19مؤرخ في  455رقم  قــرار
 االقتصادية والتجارية وعموم التسيير العموم المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجــمس العممــي لــكمية
 سوق أىراس-بجامعة دمحم الشريف مساعدية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1436المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وب -

 .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  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2018اوت  09المؤرخ في  747وبموجب القرار رقـ  -

 سوؽ أىراس.-االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة دمحم الشريف مساعدية العموـ
االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير  العموـوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية  -

 .2020جانفي  26سوؽ أىراس المؤّرخ في  -بجامعة دمحم الشريف مساعدية
 

 ي ـقـــــّرر 
 

االقتصادية  العموـييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  المادة األولى:
 سوؽ أىراس.-والتجارية وعمـو التسيير بجامعة دمحم الشريف مساعدية

ة االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامع العموـ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 سوؽ أىراس ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-دمحم الشريف مساعدية

سوؽ أىراس، كل فيما -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 جويمية 19 فيرر بالجزائر ح
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد لمقائمة  2018أوت  09المؤرخ في  747الذي يعّدل القرار رقم  2020جويمية  19المؤرخ في  455رقم  رارــق بالقـــممح
 سوق أىراس -االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم الشريف مساعدية العموم السمية ألعضاء المجــمس العممــي لــكميةا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية نور الديف بيموؿ 1
 عميد الكمية بف خديجة منصف 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  ناجي حريرش 3
 العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث  لعاليبية مالؾ 4
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 رئيس قسـ عمـو التسيير أيمف فريد 5
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية بمعشي عبد المالؾ 6
 رئيس قسـ العمـو التجارية دغرير فتحي 7
 رئيس قسـ التعميـ األساسي مزياف السعيد 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير رحالية بالؿ 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير فاطمة الزىراءرقايقية  10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير بوشويشة رقية 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية حميمي حكيمة 12
 مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجاريةممّثل األساتذة ذوي  سوالـ صالح الديف 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية طراد خوجة ىشاـ 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف رحايمية سيف الديف 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سحمدي عماد 16
 مدير مخبر بحث بف رجـ دمحم خميسي 17
 مدير مخبر بحث الديفمحرز نور  18
 مسؤوؿ المكتبة بدراني عقيمة 19
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2018نوفمبر  15المؤرخ في  965يعّدل القرار رقم ، 2020جويمية  19مؤرخ في  456 رقم قــرار
 العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباسقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة لم لمحددا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2014غشت سنة  25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤرخ في  232-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .والمتضّمف المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2018فمبر نو  15المؤرخ في  965وبموجب القرار رقـ  -

 .لممدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس المؤرخ  -

 .2018أكتوبر  16في 
 .2020جواف  17المؤرخ في  29وبناًء عمى ارساؿ مدير المدرسة رقـ  -

 

 ي ـقـــــّرر
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ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لإلعالـ اآللي  المادة األولى:
 .بسيدي بمعباس

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس وفقا لمجدوؿ  :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس كل فيما  :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الباقي بن زيان أ.د عبد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 

  2018نوفمبر  15المؤرخ في  965الذي يعّدل القرار رقم  2020جويمية  19المؤرخ في  456 ممحق بالقرار رقم
 العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباسقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة لم المحدد

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لممدرسةمدير المدرسة، رئيس المجمس العممي  بف سميماف سيدي دمحم 1
 مدير مساعد مّكمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي  مالكي ميموف  2
 مدير مساعد مكمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل عمر بف صابر جماؿ 3
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية ىشاـ بف عيسى أنوار 4
 القسـ التكويف التحضيري رئيس  أسد دمحم رضا 5
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية رحموف عبد المطيف 6
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية بوعشرية أحمد 7
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية بمفضل عالء الديف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سي دمحم نصر الديف 9
 "ب"أستاذ مساعد قسـ  بف نابي سكينة ريـ 10

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  19مؤرخ في  457رقم  قــرار

 ورقمـة-العموم التطبيقية بجامعة قاصدي مرباح لقسم ىندسـة الطرائـق بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1436المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشا 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  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  -

 .لبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي وا
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العموـ التطبيقية بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية -
 .2019ديسمبر  16ورقمػة المؤّرخ في -قاصدي مرباح

 

 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 قاصدي  العموـ التطبيقية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية
 ورقمػة.-مرباح

العموـ التطبيقية بجامعة قاصدي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مرباح

ورقمػة، كل فيما يخصو، -باحيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدي مر  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  19المؤرخ في  457 رقـمممحــق بالقـرار 
 ورقمـة-التطبيقية بجامعة قاصدي مرباحالعموم  بكمية لقسم ىندسـة الطرائـق

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ منوش جماؿ 1
 رئيس القسـ طبشوش أحمد 2
 أستاذ  قريشي مراد 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" غيابة زينب 4
 أستاذ محاضر قسـ"أ" سكيريفة دمحم األميف 5
 "أ"أستاذ محاضر قسـ  سمـو جماؿ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" لسود رضا 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" باعمر لطفي 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف الشيخ كماؿ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  19مؤرخ في  458رقم  قــرار

 ورقمـة-العموم التطبيقية بجامعة قاصدي مرباح لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .الحكومة، المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء 
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشا 2001
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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

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

العمـو التطبيقية بجامعة  اتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األس -
 .2019ديسمبر  16رقمػة المؤّرخ في و  -قاصدي مرباح

 

 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

طبيقية بجامعة العمـو الت القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية
 ورقمػة.-قاصدي مرباح

العمـو التطبيقية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-قاصدي مرباح

ورقمػة، كل فيما يخصو، -معة قاصدي مرباحيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الباقي بن زيان أ.د عبد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  19المؤرخ في  458رقـم ممحــق بالقـرار 
 ورقمـة-العموم التطبيقية بجامعة قاصدي مرباح بكمية الميكانيكيةلقسم اليندسة 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شراد نور الديف 1
 رئيس القسـ عبد الكريـ مراد 2
 أستاذ  بوبكري عبد الغني 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بموفي عبد الرحيـ 4
 محاضر قسـ"أ"أستاذ  قبايمية موسى 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوعقبة مصطفى 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عامر توفيق 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" درغوت زىير 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كارؾ ربيع 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020جويمية  19مؤرخ في  459رقم  قــرار
 ورقمـة-العموم التطبيقية بجامعة قاصدي مرباح لقسم اليندسة المدنية والّري بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1436المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 يوليو سنة 23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24يالمؤرخ 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  -

 .ي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العال
العموـ التطبيقية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والّري بكمية -

 .2019ديسمبر  16ورقمػة المؤّرخ في  -بجامعة قاصدي مرباح
 

 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

التطبيقية بجامعة العمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والّري بكمية
 ورقمػة.-قاصدي مرباح

العموـ التطبيقية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والّري بكمية :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-قاصدي مرباح

ورقمػة، كل فيما يخصو، -دير جامعة قاصدي مرباحيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف وم :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  19المؤرخ في  459رقـم ممحــق بالقـرار 
 ورقمـة-العموم التطبيقية بجامعة قاصدي مرباح لقسم اليندسة المدنية والّري بكمية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ سفياف سقاي 1
 رئيس القسـ نبيل قبائمي 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دمحم جوىري  3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سمير كاتب 4
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 أستاذ محاضر قسـ"ب" قيس باوية 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مصطفى قبايمي 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عمار خالصي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عمر مناعي 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجمس العممي يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  19مؤرخ في  460رقم  قــرار

 ورقمـة-بجامعة قاصدي مرباح لكمية العمــوم الــتطبيقية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ورقمػة -لعموـ التطبيقية بجامعة قاصدي مرباحوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية ا -

 .2019ديسمبر  18المؤّرخ 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 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 ورقمػة. -مرباحتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو التطبيقية بجامعة قاصدي 
ورقمػة، وفقا -العمـو التطبيقية بجامعة قاصدي مرباح تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ورقمػة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدي مرباح :3المادة 

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

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020جويمية  19المؤرخ في  460رقم  رارــق بالقـــممح
 ورقمـة-قاصدي مرباحلكمية العموم التطبيقية بجامعة 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية  بوبكري عبد الغني 1
 عميد الكمية كريكر عبد الواحد 2
 بالطمبةنائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة  أبي مولود يوسف 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية جعفور أحمد 4
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق طبشوش أحمد 5
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية مراد عبد الكريـ 6
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية الوازف دمحم األخضر 7
 المدنية والري رئيس قسـ اليندسة  جوىري دمحم 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية لعميد الطاىر 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق منوش جماؿ 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري  سقاي سفياف 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية شراد نور الديف 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية بموفي عبد الرحيـ 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية بورؾ ياسيف 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية سعداوي فارس 15
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائقممّثل  غيابة زينب 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق شنوؼ نصر الديف 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية والري  دمحم الطاىر بف طبة 18
 عف قسـ اليندسة المدنية والري  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية كاتب سمير 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف درغوت زىير 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف الشيخ كماؿ 21
 مدير مخبر بحث سقني لعجاؿ 22
 مدير مخبر بحث مصيطفى عمار 23
 مدير مخبر بحث زروقي جماؿ 24
 مسؤولة المكتبة غولة ىاجر 25
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020جويمية  19مؤرخ في  461رقم  قــرار
 ورقمـة-عموم الطبيعة والحياة بجامعة قاصدي مرباح بكمية لقسم العموم الزراعية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20الرئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتّمـ.ء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتضمف إنشا 2001
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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

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

عموـ الطبيعة والحياة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ الزراعية بكمية -
 .2020جانفي  30ورقمػة المؤّرخ في  -بجامعة قاصدي مرباح

 

 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

الحياة بجامعة عموـ الطبيعة و  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الزراعية بكمية
 ورقمػة.-قاصدي مرباح

عموـ الطبيعة والحياة بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الزراعية بكمية :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-قاصدي مرباح

ورقمػة، كل فيما يخصو، -معة قاصدي مرباحيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020جويمية  19المؤرخ في  461 رقـمممحــق بالقـرار 
 ورقمـة -الطبيعة والحياة بجامعة قاصدي مرباحعموم  بكمية لقسم العموم الزراعية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ يدر ايغيمي حكيمة 1
 رئيس القسـ دادة موسى دمحم لخصر 2
 أستاذ حمدي عيسى بمحاج 3
 أستاذ  دادي بيوف مصطفى 4
 أستاذ  يدر دمحم عز الديف 5
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  جيمي ابراىيـ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يدار دمحم عبد الحق 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سقاي دمحم منبر 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة ، 2020جويمية  19مؤرخ في  462رقم  قــرار

 ورقمـة-عموم الطبيعة والحياة بجامعة قاصدي مرباح بكمية لقسم العموم البيولوجية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1436المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
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يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001

 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  -
 .لبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي وا

عموـ الطبيعة والحياة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ البيولوجية بكمية -
 .2020جانفي  29ورقمػة المؤّرخ في  -بجامعة قاصدي مرباح

 

 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

 والحياة بجامعة عموـ الطبيعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ البيولوجية بكمية
 ورقمػة.-قاصدي مرباح

عموـ الطبيعة والحياة بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ البيولوجية بكمية :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-قاصدي مرباح

ورقمػة، كل فيما يخصو، -ر جامعة قاصدي مرباحيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  19المؤرخ في  462 رقـمممحــق بالقـرار 
 ورقمـة -الطبيعة والحياة بجامعة قاصدي مرباحعموم  بكمية لقسم العموم البيولوجية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بواؿ زكرياء 1
 رئيس القسـ بوجناح صميحة 2
 أستاذ خميل آمنة 3
 أستاذ  ايدار دمحم الطاىر 4
 أستاذ  صالحي نسريف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" طرابمسي حفيظة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سميـعزيب  7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" مصباح السعيد 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، 2020جويمية  19مؤرخ في  463رقم  قــرار
 ورقمـة-لكمية عمـوم الطبيـعة والحيـاة بجامعة قاصدي مرباح

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة جواف  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 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  -

 البحث العممي.ير التعميـ العالي و الذي يحدد صالحيات وز 
 -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة قاصدي مرباح -

 .2020جانفي  30ورقمػة المؤّرخ 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 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 -صدي مرباحتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة قا
 ورقمػة. 

 -عمـو الطبيعة والحياة بجامعة قاصدي مرباح تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

و، ورقمػة، كل فيما يخص-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدي مرباح :3المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2020جويمية  19المؤرخ في  463رقم  رارــق بالقـــممح
 ورقمـة -قاصدي مرباح بجامعة لكمية عموم الطبيعة والحياة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الزراعية  حمدي عيسى بمحاج 1
 عميد الكمية بيصاطي سامية 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة قزوؿ عمار 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عبد القادر عظامو 4
 رئيس قسـ العمـو البيولوجية بوجناح صميحة 5
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 رئيس قسـ العمـو الزراعية دادة موسى دمحم لخضر 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو البيولوجية بواؿ زكرياء  7
 العممية لقسـ العمـو الزراعيةرئيس المجنة  يدر حكيمة 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو البيولوجية خميل أمينة 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو البيولوجية صالحي نسريف 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الزراعية سكور مخموؼ 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف دمحم عبد الحق يدر 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عزيب سميـ 13
 مدير مخبر بحث يدر دمحم عز الديف 14
 مدير مخبر بحث حني سعاد بابا 15
 مدير مخبر بحث ولد الحاج دمحم ديدي 16
 مسؤولة المكتبة دغيش سالؼ 17
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التنقيب وميكانيك 2020جويمية  19مؤرخ في  464رقم قـرار 

 ورقمـة-المحروقات والطاقات المتجددة وعموم األرض والكون بجامعة قاصدي مرباح الورشات البترولية بكمية
 

 العالي والبحث العممي، إن وزير التعميم
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
 وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التنقيب وميكانيؾ الورشات البترولية بكمية -

ديسمبر  17ورقمػة المؤّرخ في -جامعة قاصدي مرباحالمحروقات والطاقات المتجددة وعموـ األرض والكوف ب
2019. 

 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

كمية المحروقات القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التنقيب وميكانيؾ الورشات البترولية ب
 ورقمػة. -قاصدي مرباح والطاقات المتجددة وعموـ األرض والكوف بجامعة
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المحروقات  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التنقيب وميكانيؾ الورشات البترولية بكمية :2المادة 
 ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.ورقمػة، وفق-والطاقات المتجددة وعموـ األرض والكوف بجامعة قاصدي مرباح

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

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 والبحث العممي وزير التعميم العالي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممية لقسم التنقيبالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2020جويمية  19المؤرخ في  464 رقـمممحــق بالقـرار 
 ورقمـة-المحروقات والطاقات المتجددة وعموم األرض والكون بجامعة قاصدي مرباح بكمية وميكانيك الورشات البترولية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عباس الحاج عباس 1
 رئيس القسـ خميفة الشريف 2
 قسـ "أ" أستاذ محاضر عبيدي سعد عيسى 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوجمعة سييمة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حشانة أسامة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ىالؿ يزيد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زياري صابر 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" موالي براىيـ خميل 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم الطاقــات ، 2020جويمية  19مؤرخ في  465رقم  قــرار

 ورقمـة-المحروقات والطاقات المتجددة وعموم األرض والكون بجامعة قاصدي مرباح بكمية المتجــددة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20رقـ بمقتضى المرسوـ الرئاسي  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المحروقات والطاقات  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الطاقات المتجددة بكمية -

 .2019أكتوبر  23ورقمػة المؤّرخ في -المتجددة وعموـ األرض والكوف بجامعة قاصدي مرباح
 

 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

المحروقات والطاقات المتجددة  لمتجددة بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطاقات ا
 ورقمػة.-وعموـ األرض والكوف بجامعة قاصدي مرباح

المحروقات والطاقات  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطاقات المتجددة بكمية :2المادة 
 لممحق بيذا القرار.ورقمػة، وفقا لمجدوؿ ا-المتجددة وعموـ األرض والكوف بجامعة قاصدي مرباح

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

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 العمميوزير التعميم العالي والبحث 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  19المؤرخ في  465رقـم ممحــق بالقـرار 

 ورقمـة-المحروقات والطاقات المتجددة وعموم األرض والكون بجامعة قاصدي مرباح بكمية لقســم الطاقــات المتجــددة
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوشكيمة بشير  1
 رئيس القسـ زرواطي عمي 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بربح دمحم الحافع 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جماؿبف منيف  4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" معمور حسيف 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" درنوني أدمحم 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دواؽ دمحم 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألعضاء المجنة العممية لقسم إنتاج  يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  19مؤرخ في  466رقم  قــرار

 ورقمـة-المحروقات والطاقات المتجددة وعموم األرض والكون بجامعة قاصدي مرباح بكمية المحروقات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 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
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المحروقات والطاقات  ى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ إنتاج المحروقات بكميةوبناًء عم -
 .2019ديسمبر  05ورقمػة المؤّرخ في -المتجددة وعموـ األرض والكوف بجامعة قاصدي مرباح

 

 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

اقات المتجددة المحروقات والط القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ إنتاج المحروقات بكمية
 ورقمػة.-وعموـ األرض والكوف بجامعة قاصدي مرباح

المحروقات والطاقات المتجددة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ إنتاج المحروقات بكمية :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-وعموـ األرض والكوف بجامعة قاصدي مرباح

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

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  19المؤرخ في  466 رقـمممحــق بالقـرار 
 ورقمـة-المحروقات والطاقات المتجددة وعموم األرض والكون بجامعة قاصدي مرباح لقسم إنتاج المحروقات بكمية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عمي زروقي أحمد 1
 رئيس القسـ بف ساسي دمحم عبد المطيف 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دادف عبد الغفور 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" لبطاحي حميد 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" براىمية نبيل 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" غريب توفيق 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سيدروحو الحاج دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوفادس جميمة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خباز دمحم الغالي 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم، 2020جويمية  19مؤرخ في  467رقم  قــرار

 ورقمـة-المحروقات والطاقات المتجددة وعموم األرض والكون بجامعة قاصدي مرباح بكمية األرض والكون 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ



  2020-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   176

 

 

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

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

المحروقات والطاقات  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ األرض والكوف بكمية -
 .2019نوفمبر  07ورقمػة المؤّرخ في -المتجددة وعموـ األرض والكوف بجامعة قاصدي مرباح

 

 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

المحروقات والطاقات المتجددة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو األرض والكوف بكمية
 ورقمػة.-وعموـ األرض والكوف بجامعة قاصدي مرباح

المحروقات والطاقات  عضاء المجنة العممية لقسـ عموـ األرض والكوف بكميةتحدد القائمة االسمية أل :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-المتجددة وعموـ األرض والكوف بجامعة قاصدي مرباح

ورقمػة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدي مرباح :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. تطبيقب

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم  2020جويمية  19المؤرخ في  467 رقـمممحــق بالقـرار 
 ورقمـة-المحروقات والطاقات المتجددة وعموم األرض والكون بجامعة قاصدي مرباح بكمية عموم األرض والكون 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوالصمصاؿ بوعالـ 1
 رئيس القسـ بمقصير دمحم الصالح 2
 أستاذ  حسيني مسعود 3
 أستاذ  زردوري عزيز 4
 أستاذ  حاج سعيد سامية 5
 أستاذ  عماد الديف نزلي 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قشيشد رابح 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لعويني حمزة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عمر زعميش وافي 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2020جويمية  19مؤرخ في  468رقم  قــرار
 ورقمة-لمــعيد عمــوم وتقنيات النشــاطات البــدنية والريــاضية بجامعة قاصدي مرباح

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441عاـ المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24رخ فيالمؤ  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  -

 .لعالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ ا
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  -

 .2019أكتوبر  07ورقمة المؤرخ في  -بجامعة قاصدي مرباح
 

 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  23الموافق  1424

ية بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياض
 ورقمة. -قاصدي مرباح

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة  :2المادة 
 .ورقمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار-قاصدي مرباح

ورقمة، كل فيما يخصو، -قاصدي مرباح ةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2020جويمية  19المؤرخ في  468ممحـــق بالقــرار رقم 

 ورقمة-البــدنية والريــاضية بجامعة قاصدي مرباحلمــعيد عمــوم وتقنيات النشــاطات 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ نشاطات التربية البدنية والرياضية بركات حسيف 1
 مدير المعيد مجيدي دمحم 2
 والمسائل المرتبطة بالطمبةمدير مساعد مكّمف بالدراسات  فضل قيس 3
 والعالقات الخارجية والبحث العممي مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج عبابسة نجيب 4
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 رئيس قسـ نشاطات التربية البدنية والرياضية تقيق جماؿ 5
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ نشاطات التربية البدنية والرياضية عياد مصطفى 6
 المساعديف ةممّثل عف األساتذ كواش رضا توفيق 7
 مسؤوؿ مكتبة المعيد جياد عينيف 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجــمس العممــي يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  19مؤرخ في  469رقم  قــرار

 ســعيدة-لــكمية التكنــولــوجيا بجــامعة مــوالي الطــاىر
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محّرـ عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة سعيدة، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 ةالتكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر سعيد وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -

 .2020جانفي  17المؤّرخ 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 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 سعيدة.-رتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة موالي الطاى
سعيدة، وفقا -التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
سعيدة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالي الطاىر :3المادة 

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

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجــمس العممــي 2020جويمية  19المؤرخ في  469رقم  رارــق بالقـــممح
 ســعيدة-بجــامعة مــوالي الطــاىر لــكمية التكنــولــوجيـا 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ  جمولي بوعزة 1
 عميد الكمية بوعسرية فاطمة 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  عيمر الحاج 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية زرقاني العيد 4
 رئيس قسـ اليندسة المدنية والري  بف يقدس عيسى 5
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي العقباني  أحمد شوقي 6
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ دامو ميدي 7
 رئيس قسـ  اإللكتروتقني عمارة دمحم 8
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق   سفيافداودي  9
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري  يغنـ رضا 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي يحاللي مباركة 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ ادريس خوجة فاطمة 12
 اإللكتروتقنيرئيس المجنة العممية لقسـ  ميمود يحي 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق   شوماف فاطمة الزىراء 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية والري  حزاب عبد الكريـ 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية والري  درفوؼ فتح هللا منير 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي رضا دمحمحمو  17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي خاطر امعمر 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ عربوش عمر 19
 قسـ اإللكتروتقنيممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف  حرطاني قادة 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني ميمودي عبد هللا 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق   أجدير ميدي 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق   غالي نور الديف 23
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بربار رضواف 24
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حاكـ مباركة 25
 مدير مخبر بحث بومديف العربي 26
 مدير مخبر بحث أميف عبد المالؾ 27
 مسؤولة المكتبة مموؾ نعيمة 28
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020جويمية  19مؤرخ في  470قم ر  قــرار
 سعيدة-اآلداب والّمــغات والفنــون بجامعة موالي الطاىر قسم اآلداب والمغة اإلنجمــيزية بكميةل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441القعدة عاـ  المؤرخ في أوؿ ذي 163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿ 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  04الموافق  1430محّرـ عاـ  07المؤرخ في  10-09تضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمق -
 .المتضمف إنشاء جامعة سعيدة، المعّدؿ والمتّمـ

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

اآلداب والمػػغات  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة اإلنجمػػيزية بكمية -
 .2020جانفي  16سعيدة المؤّرخ في -والفنػػوف بجامعة موالي الطاىر

 

 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

داب والمػػغات والفنػػوف اآل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة اإلنجمػػيزية بكمية
 سعيدة.-بجامعة موالي الطاىر

اآلداب والمػػغات  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة اإلنجمػػيزية بكمية :2المادة 
 سعيدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-والفنػػوف بجامعة موالي الطاىر

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

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  19المؤرخ في  470 رقـمممحــق بالقـرار 
 سعيدة-اآلداب والمـّـغات والفنــون بجامعة موالي الطاىر ميةلقسم اآلداب والمغة اإلنجمــيزية بك

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ رحماني مختارية 1
 رئيس القسـ قروج نعيمة 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عدلة جماؿ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" غوناف نادية 4
 "ب" أستاذ محاضر قسـ موري شيرزاد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أوىيبة مريـ نواؿ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ىيشور ىجيرة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" ميداوي عمارية 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020جويمية  19مؤرخ في  471رقم  قــرار
 سعيدة-التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر لقسم اإلعــالم اآللــي بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محّرـ عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
التكنولوجيا بجامعة موالي  ًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكميةوبنا -

 .2020جانفي  07سعيدة المؤّرخ في -الطاىر
 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

جامعة مػػػوالي التكنولوجيا ب القػػائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعػالـ اآللي بكمية
 سعيدة.-الطػػػاىػػر

التكنولوجيا بجامعة موالي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية :2المادة 
 سعيدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الطاىر

سعيدة، كل فيما يخصو، -لطاىريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالي ا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  19المؤرخ في  471 رقـمممحــق بالقـرار 
 سعيدة-التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر لقسم اإلعــالم اآللــي بكمية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ يحاللي مباركة 1
 رئيس القسـ العقباني أحمد شوقي  2
 أستاذ  أميف عبد المالؾ  3
 أستاذ  حمو رضا دمحم 4
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 أستاذ محاضر قسـ "أ"  خاطر معمر  5
 قسـ "ب"أستاذ محاضر  بف يحي قادة  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بو عرعارة حاج أحمد  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" درقاوي رقية 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قويدري سياـ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  19مؤرخ في  472رقم  قــرار

 سعيدة-التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر لقسم االلكتــرو تقــني بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.إّف الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محّرـ عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة سعيدة، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنشا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
التكنولوجيا بجامعة موالي  العممية لقسـ اإللكػتروتقني بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة  -

 .2020جانفي  08سعيدة المؤّرخ في  -الطاىر
 

 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

 -عة موالي الطاىرالتكنولوجيا بجام القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكػتروتقني بكمية
 سعيدة.

التكنولوجيا بجامعة موالي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكػتروتقني بكمية :2المادة 
 سعيدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الطاىر

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

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  19المؤرخ في  472 رقـمممحــق بالقـرار 
 سعيدة-التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر لقسم االلكتــرو تقــني بكمية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ميمود يحي 1
 رئيس القسـ عمارة دمحم 2
 أستاذ حرطاني قادة 3
 أستاذ  ميمودي عبد هللا 4
 أستاذ  مزوار عبد القادر 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمقاسـ خيرة 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" طارؽ دمحم شيكوش  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوروينة عبد القادر 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف يحي مختار 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألعضاء المجنة العممية لقسم العـمــوم  يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  19مؤرخ في  473رقم  قــرار

 سعيدة-العـمــوم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة موالي الطاىر االقتصادية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محّرـ عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العػمػػـو االقتصادية  محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العػمػػـو االقتصادية بكمية وبناًء عمى -

 .2020جواف  20سعيدة المؤّرخ في -والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة موالي الطاىر
 

 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

االقتصادية والعمـو  العػمػػوـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العػمػػوـ االقتصادية بكمية
 سعيدة.-التجارية وعمـو التسيير بجامعة موالي الطاىر

العػمػػوـ االقتصادية والعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العػمػػـو االقتصادية بكمية :2المادة 
 ا القرار.سعيدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذ-التجارية وعمـو التسيير بجامعة موالي الطاىر
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سعيدة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالي الطاىر :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 عبد الباقي بن زيانأ.د 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  19المؤرخ في  473رقـم ممحــق بالقـرار 
 سعيدة-العـمــوم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة موالي الطاىر بكمية االقتصاديةلقسم العـمــوم 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ طيبي بومديف 1
 رئيس القسـ نادية طيبي 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوصالح عبد المطيف 3
 قسـ "أ"أستاذ محاضر  جمولي دمحم 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نسيمة جمولي 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" درقاوي نور الديف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" العكمي الجياللي 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  19مؤرخ في  474رقم  قــرار

 سعيدة-التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر لقسم اإللكـترونـيك بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محّرـ عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
التكنولوجيا بجامعة موالي  اإللكػترونػيؾ بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2020جانفي  07سعيدة المؤّرخ في  -الطاىر
 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

 عة موالي الطاىر سعيدة.التكنولوجيا بجام القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكػترونػيؾ بكمية
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 -التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكػترونػيؾ بكمية :2المادة 
 سعيدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020جويمية  19المؤرخ في  474رقـم ممحــق بالقـرار 
 سعيدة-التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر بكمية لقسم اإللكـترونـيك

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ادريس خوجة فاطمة الزىراء 1
 رئيس القسـ دامو ميدي 2
 أستاذ  عمر عربوش 3
 أستاذ  جمولي بوعزة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" منصوري بوعالـ 5
 قسـ "أ" أستاذ مساعد حرزالوي عبد القادر 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بويدو بف أعمر 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  19مؤرخ في  475رقم  قــرار

 سعيدة-التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر لقسم اليندسة المدنية والّري بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿ الحكومة،والمتضّمف 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
 2009يناير سنة  04فق الموا 1430محّرـ عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
التكنولوجيا بجامعة  جنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالم -

 .2020جانفي  07سعيدة المؤّرخ في -موالي الطاىر
 

 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

جيا بجامعة موالي التكنولو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري بكمية
 سعيدة.-الطاىر

التكنولوجيا بجامعة موالي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري بكمية :2المادة 
 سعيدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الطاىر

سعيدة، كل فيما يخصو، -الي الطاىريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مو  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  19المؤرخ في  475رقـم ممحــق بالقـرار 
 سعيدة-التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر بكمية لقسم اليندسة المدنية والّري 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ يغنـ رضا 1
 رئيس القسـ بف يقدس عيسى 2
 أستاذ  مجبر عبد هللا 3
 أستاذ  حزاب عبد الكريـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ"  درفوؼ فتح هللا منير 5
 "أ" أستاذ محاضر قسـ طالبي جياللي 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" طويل ابراىيـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ"  حاكـ مباركة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ"  رابحي دمحم 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  19مؤرخ في  476رقم  قــرار

 سعيدة-التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر لقسم ىندســة الطـرائق بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿ 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
 2009ير سنة ينا 04الموافق  1430محّرـ عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف إنشاء جامعة سعيدة، 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

التكنولوجيا بجامعة موالي  العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة  -
 .2020جانفي  07سعيدة المؤّرخ في -الطاىر

 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
 -عة موالي الطاىرالتكنولوجيا بجام القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية

 سعيدة.
التكنولوجيا بجامعة موالي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية :2المادة 

 سعيدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الطاىر
ة، كل فيما يخصو، سعيد-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالي الطاىر: 3المادة 

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

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  19المؤرخ في  476رقـم ممحــق بالقـرار 

 سعيدة-التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر بكمية لقسم ىندســة الطـرائق
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شوماف فاطمة الزىراء  1
 رئيس القسـ داودي سفياف  2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" غالي نور الديف  3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" اجدير ميدي  4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" وزاف مختار  5
 أستاذ مساعد قسـ"أ بمعربي وسيمة فتيحة  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" طباؿ زبير 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجمــس العممــي يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  19مؤرخ في  477رقم  قــرار

 الشمف-بجامعة حسيبة بن بوعمي لــكمية التكنــولــوجيـا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادي األولى عاـ  02المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتعمق بإنشاء جامعة الشمف 2001
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .خاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد ال 2003

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

الشمف -ػػوجيػا بجامعة حسيبة بف بوعميوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية التكنػػول -
 .2020جواف  10المؤّرخ 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 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 الشمف.-بف بوعميتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنػػولػػوجيػا بجامعة حسيبة 
الشمف ، -التكنػػولػػوجيػا بجامعة حسيبة بف بوعمي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
الشمف، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 

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

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمــس العممــي 2020جويمية  19المؤرخ في  477رقم  رارــق بالقـــممح

 الشمف-بجامعة حسيبة بن بوعمي لــكمية التكنــولــوجيـا
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ في التكنولوجيا الميمودي خالد 1
 عميد الكمية فارس شييناز 2
 العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث  زقاوي عبد هللا 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عمواش حاج 4
 رئيس قسـ الجذع المشترؾ في التكنولوجيا كاممة يوسف 5
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق محمودي العربي 6
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية بمعالية عز الديف 7
 قسـ اإللكترونيؾرئيس  بف زواوي أحمد 8
 رئيس قسـ اإللكتروتقني مصطفاوي دمحم 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ في التكنولوجيا كاممة يوسف 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق طيراوي دومة نعيمة 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية مجبر جماؿ الديف 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ مداحي يوسف 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بونعجة الحاج 14
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني حجبار عبد القادر 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني طالب رشيد 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ اليواري  خويدمي 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ مسطاري لطيفة 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية برايكية دمحم 19
 األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكيةممّثل األساتذة ذوي مصّف  برياش أدمحم 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق العباسي عبد هللا 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق جعفر عبد الرحمف 22
 المشترؾ في التكنولوجياممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجذع  محمودي حساف 23
 ممّثل عف األساتذة المساعديف طرايش دمحم 24
 ممّثل عف األساتذة المساعديف داللي دمحم 25
 مدير مخبر بحث بممداني بشير 26
 مدير مخبر بحث طاىر عباس الميمود 27
 مدير مخبر بحث زىموؿ حمو 28
 مدير مخبر بحث خميل عمي 29
 مخبر بحثمدير  واقد عبد هللا 30
 مسؤوؿ المكتبة عمواش زينة 31
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  19مؤرخ في  478رقم  قــرار
 الشمف-بكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بن بوعمي لقســم اإللكتــرونيــك

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادي األولى عاـ  02المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتعمق بإنشاء جامعة الشمف 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
التكنولوجيا بجامعة حسيبة بف  اإللكتػػرونيػػؾ بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2020مارس  11الشمف المؤّرخ في -بوعمي
 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

-امعة حسيبة بف بوعميالتكنولوجيا بج القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتػػرونيػػؾ بكمية
 الشمف.

التكنولوجيا بجامعة حسيبة بف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتػػرونيػػؾ بكمية :2المادة 
 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بوعمي

الشمف، كل فيما يخصو، -وعمييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف ب :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020جويمية  19المؤرخ في  478رقـم ممحــق بالقـرار 
 الشمف-التكنولوجيا بجامعة حسيبة بن بوعميبكمية  لقسم اإللكتــرونيــك

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مداحي يوسف 1
 رئيس القسـ بف زواوي أحمد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خويدمي ىواري  3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف يشو بوسيف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زيتوني أحمد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" هللاقصاي عبد  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قناد بومديف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوستة يونس 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عاشور جموؿ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  19مؤرخ في  479رقم  قــرار

 الشمف-بكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بن بوعمي لقســم الجذع المشترك في التكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ أعضاء الحكومة،والمتضّمف تعييف 
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادي األولى عاـ  02المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتعمق بإنشاء جامعة الشمف 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد  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  ة العممية لقسـ الجذع المشترؾ في التكنولوجيا بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجن -
 .2020مارس  10الشمف المؤّرخ في -بجامعة حسيبة بف بوعمي

 

 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

لتكنولوجيا بجامعة ا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ في التكنولوجيا بكمية
 الشمف.-حسيبة بف بوعمي

التكنولوجيا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ في التكنولوجيا بكمية :2المادة 
 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة حسيبة بف بوعمي

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

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 زيانأ.د عبد الباقي بن 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  19المؤرخ في  479 رقـمممحــق بالقـرار 
 الشمف-بكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بن بوعمي التكنولوجيالقسم الجذع المشترك في 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ كاممة يوسف 1
 رئيس القسـ غواولة عبد الحميد 2
 أستاذ  محمودي حساف 3
 أستاذ  سبايس نواؿ 4
 أستاذ  الميمودي  خالد 5
 "أ" أستاذ محاضر قسـ درقاؿ سميحة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" العموش صميحة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" تقار زىيدة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شنوف عبد القادر 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  19مؤرخ في  480رقم  قــرار

 الشمف-بكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بن بوعمي لقســم اإللكتـروتقنــي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
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يوليو سنة  23الموافق  1422جمادي األولى عاـ  02المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتعمق بإنشاء جامعة الشمف 2001

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .لقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة وا 2003

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

التكنولوجيا بجامعة حسيبة بف  بكمية اإللكتروتقنيوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -
 .2020مارس  02الشمف المؤّرخ في -بوعمي

 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

-ة حسيبة بف بوعميالتكنولوجيا بجامع بكمية إللكتروتقنيالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ا
 الشمف.

التكنولوجيا بجامعة حسيبة بف  بكمية إللكتروتقنيتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ا :2المادة 
 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بوعمي

لشمف، كل فيما يخصو، ا-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  19المؤرخ في  480رقـم ممحــق بالقـرار 
 الشمف-التكنولوجيا بجامعة حسيبة بن بوعميبكمية  لقسم اإللكتـروتقنــي

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بونعجة الحاج 1
 رئيس القسـ مصطفاوي دمحم 2
 أستاذ  طاىري توفيق 3
 أستاذ  بف  يوسف الجياللي 4
 أستاذ  طالب رشيد 5
 أستاذ  جحبار عبد القادر 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" القادربمحاج جياللي عبد  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" معروؼ عمر 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020جويمية  19مؤرخ في  481رقم  قــرار
 الشمف-بكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بن بوعمي لقسم اليندســة الميكانيكية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادي األولى عاـ  02المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتعمق بإنشاء جامعة الشمف 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424ـ جمادى الثانية عا 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
التكنولوجيا بجامعة  اًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسػػة الميكانيكية بكميةوبن -

 .2020مارس  11الشمف المؤّرخ في -يحسيبة بف بوعم
 

 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

جيا بجامعة حسيبة بف التكنولو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػػة الميكانيكية بكمية
 الشمف.-بوعمي

التكنولوجيا بجامعة حسيبة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػػة الميكانيكية بكمية :2المادة 
 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بف بوعمي

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

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 زيانأ.د عبد الباقي بن 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  19المؤرخ في  481رقـم ممحــق بالقـرار 
 الشمف-بكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بن بوعمي لقسم اليندســة الميكانيكية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مجبر جماؿ الديف 1
 رئيس القسـ بمعالية عز الديف 2
 أستاذ  حاج ممياني دمحم 3
 أستاذ  خميل عمي 4
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 أستاذ  مريـ بف زياف مجيد 5
 أستاذ  حنيني عبد القادر 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" برايكية دمحم  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دحامني سميـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عمارة مني  9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020جويمية  19مؤرخ في  482رقم  قــرار

 الشمف-بكمية التكنولوجيا بجامعة حسيبة بن بوعمي لقسم ىندســة الطـرائــق
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ تعييف أعضاء الحكومة، والمتضّمف
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادي األولى عاـ  02المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتعمق بإنشاء جامعة الشمف 2001
غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
التكنولوجيا بجامعة حسيبة  ة بالمجنة العممية لقسـ ىندسػػة الطرائق بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذ -

 .2020مارس  02الشمف المؤّرخ في -بف بوعمي
 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

امعة حسيبة بف التكنولوجيا بج القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسػػة الطرائق بكمية
 الشمف.-بوعمي

التكنولوجيا بجامعة حسيبة بف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسػػة الطرائق بكمية :2المادة 
 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بوعمي

الشمف، كل فيما يخصو، -وعمييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف ب :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  19المؤرخ في  482رقـم ممحــق بالقـرار 
 الشمف-التكنولوجيا بجامعة حسيبة بن بوعميبكمية  لقسم ىندســة الطـرائــق

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ طيراوي دومة 1
 رئيس القسـ محمودي العربي 2
 أستاذ  العباسي عبد هللا 3
 أستاذ  جعفر لحسف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف سبع بف صابر 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حنيني غنية 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" صامت بوحايؾ عز الديف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فرعوف ابراىيـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف دريس ىواري  9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019جويمية  11المؤرخ في  1167يعّدل القرار رقم ، 2020جويمية  19مؤرخ في  483رقــم  قــرار

 تممسان-لمحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي بكّمية اآلداب والّمغات بجامعـة أبو بكر بمقايدا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  ذي القعدة أّوؿخ في المؤرّ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿ 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
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-89فيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -

 .، والمتضمف إنشاء جامعة تممساف، المعّدؿ والمتّمـ1989
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .بحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي وال
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019جويمية  11المؤرخ في  1167وبموجب القرار رقـ  -

 تممساف.-لكمية اآلداب والّمغات بجامعة أبو بكر بمقايد
 تممساف-دوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اآلداب والّمغات بجامعػة ابو بكر بمقاي -

 .2019جويمية  18المؤّرخ 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 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 تممساف.-االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والّمغات بجامعة ابو بكر بمقايدتحديد القائمة 
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تممساف، -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والّمغات بجامعة ابو بكر بمقايد :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

تممساف، كل فيما يخصو، بتطبيق -والتكويف العالييف ومدير ابو بكر بمقايديكمف المدير العاـ لمتعميـ  :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2019جويمية  11المؤرخ في  1167الذي يعّدل القرار رقم  2020جويمية  19المؤرخ في  483رقــم  رارــق بالقـــممح
 تممسان-ضاء المجمس العممي بكّمية اآلداب والّمغات بجامعـة أبو بكر بمقايدالمحدد لمقائمة االسمية ألع 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي غيتري سيدي دمحم 1
 عميد الكمية ممياني دمحم 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بف عزة عبد القادر 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية حجوي غوتي 4
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي عبد الكريـ لطفي 5
 رئيس قسـ الفنوف  سوالمي حبيب 6
 اإلنجميزيةرئيس قسـ المغة  باسو عبد الرحمف 7
 رئيس قسـ المغة الفرنسية بف عيسى عز الديف 8
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي العربي لخضر 9
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الفنوف  بمبشير عبد الرزاؽ 10
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية مورو وسيمة 11
 الّمجنة العممية لقسـ المغة الفرنسيةرئيس  براىمي فاطمة 12
 ممثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الّمغة واألدب العربي بف حدو وىيبة 13
 ممثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة اإلنجميزية بف مكي أميف 14
 اإلنجميزيةممثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة  فريد داودي 15
 ممثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفنوف  خالدي دمحم 16
 ممثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفنوف  طرشاوي بمحاج 17
 ممثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة الفرنسية عمي بف شريف زكريا 18
 األستاذية عف قسـ المغة الفرنسيةممثل األساتذة ذوي مصّف  عباسي أماؿ 19
 ممثل عف األساتذة المساعديف منقوشي مريـ 20
 ممثل عف األساتذة المساعديف منصوري أسماء 21
 مسؤوؿ المكتبة بف يمينة شريفة 22

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المحدد لمقائمة  2019جويمية  11المؤرخ في  1164، يعّدل القرار رقم 2020جويمية  19مؤرخ في  484قم ر قـرار 
 تممسان-االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم المغة اإلنجميزية بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  ذي القعدة أّوؿخ في المؤرّ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 1989 الموافق أّوؿ غشت سنة 1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
 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
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019جويمية  11المؤرخ في  1164وبموجب القرار رقـ  -

 تممساف.-لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية العموـ بجامعة أبو بكر بمقايد
انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة  وبناًء عمى محضر -

 .2019جويمية  11تممساف المؤّرخ في 
 ي ـقـــــّرر

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية  المادة األولى:
 تممساف.-اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر  :2المادة 
 تممساف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بمقايد

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 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 

 التعميم العالي والبحث العممي وزير
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019جويمية  11المؤرخ في  1164الذي يعّدل القرار رقم  2020جويمية  19المؤرخ في  484رقم رار ــق بالقــممح

 تممسان-المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم المغة اإلنجميزية بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد
 

 فـةالّص  االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ مورو وسيمة 1
 رئيس القسـ الرحمفباسو عبد  2
 أستاذة  سرير الياـ 3
 أستاذة  بف يمس راضية 4
 أستاذة  سنوسي فايزة 5
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" مياجر نور الديف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بربار سعاد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" منقوشي مريـ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحدد  2019جويمية  11المؤرخ في  1163يعّدل القرار رقم ، 2020جويمية  19مؤرخ في  485رقم  قــرار

 تممسان-لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم المغة الفرنسية بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  ذي القعدة أّوؿخ في المؤرّ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ ، والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،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 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019جويمية  11المؤرخ في  1163وبموجب القرار رقـ  -

 تممساف.-لقسـ المغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد
مى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة وبناًء ع -

 .2019جويمية  11تممساف المؤّرخ في 
 ي ـقـــــّرر

 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية اآلداب  المادة األولى:
 تممساف.-والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر  :2المادة 
 اف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.تممس-بمقايد

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 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 

 التعميم العالي والبحث العمميوزير 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019جويمية  11المؤرخ في  1163الذي يعّدل القرار رقم  2020جويمية  19المؤرخ في  485رقم رار ــق بالقــممح

 تممسان-بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايدالفرنسية المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم المغة 
 

 فـةالّص  االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ براىمي فاطمة 1
 رئيس القسـ الديف بف عيسى عز 2
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 أستاذة  عمي بف الشريف دمحم زكريا 3
 أستاذة  صاري دمحم لطيفة 4
 أستاذة  محي الديف عز الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عمي عباسي أماؿ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف موسات أماؿ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" منصوري أسماء 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2019جويمية  11المؤرخ في  1166يعّدل القرار رقم ، 2020جويمية  19مؤرخ في  486رقم  قــرار

 المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم المغة واألدب العربي بكّميـة اآلداب والمغات
 تممسان-بجامعة أبو بكر بمقايد

 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،إن 
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  ذي القعدة أّوؿخ في المؤرّ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
سنة الموافق أّوؿ غشت  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، والمتضمف إنشاء جامعة تممساف، المعّدؿ والمتّمـ1989
 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
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019جويمية  11المؤرخ في  1166وبموجب القرار رقـ  -

 تممساف.-بجامعة أبو بكر بمقايدلقسـ المغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات  -

 .2019جويمية  11بجامعة تممساف المؤّرخ في 
 ي ـقـــــّرر

 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية  المادة األولى:
 تممساف.-اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة أبو  :2المادة 
 تممساف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بمقايدبكر 

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 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019جويمية  11المؤرخ في  1166الذي يعّدل القرار رقم  2020جويمية  19المؤرخ في  486رقم رار ــق بالقــممح
 تممسان-المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم المغة واألدب العربي بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة أبو بكر بمقايد

 

فـةالّص  االسم والمقـب الرقم  
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ العرابي لخضر 1
الكريـ لطفيعبد  2  رئيس القسـ 
 أستاذ  خالدي ىشاـ 3
 أستاذ  فارسي عبد الرحمف 4
 أستاذ  والي دادة عبد الحكيـ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سفير بدرية 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف مداح شمسية 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سالمي محفوظ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف زرقة شييناز 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020جويمية  19مؤرخ في  487رقم  قــرار

 برج بوعريريج-بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي العموم والتكنولوجيا بكمية لقسـم اإللكتــرونــيك
 

 العالي والبحث العممي،إن وزير التعميم 
 2020جواف سنة  23الموافق  1436المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتالذي  2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج.وا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العمـو والتكنولوجيا بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية -

 .2020فيفري  19لمؤّرخ في برج بوعريريج ا -محػمد البشير اإلبراىيمي
 

ـ  قـــــّرري 
 

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

ا بجامعة محػمد العموـ والتكنولوجي القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية
 برج بوعريريج.-البشير اإلبراىيمي

العموـ والتكنولوجيا بجامعة محػمد  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية :2المادة 
 برج بوعريريج، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-البشير اإلبراىيمي
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برج بوعريريج، كل -والتكويف العالييف ومدير جامعة محػمد البشير اإلبراىيمييكمف المدير العاـ لمتعميـ  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020جويمية  19المؤرخ في  487رقـم ممحــق بالقـرار 
 برج بوعريريج-بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي والتكنولوجيا العموم بكمية لقسم اإللكتــرونــيك

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ روابح خالد 1
 رئيس القسـ مسعي زيتوني 2
 أستاذ  بوالتوت فريد 3
 أستاذ  مسالي زبيدة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" طالبي دمحم لميف 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مزعاش صالح الديف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوصيوؿ عبد الكريـ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية ألعضـاء المجمس العمميد القائمة يحـدّ ، 2020جويمية  19مؤرخ في  488 رقـم قــرار

  غميزان-أحمد زبانة لممركز الجامعي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.الذي يحدد مياـ المركز الجامع
والمتضمف  2008يوليو سنة  9الموافق  1429رجب عاـ  6المؤرخ في  206-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

 غميزاف، المتّمـ.شاء مركز جامعي بإن
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
 04رخ في المؤ  غميزاف -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممركز الجامعي أحمد زبانة -

 .2020مارس 
 ي ـقـــــّرر

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299- 05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  18تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ،2005غشت سنة  16الموافق 

 غميزاف.-زبانةالمجمس العممي لممركز الجامعي أحمد 
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غميزاف، وفقا لمجدوؿ الممحق -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي أحمد زبانة :2المادة 
 بيذا القرار.

غميزاف، كل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي أحمد زبانة :3المادة 
 ار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القر 

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي الذي  2020جويمية  19المؤرخ في  488قـرار رقـم ممحق بال
 غميزان-أحمد زبانة لممركز الجامعي

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المركز الجامعي، رئيس المجمس العممي لممركز الجامعي بوعادي عابد 1
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية براىيمي بوداود 2
 والشياداتمدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدّرج والّتكويف المتواصل  مقدـ دمحم 3
 مدير مساعد مكّمف بالتنمية واالستشراؼ شماـ دمحم 4
 مدير معيد اآلداب والمغات مصمودي مجيد 5
 مدير معيد العمـو والتكنولوجيا زعيتر خالد 6
 مدير معيد العمـو القانونية واإلدارية جياللي حسيف 7
 مدير معيد العمـو االجتماعية واإلنسانية  ربعي دمحم 8
 مدير معيد عمـو الطبيعة والحياة والعمـو الدقيقة بغدادي جياللي 9
 مدير معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بوقطاية سفياف 10
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو والتكنولوجيا لونيس مراد 11
 رئيس المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات عطاطفة بف عودة 12
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو االجتماعية واإلنسانية زقاوة أحمد 13
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير حمداني نجاة 14
 ممّثل أساتذة معيد اآلداب والمغات بف شماني دمحم 15
 ممّثل أساتذة معيد اآلداب والمغات عثماني عمار 16
 ممّثل أساتذة معيد العمـو القانونية واإلدارية بوجانة دمحم 17
 ممّثل أساتذة معيد العمـو القانونية واإلدارية منقور يوسف 18
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االجتماعية واإلنسانية قصير ميدي 19
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االجتماعية واإلنسانية بف دحماف الحاج 20
 ممّثل أساتذة معيد عمـو الطبيعة والحياة والعمـو الدقيقة الحاج األندلسي 21
 ممّثل أساتذة معيد عمـو الطبيعة والحياة والعمـو الدقيقة جرموني مصطفى 22
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير أحمد بديار 23
 االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرممّثل أساتذة معيد العمـو  مقتات صبرينة 24
 ممّثل أساتذة معيد العمـو والتكنولوجيا برابح حمزة 25
 ممّثل أساتذة معيد العمـو والتكنولوجيا صالحي دمحم 26
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 ممّثل عف األساتذة المساعديف عباس عبد الرحمف 27
 1وىراف-أستاذ بجامعة أحمد بف بمة سطمبوؿ ناصر 28
 سيدي بمعباس-أستاذ بجامعة جياللي اليابس الواحدتونسي عبد  29
 مسؤوؿ المكتبة المركزية عبد القادر بمقاسـ 30
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي يحدد  2019أفريل  24المؤّرخ في  482يعّدل القرار رقم ، 2020جويمية  19مؤرخ في  489رقم  رارقـ
 3قسنطينة-صالح بوبنيدر المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة القائمة االسمية ألعضاء

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة جواف  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .، المعّدؿ3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المجمس العممي  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2019أفريل  24المؤّرخ في  482قـ وبموجب القرار ر  -

 .،المعَدؿ3قسنطينة-صالح بوبنيدر لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة
 .2020جواف  15المؤرخ في  183رقـ  3قسنطينة-وبناًء عمى إرساؿ جامعة صالح بوبنيدر -

 

 ي ـقـــــّرر
ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية المادة األولى:

 .3قسنطينة  -بجامعة صالح بوبنيدر
 -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة صالح بوبنيدر :2المادة 

 .يذا القرار، وفقا لمجدوؿ الممحق ب3قسنطينة
، كل فيما يخصو، 3قسنطينة-صالح بوبنيدر ةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 

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

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019أفريل  24المؤّرخ في  482الذي يعّدل القرار رقم  2020جويمية  19المؤرخ في  489ممحـــق بالقــرار رقم 

 3قسنطينة-صالح بوبنيدر المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المدف والتعمير بف نميسي أحسف 1
 مدير المعيد عميرش حمزة 2
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 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة براقدي سميـ 3
 والعالقات الخارجية والبحث العممي مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج بوعظـ رقية 4
 رئيس قسـ التقنيات الحضرية والبيئة مدور وليد 5
 رئيس قسـ تسيير المدف والتعمير بوزحزح فؤاد 6
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المدف والتعمير جغار عائشة 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المدف والتعمير مبيروؾ حياة 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التقنيات الحضرية والبيئة غاشي عز الديف 9
 األستاذية عف قسـ التقنيات الحضرية والبيئةممّثمة األساتذة ذوي مصّف  شادي دمحم 10
 المساعديف ةممّثل عف األساتذ بوعود دمحم 11
 المساعديف ةممّثمة عف األساتذ منادي نرجس 12
 مسؤولة المكتبة زغدود أمنة 13
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020جويمية  19مؤرخ في  490قم ر  قــرار
 تبسة-بجامعة العربي التبسي لكمية الحقوق والعموم السياسية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  08-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة العربي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 .2020مارس  15تبسة المؤّرخ في -التبسي
 

 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 

العربي  بجامعة لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 تبسة.-التبسي

بجامعة حسيبة بف العربي  الحقوؽ والعموـ السياسية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 تبسة ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-التبسي
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، كل فيما يخصو، بتطبيق تبسة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020جويمية  19المؤرخ في  490رقم  رارــق بالقـــممح
 تبسة-بجامعة العربي التبسي لكمية الحقوق والعموم السياسية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  دلوؿ الطاىر 1
 عميد الكمية بف طيبة صونية 2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية كردي نبيمة 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عثماني عز الديف 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  زغالمي حسيبة 5
 رئيس قسـ العمـو السياسية شعباف المياء 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  باوني دمحم 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية أزرواؿ يوسف 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  عماربوضياؼ  9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية قادري مميكة 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية البار أميف 11
 ممّثل األساتذة المساعديف زواي حكيـ 12
 ممّثل األساتذة المساعديف سعدي عبد المجيد 13
 مدير مخبر بحث باىي التركي 14
 مسؤوؿ المكتبة لعجاؿ مسعود 15
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  19مؤرخ في  491رقم  قــرار
 تبسة-بكمية الحقوق والعموم السياسية  بجامعة العربي التبسي لقسم الحقوق 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ 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
 2009سنة  يناير 4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  08-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة تبسة، المعّدؿ والمتّمـ
 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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الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  لقسـ الحقوؽ بكمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية -
 .2020مارس  16تبسة المؤّرخ في -العربي تبسي

 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 العربي  الحقوؽ والعموـ السياسية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية

 تبسة. -تبسي
الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة العربي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية :2المادة 

 تبسة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-تبسي
 تبسة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي تبسي :3المادة 

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

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020جويمية  19المؤرخ في  491 رقـمممحــق بالقـرار 

 تبسة-السياسية  بجامعة العربي التبسيبكمية الحقوق والعموم  لقسم الحقوق 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ باوني دمحم 1
 رئيس القسـ زغالمي حسيبة  2
 أستاذ  ىادفي بشير 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ثابت دنيازاد 4
 أستاذ محاضر قسـ "ا" عمير سعاد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نويري سعاد 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عزاز ىدى 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوخاتـ معمر 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زماؿ صالح 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  19مؤرخ في  492رقم  قــرار

 تبسة-بكمية الحقوق والعموم السياسية  بجامعة العربي التبسي لقسم العموم السياسية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ الحكومة، والمتضّمف 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  4فق الموا 1430محـر عاـ  7المؤرخ في  08-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .إنشاء جامعة تبسة، المعّدؿ والمتّمـ

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

الحقوؽ والعموـ السياسية  بالمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -
 .2020مارس  16تبسة المؤّرخ في -بجامعة العربي تبسي

 

 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

السياسية بجامعة  الحقوؽ والعموـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية
 تبسة. -العربي تبسي

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية بكمية :2المادة 
 تبسة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-العربي تبسي

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

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020جويمية  19المؤرخ في  492 رقـمممحــق بالقـرار 
 تبسة-الحقوق والعموم السياسية  بجامعة العربي التبسيبكمية  لقسم العموم السياسية 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ أزرواؿ يوسف 1
 رئيس القسـ شعباف المية 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" كيـ سمير 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دني ايماف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" لعجاؿ ليمى 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نسريفنموشي  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شيباني ايناس 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمعيد سمية 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ىاني غنية 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020جويمية  19مؤرخ في  493رقم  قــرار
 تبسة-الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسي لكمية العموم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  08-09فيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -

 .والمتضمف إنشاء جامعة تبسة، المعّدؿ والمتّمـ
 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 لكمية العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة بجامعة  -

 .2020جواف  20تبسة المؤّرخ في -العربي التبسي
 

 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 

الحياة بجامعة تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة و 
 تبسة.-العربي التبسي 

العموـ الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 تبسة ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بف العربي التبسي

تبسة ، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020جويمية  19المؤرخ في  493رقم  رارــق بالقـــممح

 تبسة-الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسيالدقيقة وعموم  لكمية العموم
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو األرض والكوف  لرئيس المجمس العممي لمكمية، ممثّ  فيدي شمس الديف 1
 عميد الكمية روابحي رشيد 2
 العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث  منصر فؤاد 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة قتاؿ عبد الجميل 4
 رئيس قسـ عمـو المادة حركاتي ابراىيـ 5
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 رئيس قسـ البيولوجيا التطبيقية بوسكيف سميرة 6
 رئيس قسـ بيولوجيا الكائنات الحية جالب سياـ 7
 الرياضيات واإلعالـ اآلليرئيس قسـ  منسل رفيق 8
 رئيس قسـ عمـو األرض والكوف  قفايفية عمر  9
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة قوجيل الطاىر 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المادة بشيري عبد الرشيد 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا التطبيقية طالب سميمة 12
 المجنة العممية لقسـ بيولوجيا الكائنات الحيةرئيس  تيف سمير 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي العيمش لخضر 14
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو األرض والكوف  قوايدية العياشي 15
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو الطبيعة والحياة فنغور ىند 16
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المادةممّثل  حنيني فوزي  17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المادة زيار توفيق 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ بيولوجيا الكائنات الحية تيف جبار فوزية 19
 بيولوجيا الكائنات الحيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  سواحي ىناء 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي دردور مخموؼ 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي عمروف دمحم 22
 ممثل األساتذة المساعديف غربي عبد الحكيـ 23
 األساتذة المساعديفممثل  صواف عز الديف 24
 مدير مخبر بحث شماـ فيصل 25
 مدير مخبر بحث قواسمية عبد الكريـ 26
 مدير مخبر بحث بعمي فتحي 27
 مدير مخبر بحث ضفافمية نبيل 27
 مدير مخبر بحث جابري بمقاسـ 28
 مدير مخبر بحث بف جنة حكيـ 29
 مسؤوؿ المكتبة مالؾ سناء 30
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم األرض ، 2020جويمية  19مؤرخ في  495رقم  قــرار

 تبسة-بكمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسي والكون 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.والقواعد الخاصة بتالذي يحّدد مياـ الجامعة  2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  08-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 اء جامعة تبسة، المعّدؿ والمتّمـ.إنش
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 2013يناير سنة  30ق المواف 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

العموـ الدقيقة وعمـو  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ األرض والكوف بكمية -
 .2020مارس  11تبسة المؤّرخ في -سيالطبيعة والحياة بجامعة العربي تب

 

 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

العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة  ميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ األرض والكوف بك
 تبسة. -والحياة بجامعة العربي تبسي

العمـو الدقيقة وعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ األرض والكوف بكمية :2المادة 
 تبسة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الطبيعة والحياة بجامعة العربي تبسي

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

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  19المؤرخ في  495رقـم ممحــق بالقـرار 
 تبسة-العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسيبكمية  لقسم عموم األرض والكون 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ قوايدية العياشي 1
 رئيس القسـ قفايقية عمار 2
 أستاذ  بومزبر عبد الرحماف 3
 أستاذ  فيدي شمس الديف 4
 أستاذ  بعمي فتحي 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ضفافمية نبيل 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب حساينية تقي الديف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مريخي ياسيف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حجاـ رياض 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  19مؤرخ في  498رقم  قــرار

 تبسة-بكمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسي لقسم عموم المادة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ تعييف أعضاء الحكومة،والمتضّمف 
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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

والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  08-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .إنشاء جامعة تبسة، المعّدؿ والمتّمـ

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

العمـو الدقيقة وعموـ الطبيعة  األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـو المادة بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي  -
 .2020مارس  12تبسة المؤّرخ في -والحياة بجامعة العربي تبسي

 

 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

وـ الطبيعة والحياة العموـ الدقيقة وعم القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية
 تبسة. -بجامعة العربي تبسي

العموـ الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو المادة بكمية :2المادة 
 تبسة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة العربي تبسي

 تبسة، كل فيما يخصو، بتطبيق-ويف العالييف ومدير جامعة العربي تبسييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتك :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  19المؤرخ في  498 رقـمممحــق بالقـرار 
 تبسة-الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسيبكمية العموم  لقسم عموم المادة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بشيري عبد الرشيد 1
 رئيس القسـ حركاتي ابراىيـ 2
 أستاذ  بف أحمد مرزوؽ  3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فرح ىشاـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حنيني فوزي  5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دمحم األميفطق  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب بوديار عبيد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حنيني كريمة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" صواف عز الديف 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020جويمية  19مؤرخ في  499رقم  قــرار
 تبسة-بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسي لقسم عــموم اإلعالم واالتصال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  ّذي القعدةأّوؿ خ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ 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  08-09بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .إنشاء جامعة تبسة، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العموـ اإلنسانية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عػػموـ اإلعالـ واالتصاؿ بكمية -

 .2020مارس  10تبسة المؤّرخ في -واالجتماعية بجامعة العربي تبسي
 

 ي ـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  ة األولى:الماد

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
العمـو اإلنسانية  يةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عػػمـو اإلعالـ واالتصاؿ بكم

 تبسة. -واالجتماعية بجامعة العربي تبسي
العموـ اإلنسانية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عػػموـ اإلعالـ واالتصاؿ بكمية :2المادة 

 تبسة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-واالجتماعية بجامعة العربي تبسي
 تبسة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي تبسي :3المادة 

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

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  19المؤرخ في  499رقـم ممحــق بالقـرار 

 تبسة-العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسي بكمية لقسم عــموم اإلعالم واالتصال
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف ميدي مرزوؽ  1
 رئيس القسـ بدر الديف مسعودي 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عمي سمطاني 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رضواف بمخيري  4
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 قسـ "أ"أستاذ محاضر  منصر ىاروف  5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" طبي منير 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" راضية قراد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" معمر ربوح  8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد الحي عبد المطيف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020جويمية  19مؤرخ في  500رقم  قــرار

 تبسة-بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسي لقسم عمـم النفـس
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ 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  08-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إنشاء جامعة تبسة، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العموـ اإلنسانية واالجتماعية  ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ النفس بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب  -

 .2020مارس  10تبسة المؤّرخ في -بجامعة العربي تبسي
 

 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

جتماعية بجامعة العموـ اإلنسانية واال القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس بكمية
 تبسة. -العربي تبسي

العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس بكمية :2المادة 
 تبسة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-العربي تبسي

 تبسة، كل فيما يخصو، بتطبيق-امعة العربي تبسييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير ج: 3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الباقي بن زيانأ.د عبد 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  19المؤرخ في  500رقـم ممحــق بالقـرار 
 تبسة-بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسي لقسم عمـم النفـس

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بمخيري سميمة 1
 رئيس القسـ عبادلية أحمد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حديداف خضرة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شتوح فاطمة 4
 قسـ "ب"أستاذ محاضر  برىومي سمية 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ميري نادية 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" براجي سميماف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عيساوي الساسي 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020جويمية  19مؤرخ في  501رقم  قــرار

 تبسة-بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسي لقسم عــمم االجتماع
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ 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  7في  المؤرخ 08-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 اء جامعة تبسة، المعّدؿ والمتّمـ.إنش
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العموـ اإلنسانية واالجتماعية  خاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكميةوبناًء عمى محضر انت -

 .2020مارس  10تبسة المؤّرخ في -بجامعة العربي تبسي
 

 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

واالجتماعية بجامعة العموـ اإلنسانية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمية
 تبسة. -العربي تبسي

العموـ اإلنسانية واالجتماعية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمية :2المادة 
 تبسة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة العربي تبسي
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 تبسة، كل فيما يخصو، بتطبيق-مدير جامعة العربي تبسييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف و : 3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  19المؤرخ في  501 رقـمممحــق بالقـرار 
 تبسة-اإلنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسيبكمية العموم  لقسم عــمم االجتماع

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بمغيث سمطاف 1
 رئيس القسـ جفاؿ نور الديف 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عناؽ جماؿ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" صولة فيروز 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مطالوي الربيع 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" لعموري أسماء 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" غرايبية فضيمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف دار نسيمة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فارح بسمة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020جويمية  19مؤرخ في  502رقم  قــرار

 تبسة-بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسي لقسم عــمم المكتبــات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  القعدةأّوؿ ّذي خ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ 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  08-09ضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقت -

 .إنشاء جامعة تبسة، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العموـ اإلنسانية واالجتماعية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ المكتبات بكمية -

 .2020مارس  10تبسة المؤّرخ في -بجامعة العربي تبسي
 

 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

واالجتماعية بجامعة العموـ اإلنسانية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ المكتبات بكمية
 تبسة. -العربي تبسي

العمـو اإلنسانية واالجتماعية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ المكتبات بكمية :2المادة 
 تبسة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة العربي تبسي

 تبسة، كل فيما يخصو، بتطبيق-مدير جامعة العربي تبسييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف و  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  19المؤرخ في  502 رقـمممحــق بالقـرار 
 تبسة-اإلنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسي بكمية العموم لقسم عــمم المكتبــات

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ أولـ خديجة 1
 رئيس القسـ بوزياف عبد الغني 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سميمة شعالؿ 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" فطيمة طالبي 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زيات ليميا 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سوىاـ بادي 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جماؿ شعباف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عائشة شفرور 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سييمة خطابي 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية ألعضاء المجمس العممييحدد القائمة ، 2020جويمية  19مؤرخ في  505رقم  قــرار

 تبسة-بجامعة العربي التبسي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ 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  2009سنة يناير  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  08-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إنشاء جامعة تبسة، 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

لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة العربي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي  -
 .2020جواف  17تبسة المؤّرخ في -التبسي

 

 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 

جامعة العربي تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية ب
 تبسة.-التبسي 

العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 تبسة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-العربي التبسي

تبسة، كل فيما يخصو، بتطبيق -لتبسييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي ا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020جويمية  19المؤرخ في  505رقم  رارــق بالقـــممح
 تبسة-بجامعة العربي التبسي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ لرئيس المجمس العممي لمكمية، ممثّ  منصر ىاروف  1
 عميد الكمية حفع هللا بوبكر 2
 والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي  حداد نصر الديف 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بوطورة أكـر 4
 رئيس قسـ التاريخ واآلثار نصر هللا فريد 5
 رئيس قسـ عمـ االجتماع جفاؿ نور الديف 6
 رئيس قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ مسعودي بدر الديف 7
 رئيس قسـ الفمسفة عاشور مولدي 8
 رئيس قسـ عمـ النفس عبادلية أحمد 10
 رئيس قسـ المكتبات بوزياف عبد الغني 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ التاريخ واآلثار شاللي عبد الوىاب 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بمغيث سمطاف 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ بف ميدي مرزوؽ  14
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفمسفة زيات فيصل 15
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ النفس بمخيري سميمة 16
 رئيس المجنة العممية لقسـ المكتبات أولـ خديجة 17
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ واآلثار ميا عيساوي  18
األستاذية عف قسـ التاريخ واآلثارممّثل األساتذة ذوي مصّف  عسوؿ صالح 19  
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع كماؿ بوطورة 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع بمقاسـ مزيوة 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ سمطاني عمي 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس حديداف خضرة 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس شتوح فاطمة 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المكتبات جماؿ شعباف 25
المكتباتممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  بادي سوىاـ 26  
 مدير مخبر بحث بمخيري رضواف 27
 مدير مخبر بحث الحمزة منير 28
 ممثل األساتذة المساعديف نجاة بورناف 29
 ممثل األساتذة المساعديف أحمد معطى هللا 30
 مسؤوؿ المكتبة فوزي روابحية 31
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020جويمية  19مؤرخ في  507قم ر  قــرار
 تبسة-بكمية اآلداب والمغات بجامعة العربي التبسي لقسم المغة واألدب العربي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ 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
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  08-09فيذي رقـ وبمقتضى المرسـو التن -

 اء جامعة تبسة، المعّدؿ والمتّمـ.إنش
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
اآلداب والمغات  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية -

 .2020جواف  15تبسة المؤّرخ في -بجامعة العربي تبسي
 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

اآلداب والمغات بجامعة العربي  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية
 تبسة. -تبسي

اآلداب والمغات بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية :2المادة 
 تبسة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-العربي تبسي



  2020-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   219

 

 

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

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  19المؤرخ في  507 رقـمممحــق بالقـرار 
 تبسة-اآلداب والمغات بجامعة العربي التبسيبكمية  لقسم المغة واألدب العربي

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ فاتح زيواف 1
 رئيس القسـ بالؿ محي الديف 2
 أستاذ  رشيد رايس 3
 أستاذ  فارس لزىر 4
 أستاذ  عمر زرفاوي  5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رشيد سمطاني 6
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  يوسف عطية 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد الرحمف مرواني 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" إبراىيـ زرقي 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  19مؤرخ في  508رقم  قــرار

 تبسة-بكمية اآلداب والمغات بجامعة العربي التبسي لقسم اآلداب والمغة الفرنسية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ الحكومة،والمتضّمف تعييف أعضاء 
 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
والمتضمف  2009يناير سنة  4 الموافق 1430محـر عاـ  7المؤرخ في  08-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 اء جامعة تبسة، المعّدؿ والمتّمـ.إنش
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
اآلداب والمغات  العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية بكمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة -

 .2020مارس  12تبسة المؤّرخ في -سيبجامعة العربي تب
 

 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

والمغات بجامعة اآلداب  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية بكمية
 تبسة. -العربي تبسي

اآلداب والمغات بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية بكمية :2المادة 
 تبسة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-العربي تبسي

 تبسة، كل فيما يخصو، بتطبيق-عة العربي تبسييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جام :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  19المؤرخ في  508 رقـمممحــق بالقـرار 
 تبسة-اآلداب والمغات بجامعة العربي التبسيبكمية  لقسم اآلداب والمغة الفرنسية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ لطفي قواسمية 1
 رئيس القسـ رضا زايدي 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دمحم نار 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" الجموعي منصر 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" لزىر جدي 5
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  زىير خالؼ 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" خديجة بمعيدي 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  19مؤرخ في  509رقم  قــرار

 تبسة-التجارية وعموم التسيير بجامعة العربي التبسي مبكمية العموم االقتصادية والعمو  المالية والمحاسبة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ 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  08-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إنشاء جامعة تبسة، المعّدؿ والمتّمـ
 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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العموـ االقتصادية  محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية وبناًء عمى -
 .2020مارس  12تبسة المؤّرخ في -التجارية وعمـو التسيير بجامعة العربي تبسي ـوالعمو 

 

 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
 ــ االقتصادية والعمو العمو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية

 تبسة. -التجارية وعمـو التسيير بجامعة العربي تبسي
العموـ االقتصادية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية :2المادة 

 القرار. تبسة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا-التجارية وعمـو التسيير بجامعة العربي تبسي ـوالعمو 
 تبسة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي تبسي :3المادة 

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

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الباقي بن زيان أ.د عبد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم 2020جويمية  19المؤرخ في  509 رقـمممحــق بالقـرار 

 تبسة-التجارية وعموم التسيير بجامعة العربي التبسي مبكمية العموم االقتصادية والعمو  المالية والمحاسبةالعموم 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ زرفاوي عبد الكريـ 1
 رئيس القسـ براىمي خالد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عزايزية سارة 3
 محاضر قسـ "أ" أستاذ العيفة دمحم 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عطية عز الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دريد حناف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حميمي سارة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زرقي عمار 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بولحديد مراد 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2020جويمية  19المؤرخ في  510رقم  قــرار

 تبسة-التجارية وعموم التسيير بجامعة العربي التبسي مبكمية العموم االقتصادية والعمو  العموم التجارية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

 .الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد  2003
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والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  08-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .إنشاء جامعة تبسة، المعّدؿ والمتّمـ

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

 ـالعموـ االقتصادية والعمو  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية -
 .2020مارس  12تبسة المؤّرخ في -التجارية وعمـو التسيير بجامعة العربي تبسي

 

 ـــّرري ـقــ
 

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

التجارية  ـدية والعمو العموـ االقتصا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية
 تبسة. -وعمـو التسيير بجامعة العربي تبسي

 ـالعموـ االقتصادية والعمو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية :2المادة 
 تبسة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-التجارية وعمـو التسيير بجامعة العربي تبسي

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

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  19المؤرخ في  510رقـم ممحــق بالقـرار 
 تبسة-التجارية وعموم التسيير بجامعة العربي التبسي ماالقتصادية والعمو بكمية العموم  لقسم العموم التجارية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ الوافي الطيب 1
 رئيس القسـ مشير الوردي 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" برىـو ىاجر 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بنشوري عيسى 4
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  راىـ فريد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عمري سامي 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" توبي عبد المالؾ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زايدي عبد السالـ 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2020جويمية  19مؤرخ في  511رقم  قــرار
 تبسة-التجارية وعموم التسيير بجامعة العربي التبسي مبكمية العموم االقتصادية والعمو  العموم االقتصادية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

 .معّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ال 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  08-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إنشاء جامعة تبسة، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العموـ االقتصادية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية -

 .2020مارس  12تبسة المؤّرخ في -سيالتجارية وعمـو التسيير بجامعة العربي تب ـوالعمو 
 

 ـــــّرري ـق
 

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

 ـصادية والعمو العموـ االقت القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية بكمية
 تبسة. -التجارية وعمـو التسيير بجامعة العربي تبسي

 ـالعموـ االقتصادية والعمو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية :2المادة 
 تبسة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-التجارية وعمـو التسيير بجامعة العربي تبسي

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

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 بن زيانأ.د عبد الباقي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  19المؤرخ في  511 رقـمممحــق بالقـرار 
 تبسة-التجارية وعموم التسيير بجامعة العربي التبسي مبكمية العموم االقتصادية والعمو  لقسم العموم االقتصادية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ رايس فضيل 1
 رئيس القسـ موساوي رياض 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عثمانية عثماف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف الحبيب طو 4
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" كماؿشريط  5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مالح وئاـ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بطوري رمضاف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شنف نبيل 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مالكية أحميدة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم ، 2020جويمية  19مؤرخ في  512رقم  قــرار

 تبسة-التجارية وعموم التسيير بجامعة العربي التبسي مبكمية العموم االقتصادية والعمو  التسيير
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

 .والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ  2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  08-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إنشاء جامعة تبسة، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 ـالعموـ االقتصادية والعمو  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية -

 .2020مارس  12تبسة المؤّرخ في -التجارية وعمـو التسيير بجامعة العربي تبسي
 

 ّرري ـقـــــ
 

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

التجارية  ـوالعمو  العموـ االقتصادية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية
 تبسة. -وعمـو التسيير بجامعة العربي تبسي

التجارية  ـالعمـو االقتصادية والعمو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية :2المادة 
 تبسة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-وعمـو التسيير بجامعة العربي تبسي

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

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  19المؤرخ في  512 رقـمممحــق بالقـرار 
 تبسة-التجارية وعموم التسيير بجامعة العربي التبسي ماالقتصادية والعمو بكمية العموم  عموم التسيير لقسم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حناشي توفيق 1
 رئيس القسـ عناف اسماعيل 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوطورة فضيمة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" غريب الطاوس 4
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  محرز صالح 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قاطر فارس 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" برايجي صباح 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سعيداف رضا 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شوكاؿ عبد الكريـ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020جويمية  19مؤرخ في  513قم ر  قــرار

 تبسة-بجامعة العربي التبسي التجارية وعموم التسيير ملكمية العموم االقتصادية والعمو 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ 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
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  08-09مرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ال -

 إنشاء جامعة تبسة، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
التجارية وعمـو  ـوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعمو  -

 .2020مارس  15تبسة المؤّرخ في -التسيير بجامعة العربي التبسي
 

 ي ـقـــــّرر
 

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

التجارية وعموـ التسيير  ـو تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعم
 تبسة.-بجامعة العربي التبسي
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التجارية وعموـ التسيير  ـالعموـ االقتصادية والعمو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 تبسة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة حسيبة بف العربي التبسي

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

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020جويمية  19المؤرخ في  513رقم  رارــق بالقـــممح
 تبسة-بجامعة العربي التبسي التجارية وعموم التسيير ملكمية العموم االقتصادية والعمو 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية لرئيس المجمس العممي لمكمية، ممثّ  حفيع عبد الحميد 1
 عميد الكمية شتوح نور الديف 2
 التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد  يوسفي رفيق 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة زماؿ فيصل 4
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية موساوي رياض 5
 رئيس قسـ عمـو التسيير عناف اسماعيل 6
 رئيس قسـ العمـو التجارية مشير الوردي 7
 المالية و المحاسبة رئيس قسـ عمـو براىمي خالد 8
 رئيس قسـ التعميـ االساسي حناشي فارح 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية رايس فضيل 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير حناشي توفيق 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية الوافي الطيب 12
 المجنة العممية لقسـ عمـو المالية و المحاسبةرئيس  زرفاوي عبد الكريـ 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية أيت يحي سمير 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير دريس يحي 15
 التسييرممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو  بوطورة فضيمة 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية سمايمي نوفل 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية بنشوري عيسى 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المالية والمحاسبة العيفة دمحم 19
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المالية والمحاسبة ممّثل عزايزية سارة 20
 ممثل األساتذة المساعديف زايدي عبد السالـ 21
 ممثل األساتذة المساعديف مالكية أحميدة 22
 مدير مخبر بحث جنينة عمر 23
 مدير مخبر بحث قتاؿ عبد العزيز 24
 مسؤوؿ المكتبة لحمر عبد القادر 25

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020جويمية  19مؤرخ في  514رقم  قــرار
 تبسة-بجامعة العربي التبسي والتكنولوجيا لكمية العموم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

 .الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد  2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  08-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إنشاء جامعة تبسة، المعّدؿ والمتّمـ
 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 لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة العربي التبسي -

 .2020جواف  20تبسة المؤّرخ 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 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 تبسة.-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة العربي التبسي
العموـ والتكنولوجيا بجامعة حسيبة بف العربي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 تبسة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-التبسي
 تبسة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي :3المادة 

 لذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار ا
 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020جويمية  19المؤرخ في  514رقم  رارــق بالقـــممح

 تبسة-العربي التبسيوالتكنولوجيا بجامعة  لكمية العموم
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية لرئيس المجمس العممي لمكمية، ممثّ  مراومية عبد هللا 1
 عميد الكمية نويوة اسماعيل 2
 والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي  عويش عبد العزيز 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بوالزرد فاتح 4
 رئيس قسـ العمـو والتكنولوجيا بوعزيز خميفة 5
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية مطاطمة سمير 6
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية سعيداف لخضر 7
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 المدنيةرئيس قسـ اليندسة  بمغالـ حاج 8
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية عقوف رابح 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بوطقوقة جماؿ 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية أحريز عاطف 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية دغبوج سمير 13
 العممية لقسـ اليندسة الكيربائيةرئيس المجنة  بوقدـو عزيز 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية ديحة عبد هللا 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية حناشي دمحم الطاىر 16
 اليندسة المدنيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  رويمي أحمد 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية نينوح طارؽ  18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية ديب جالؿ 19
 ممثل األساتذة المساعديف قيزة ذوادي 20
 ممثل األساتذة المساعديف صالحي دمحم لميف 21
 مدير مخبر بحث صالحشنيخر  22
 مدير مخبر بحث مصابحية عمي 23
 مدير مخبر بحث حركاتي اليادي 24
 مسؤوؿ المكتبة جابري أكـر 25
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  19مؤرخ في  516رقم  قــرار
 تبسة-بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة العربي التبسي لقسم اليندسة المدنية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ الحكومة،والمتضّمف 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
والمتضمف  2009يناير سنة  4 الموافق 1430محـر عاـ  7المؤرخ في  08-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إنشاء جامعة تبسة، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العمـو والتكنولوجيا بجامعة  العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة -

 .2020مارس  12تبسة المؤّرخ في -العربي تبسي
 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
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العمـو والتكنولوجيا بجامعة العربي  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية
 تبسة. -تبسي

والتكنولوجيا بجامعة العموـ  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية :2المادة 
 تبسة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-العربي تبسي

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

 

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  19المؤرخ في  516 رقـمممحــق بالقـرار 
 تبسة-والتكنولوجيا بجامعة العربي التبسيبكمية العموم  لقسم اليندسة المدنية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوطقوقة جماؿ 1
 رئيس القسـ بمغالـ حاج 2
 أستاذ  نينوح طارؽ  3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لعور دمحم الصالح 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سمطاني دمحم رضا 5
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  بوفرح رفيق 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بورصاص فريد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" صالحي دمحم لميف 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  19مؤرخ في  518رقم  قــرار

 تبسة-بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة العربي التبسي لقسم اليندسة المعمارية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ الحكومة،والمتضّمف تعييف أعضاء 
 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
والمتضمف  2009يناير سنة  4 الموافق 1430محـر عاـ  7المؤرخ في  08-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إنشاء جامعة تبسة، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .2020مارس  12تبسة المؤّرخ في -بجامعة العربي تبسي
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 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المع2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ والتكنولوجيا بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية
 تبسة. -العربي تبسي

العموـ والتكنولوجيا بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية :2المادة 
 تبسة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-العربي تبسي

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

 2020 جويمية 19 فيبالجزائر حرر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020جويمية  19المؤرخ في  518 رقـمممحــق بالقـرار 
 تبسة-بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة العربي التبسي لقسم اليندسة المعمارية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ أحريز عاطف 1
 رئيس القسـ سعيداف لخضر 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دمحمغربي  3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" فزاعي سفياف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بمعربي لخضر 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فارس عمي 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بيبيموف وليد 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 43) الثالثة واألربعون  نتائج الدورةعن عالن يتضمن اإل، 2020جويمية  19مؤرخ في  519قم ر  قــرار

 لمجنة الجامعية الوطنية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ يونيو  23المؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 2008مايو سنة  03الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  130-08بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقـ  -

  .المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث
ة الوطنية وتسييرىا وتشكيميا، المتضمف تنظيـ المجنة الجامعي 1994نوفمبر سنة  16بمقتضى القرار المؤرخ في  -

 .المعدؿ والمتمـ
 .المتضمف تشكيمة الفروع المختصة لمجنة الجامعية الوطنية 2020مارس  5في  المؤرخ 185رقـ بمقتضى القرار  -
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سنة جويمية  02 بناء عمى قوائـ تأىيل األساتذة المحاضريف قسـ "أ" مف أجل الترقية إلى رتبة أستاذ المؤرخة في -
2020. 

 جويمية 15و 14،  12، 11 أياـ( 43) الثالثػػػػة واألربػػعوف جتماع المجنة الجامعية الوطنية في دورتيا إعمى  بناءً  -
 .2020سنة 

 .(43الثالثة واألربعوف )لدورة بعنواف المجنة الجامعية الوطنية المختصة  فروعالعمى محاضر اجتماعات  بناءً  -
 

 ي ـقـــــّرر
 

ُيعتبر األساتذة المحاضروف قسـ "أ" اآلتية أسماؤىـ حسب الترتيب االستحقاقي مؤىميف لمترقية إلى  المادة األولى:
 رتبة أستاذ.

 ىندسة مدنية ، الري، ىندسة معمارية. :المجموعة األولى 
 

 جامعة بشار ىندسة معمارية بمميمي )ـ( بيارة رتيبة وداد 01
 3جامعة قسنطينة ىندسة معمارية شعبي نادية 02
 جامعة جيجل ىندسة مدنية بف زايد رياض 03
 المدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف ىندسة معمارية شريف نبيمة 04
 جامعة بشار ىندسة مدنية مربوح أدمحم 05
 جامعة تبسة ىندسة مدنية مصابحية عمي 06
 جامعة األغواط ىندسة مدنية بف عابد بف شاعة 07
 2جامعة باتنة ىندسة مدنية رفيقدماغ  08
 المركز الجامعي عيف تموشنت ىندسة مدنية حمادي يوسف 09
 المدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف ىندسة معمارية جيار كيينة أماؿ 10
 جامعة بسكرة الري  مداني )ـ( صغيري نورة 11
 المدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف  ىندسة مدنية سي يوسف يوسف 12
 جامعة بسكرة ىندسة مدنية بورزاف مسعود 13
 جامعة ىوراي بومديف لمعمـو والتكنولوجيا ىندسة مدنية طالح عيسى 14
 2جامعة باتنة الري  بمخيري لزىر 15
 المركز الجامعي غميزاف ىندسة مدنية برابح حمزة مجيد 16
 جامعة األغواط ىندسة مدنية قدورموتح  17
 جامعة معسكر ىندسة مدنية ىمساس ميمود 18
 جامعة سيدي بمعباس ىندسة مدنية فكرار عبد القادر 19
 جامعة سيدي بمعباس ىندسة مدنية قنانش بوسيف 20

 

 :المحيط.ىندسة  ىندسة المواد، ىندسة الطرائق، اليندسة الميكانيكية، التعديف، المجموعة الثانية 
 

 جامعة أدرار ىندسة الطرائق قمـو سميماف 01
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا ىندسة الطرائق لعالوي )ـ( بف جاب هللا نادية 02
 المدرسة العميا لألساتذة القبة ىندسة الطرائق زرقوط السعيد 03
 3جامعة قسنطينة  ىندسة الطرائق بوشموخ )ـ( أوتيمي نواؿ 04
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا ىندسة الطرائق مالؿ منير 05
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 جامعة سيدي بمعباس ىندسة ميكانيكية مشاب بمعيد 06
 1جامعة البميدة ىندسة المحيط مقاتمي سماعيف 07
 جامعة بسكرة ىندسة الطرائق مرزوقي عبد الكريـ 08
 1سطيفجامعة  ىندسة الطرائق بوجري )ـ( معوش نعيمة 09
 جامعة سيدي بمعباس ىندسة ميكانيكية بوشاـ بمحاج 10
 المركز الجامعي عيف تموشنت ىندسة ميكانيكية بف ساعد بوراسية 11
 2جامعة وىراف ىندسة ميكانيكية نور الديف رشيد 12
 جامعة عنابة ىندسة الطرائق طالؿ )ـ( بشيري وىيبة 13
 جامعة بجاية ميكانيكيةىندسة  سعد الديف عبد الحميد 14
 1جامعة سطيف ىندسة الطرائق زكرامي فوزية 15
 جامعة األغواط ىندسة ميكانيكية تقار دمحم 16
 جامعة سيدي بمعباس ىندسة ميكانيكية دريس دمحم األميف 17
 جامعة خميس مميانة ىندسة ميكانيكية نورة بمخير 18
 1جامعة سطيف المبممراتىندسة  بف عنيبة )ـ( عواشرية قميرة 19
 جامعة عنابة ىندسة ميكانيكية مشيغل فريد 20
 جامعة بسكرة ىندسة ميكانيكية بمغار نور الديف 21
 جامعة سوؽ اىراس ىندسة ميكانيكية قدري عبد المؤمف 22
 جامعة جيجل ىندسة الطرائق قميحة دمحم 23
 1سطيفجامعة  بصريات وميكانيؾ الدقة حميدوش مالو زىرة 24
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الجزائر ىندسة المحيط نعماف عبد القادر 25
 جامعة المسيمة ىندسة ميكانيكية سمماني دمحم 26
 جامعة أـ البواقي كيمياء صناعية زرماف أحمد 27
 جامعة بومرداس ىندسة ميكانيكية قريف عمي 28
 المدرسة الوطنية العميا البحرية  ىندسة الطرائق سمرة صفية 29
 جامعة قالمة ىندسة ميكانيكية رزايقية عبد الوىاب 30
 جامعة تبسة ىندسة ميكانيكية بمعزيزية عبد الناصر 31
 جامعة تيزي وزو ىندسة ميكانيكية بوراس رشيد 32
 جامعة بومرداس ىندسة المواد بف عثماف بف عمر 33
 جامعة سوؽ اىراس ميكانيكيةىندسة  بوعشة خيضر 34

 

 :إعالـ ألي المجموعة الثالثة 
 

 1جامعة سطيف إعالـ ألي عميوات )ـ( زواوي زيبودة 01
 جامعة بجاية إعالـ ألي سميماني ىاشـ 02
 جامعة سكيكدة إعالـ ألي معزوزي سماعيف 03
 1جامعة وىراف إعالـ ألي عبدي مصطفى كماؿ 04
 جامعة أـ البواقي إعالـ ألي بوطيكوؾ فاتح 05
 2جامعة باتنة إعالـ ألي بوبيش جالؿ الديف 06
 جامعة سيدي بمعباس إعالـ ألي بوكمي حسف سفياف 07
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 1جامعة وىراف إعالـ ألي غماري عبد الغني 08
 جامعة سيدي بمعباس إعالـ ألي عجوج رضا 09
 والتكنولوجيا جامعة ىواري بومديف لمعمـو إعالـ ألي أستيواتي )ـ( أكمي كريمة 10
 جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا إعالـ ألي مكاكية معزة زوليخة 11
 جامعة تيزي وزو إعالـ ألي لعقاب )ـ( أوجيط رشيدة 12
 جامعة ورقمة إعالـ ألي قريشي أحمد 13
 جامعة بجاية إعالـ ألي بمعيد أحرور 14
 جامعة تممساف إعالـ ألي قادري بنعمر 15
 جامعة تيزي وزو إعالـ ألي بمقاضي مميكة سعاد )ـ( 16
 جامعة عنابة إعالـ ألي طالب نورة 17
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا إعالـ ألي بويعقوب فيصل أدمحم 18
 جامعة سيدي بمعباس إعالـ ألي قفور عبد القادر 19

 

 :ىندسة كيربائية، إلكترونيؾ، إلكتروتقني، آلية. المجموعة الرابعة 
 

 جامعة األغواط إلكتروتقني كوزي كاتيا 01
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا إلكترونيؾ حمزة عبد الكريـ 02
 جامعة قالمة ألية صناعية كشيدة سياـ 03
 جامعة بومرداس ىندسة كيربائية مقمولي حسيف 04
 جامعة برج بوعريريج إلكترونيؾ مداد منير 05
 جامعة سعيدة إلكترونيؾ العسري )ـ( بوعسرية فاطمة 06
 جامعة برج بوعريريج إلكتروتقني مداد )ـ( شريف عيدة 07
 جامعة المسيمة إلكتروميكانيؾ غماري زيف 08
 جامعة سيدي بمعباس ميكرو إلكترونيؾ جوطي عبد العزيز 09
 جامعة قالمة إلكترونيؾ بوروبة حسيف 10
 جامعة سكيكدة إلكترونيؾ درويش نذير 11
 جامعة قالمة إلكترونيؾ بوعالؽ أحسف 12
 جامعة تيزي وزو إلكتروتقني مودود مصطفى 13
 جامعة أـ البواقي إلكترونيؾ لعمامرة خير الديف 14
 جامعة بشار إلكترونيؾ قادري بوفمجة 15
 لمعمـو والتكنولوجياجامعة وىراف  إلكترونيؾ دحماني دمحم 16
 1جامعة الجزائر إلكترونيؾ الكرد كوثر 17
 جامعة سيدي بمعباس إلكترونيؾ شيكر المزوار ميمود 18
 جامعة سكيكدة إلكترونيؾ وشتاتي سميـ 19
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا إلكترونيؾ فرقاني )ـ( فرحات حميدة لمياء 20
 جامعة سيدي بمعباس إلكتروتقني مختاري نعيمي 21
 جامعة عنابة إلكتروميكانيؾ شغيب حسيف 22
 جامعة عنابة إلكترونيؾ سعيدي دمحم العربي 23
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا إلكترونيؾ لمياف يوسف 24
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا إلكترونيؾ مكسف )ـ( ميرازي ثورية 25
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 المركز الجامعي عيف تموشنت ىندسة كيربائية بف عيسى دمحم 26
 جامعة سكيكدة إلكترونيؾ أحميدة زىير 27
 جامعة األغواط ىندسة كيربائية جرفاؼ فاطمة 28
 جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا إلكتروتقني بف غانـ مصطفى 29
 جامعة قالمة ىندسة كيربائية نميسي دمحم 30
 جامعة عنابة إلكتروميكانيؾ هللاقابوش عبد  31
 جامعة عنابة آلية عرباوي فيصل 32
 جامعة سعيدة إلكترونيؾ مكري فتيحة 33
 جامعة أـ البواقي إلكترونيؾ مواتسي سييل 34
 جامعة بجاية آلية قنونو وىيب 35
 جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا إلكتروتقني بف عبد هللا دمحم بدر الديف 36
 جامعة بسكرة إلكتروتقني مغربي أحمد شوقي 37
 جامعة تممساف إلكترونيؾ بوعشة عبد الحفيع 38
 جامعة سيدي بمعباس إلكترونيؾ بشير بويحرة فاطمة صغيرة 39
 جامعة تيزي وزو إلكترونيؾ عميرو )ـ( زيد الماؿ زاىية 40
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الجزائر آلية بودانة جماؿ 41
 جامعة المدية إلكترونيؾ أحفير معمر 42
 درقانة المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا إلكتروتقني قوري رابح 43
 1جامعة قسنطينة إلكتروتقني نمور أحمد لقماف 44
 جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا إلكتروتقني ستاوتي )ـ( عوابدي اليوارية 45

 

 فرع : العموم الدقيقة
 الرياضيات 

 جامعة سوؽ أىراس رياضيات عرجوني عبد الوىاب 01
 جامعة قالمة رياضيات قباي حمزة 02
 جامعة بسكرة رياضيات خميل ناصر 03
 جامعة بجاية رياضيات خموفي أرزقي 04
 جامعة بجاية رياضيات موساوي عبد الكريـ 05
 جامعة المسيمة رياضيات مرزوقي عبد الكريـ 06
 1جامعة قسنطينة  رياضيات مغالوي دخموش  07
 جامعة سيدي بمعباس رياضيات مشاب بوبكر 08
 جامعة بجاية رياضيات خموفي )ـ( مباركي كريمة 09
 جامعة بجاية رياضيات بورايف )ـ( برجوج لويزة 10
 جامعة بسكرة رياضيات بريبش دمحم 11
 المدرسة الوطنية العميا لمري  رياضيات رسوؿ عبد العزيز 12
 جامعة تيزي وزو رياضيات ربيع )ـ( بمحسف فطيمة 13
 جامعة المسيمة رياضيات طيايبة عبد المؤمف 15
 جامعة سيدي بمعباس رياضيات ليتيماف صارة 14
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الجزائر رياضيات دبي لطيفة 16



  2020-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   235

 

 

 الفيزياء 
 

 المركز الجامعي البيض فيزياء مقدـ عالؿ 01
 جامعة بسكرة فيزياء بف رماش سعيد 02
 جامعة بسكرة فيزياء بمحسف عقبة 03
 جامعة سعيدة فيزياء عمارة قادة 04
 جامعة سعيدة فيزياء بف طواؼ عمي 05
 1جامعة البميدة  فيزياء سيدومو دمحم 06
 جامعة ورقمة فيزياء جعفور أحمد 07
 جامعة سكيكدة فيزياء خنفايس كماؿ 08
 جامعة قالمة فيزياء بمفرحي براىيـ 09
 جامعة سيد ي بمعباس فيزياء بوكمي حسف دمحم األميف 10
 جامعة وىراف لمعمـو و التكنولوجيا فيزياء سقرديجاف )ـ( طاير فضيمة 11
 1جامعة قسنطينة  فيزياء مكتي )ـ( بولعراس نورة 12
 عنابةجامعة  فيزياء شوؼ سعيدة 13
 جامعة بشار فيزياء بف يوب )ـ( جرادي حورية 14
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا فيزياء موساوي نور الديف 15
 جامعة وىراف لمعمـو و التكنولوجيا فيزياء صابر سيد أحمد عبد النور أميف 16
   الجزائرالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  فيزياء سي لكحل بيية 17
 المدرسة العميا في العمـو التطبيقية تممساف فيزياء سيالوي دمحم 18
 جامعة وىراف لمعمـو و التكنولوجيا فيزياء بف دلة سومية 19
 جامعة بجاية فيزياء أكساس عمي 20
 جامعة مستغانـ فيزياء بوكراع عبد العزيز 21
 التكنولوجيا جامعة ىواري بومديف لمعمـو و فيزياء يكف ربيعة 22
 جامعة غرداية فيزياء شنيني كمثـو 23
 جامعة الجمفة فيزياء منصور عمر 24
 جامعة بشار فيزياء ذىبي نورة 25
 جامعة سوؽ أىراس فيزياء صياد ياسيف 26
 جامعة عنابة فيزياء بوعريشة سميـ 27
 جامعة ورقمة فيزياء شيرة ثورية 28

  الكيمياء 
 

 1جامعة قسنطينة كيمياء بوريو عبد المالؾ 01
 جامعة جيجل كيمياء بمغبسي مبروؾ 02
 جامعة المسيمة كيمياء دخوش عاشور 03
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا كيمياء بالي )ـ( شرفي فروجة 04
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 جامعة قالمة كيمياء شقطمي سالـ 05
 جامعة ورقمة كيمياء موساوي ياسيف 06
 جامعة سكيكدة كيمياء حالجة صبرينة 07
 جامعة معسكر كيمياء بممختار عبد القادر 08
 جامعة معسكر كيمياء زحاؼ عبد الحفيع 09
 جامعة بومرداس كيمياء تراشت )ـ( بوعزيز سوىيمة 10
 جامعة تممساف كيمياء زياني شريف حسيف 11
 جامعة الوادي كيمياء مدلل )ـ( بف شيخة نعيمة 12
 1جامعة قسنطينة كيمياء بيشة )ـ( لعوبي صبرينة 13
 جامعة سيدي بمعباس كيمياء عباس )ـ( ميماف قوسـ 14
 2جامعة باتنة كيمياء بف عيسى وىيبة 15
 جامعة تممساف كيمياء حارؾ )ـ( روابحي حورية 16
 1جامعة قسنطينة كيمياء حسيني )ـ(  بف سميماف مريـ 17
 جامعة تيارت كيمياء باسعيد صالح 18
 المركز الجامعي عيف تموشنت كيمياء بشير شريفةدموش )ـ(  19
 1جامعة قسنطينة كيمياء مشحود يوسف 20

 

 فرع: عموم الطبيعة والحياة
 البيولوجيا 

 

 جامعة تممساف بيولوجيا بميعقوبي )ـ( بف حمو نبيمة 01
 جامعة سعيدة بيولوجيا بروكش عبد الكريـ 02
 جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا بيولوجيا بف أحمد )ـ( بوحفسوف عائشة 03
 جامعة غرداية بيولوجيا كماسي عبد هللا 04
 المركز الجامعي تيبازة بيولوجيا طايبي أحمد 05
 جامعة سيدي بمعباس بيولوجيا بوزيدي دمحم عمي 06
 1جامعة البميدة بيولوجيا سعدي ليمى 07
 جامعة تممساف بيولوجيا عزي رشيد 08
 جامعة تممساف بيولوجيا نجيبرحموف دمحم  09
 جامعة سيدي بمعباس بيولوجيا قموش )ـ( عدو ليندة 10
 1جامعة وىراف بيولوجيا صديقي صونية أماؿ 11
 جامعة سكيكدة بيولوجيا حزموف الطاىر 12
 جامعة ورقمة بيولوجيا بواؿ زكرياء 13
 جامعة المسيمة بيولوجيا بف دراجي العيد 14
 جامعة سكيكدة بيولوجيا مطالوي صوفيا 15
 المركز الجامعي البيض بيولوجيا بولنوار نورالديف 16
 جامعة تيارت بيولوجيا دكاني كمة 17
 جامعة تيزي وزو بيولوجيا عوار )ـ( سادلي مميكة 18
 جامعة بسكرة بيولوجيا بوعتروس يمينة 19



  2020-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   237

 

 

 جامعة تيارت بيولوجيا عوابد أسمياف 20
 جامعة الجمفة بيولوجيا دحية مصطفى 21
 جامعة األغواط  بيولوجيا قوجاؿ ياسيف 22
 جامعة مستغانـ بيولوجيا بف عمر نرجس 23
 جامعة بجاية بيولوجيا بوليمة )ـ( ياحي عيسى فريدة 24
 جامعة قالمة بيولوجيا نجاح رياض 25
 جامعة بجاية بيولوجيا بالة )ـ( بوشرية نواؿ 26
 جامعة بجاية بيولوجيا ديناعثماني )ـ( كيالني  27
 جامعة بومرداس بيولوجيا مصباح رشيد 28
 جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا بيولوجيا سبع)ـ( مروفل جبارية نعيمة 29
 جامعة تيارت بيولوجيا مييوب فاطمة 30
 جامعة سيدي بمعباس بيولوجيا سعيد )ـ( محروؽ سميرة 31
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا بيولوجيا بوخمفة )ـ( عبيب ىندة 32
 جامعة تممساف بيولوجيا بغداد دمحم شكري  33
 1جامعة وىراف بيولوجيا مرزوؽ دنيازاد 34
 جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا بيولوجيا مامي أنس 35
 المدرسة الوطنية العميا لعمـو البحر وتييئة الساحل بيولوجيا كاشر دمحم 36

 

 العموم الفالحية 
 جامعة بومرداس عمـو فالحية عجالف نورالديف 01
 جامعة تممساف عمـو فالحية دحاف بمخير 02
 جامعة سعيدة عمـو فالحية برصالي أميف حبيب 03
 جامعة تممساف عمـو فالحية بف شريف قادة 04
 جامعة سعيدة عمـو فالحية تراس دمحم 05
 جامعة بسكرة عمـو فالحية مصمودي عمي 06
 جامعة تيزي وزو عمـو فالحية كروشي فازية 07
 جامعة تممساف عمـو فالحية مجاىدي بومديف 08
 جامعة سعيدة عمـو فالحية سي الطيب الطيب 09
 2جامعة باتنة عمـو فالحية شافعة اسماعيل 10
 المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة عمـو فالحية تناح صفية 11
 2جامعة باتنة عمـو فالحية بكدوش فريد 12
 1جامعة سطيف عمـو فالحية مخموؼ عبد الحميد 13
 جامعة تممساف عمـو فالحية بريشي دمحم 14
 جامعة تممساف عمـو فالحية قزولي )ـ( بمحسيف لطيفة 15
 1جامعة قسنطينة عمـو فالحية بصيمة )ـ( حيواؿ سميرة 16
 جامعة تيزي وزو عمـو فالحية عمروش طاىر 17
 جامعة الشمف عمـو فالحية قعيش مميكة 18
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 عموم األرض 
 

 جامعة بومرداس عمـو األرض وادفل )ـ( عميواف ليمى 01
 1جامعة قسنطينة عمـو األرض تواتي بوزيد 02
 جامعة عنابة عمـو األرض سايحية عبد هللا 03
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا عمـو األرض عميرش لويزة 04
 المدرسة العميا لألساتذة القبة عمـو األرض عجريد زوىير 05
 المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية عمـو األرض بف أمغار أحسف 06
 جامعة تبسة عمـو األرض عثمانية جماؿ 07

 

  العموم البيطرية 
 

 جامعة سوؽ أىراس عموم بيطرية خننو طارؽ  01
 1جامعة البميدة بيطرية عموم بوميدي )ـ( مراد زوبيدة 02
 جامعة الطارؼ عموم بيطرية بودشيش لياس 03
 1جامعة باتنة عموم بيطرية العباسي فاروؽ  04

 

 فرع: العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير
 العموم اإلقتصادية 

 

 جامعة أـ البواقي عمـو إقتصادية بوكثير جبار 01
 جامعة بسكرة عمـو إقتصادية بف سماعيف )ـ( السبتي وسيمة 02
 المركز الجامعي عيف تموشنت عمـو إقتصادية جديدف لحسف 03
 جامعة مستغانـ عمـو إقتصادية عدالة العجاؿ 04
 جامعة خنشمة عمـو إقتصادية بف منصور ليميا 05
 جامعة قالمة عمـو إقتصادية بوقمقـو دمحم 06
 مستغانـجامعة   عمـو إقتصادية بف زيداف حاج 07
 جامعة قالمة عمـو إقتصادية بضياؼ عبد المالؾ 08
 جامعة ورقمة عمـو إقتصادية بركة دمحم 09
 جامعة ورقمة عمـو إقتصادية سالمي أحمد 10
 جامعة المسيمة عمـو إقتصادية وليي بوعالـ 11
 المركز الجامعي ميمة عمـو إقتصادية حراؽ مصباح 12
 جامعة الجمفة إقتصاديةعمـو  شويكات دمحم 13
 جامعة الوادي عمـو إقتصادية لبزة ىشاـ 14
 المركز الجامعي البيض عمـو إقتصادية بكريتي لخضر 15
 جامعة البويرة عمـو إقتصادية بختي فريد 16
 2جامعة وىراف عمـو إقتصادية داودي صالح 17
 جامعة عنابة عمـو إقتصادية خياري زىية 18
 المركز الجامعي تيبازة عمـو إقتصادية العقريب كماؿ 19
 جامعة سعيدة عمـو إقتصادية بف قدور عمي 20
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 جامعة سيدي بمعباس عمـو إقتصادية بحيح عبد القادر 21
 جامعة مستغانـ عمـو إقتصادية بوروبة أدمحم الحاج 22
 1جامعة سطيف عمـو إقتصادية ذاودي مييدي 23
 جامعة برج بوعريريج عمـو إقتصادية عقوف عبد السالـ 24
 المركز الجامعي تامنغست عمـو إقتصادية بوطعوش )ـ( عبد الرحيـ وىيبة 25
 2جامعة البميدة عمـو إقتصادية معيزي قويدر 26
 جامعة ورقمة عمـو إقتصادية نمر دمحم الخطيب 27
 جامعة بشار عمـو إقتصادية دولي لخضر 28
 جامعة خميس مميانة عمـو إقتصادية مادي دمحم براىيـ 29
 جامعة بسكرة عمـو إقتصادية رماني )ـ( بف سمينة دالؿ 30
 جامعة المدية عمـو إقتصادية حمداني محي الديف 31
 جامعة الجمفة عمـو إقتصادية بيرش أحمد 32
 جامعة أـ البواقي عمـو إقتصادية بورحمي أحمد توفيق 33
 2البميدةجامعة  عمـو إقتصادية صواليمي صدر الديف 34
 جامعة سعيدة عمـو إقتصادية جبوري دمحم 35
 جامعة بسكرة عمـو إقتصادية خينش )ـ( نصبة مسعودة 36
 1جامعة باتنة عمـو إقتصادية عدواف رشيد 37
 جامعة أـ البواقي عمـو إقتصادية شبيرة محي الديف 38
 المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت  عمـو إقتصادية فروخي أميف 39
 3جامعة الجزائر عمـو إقتصادية عمير جياللي 40
 3جامعة الجزائر عمـو إقتصادية بولحريق محند 41

 

 العموم التجارية 
 جامعة المسيمة عمـو تجارية فرحات عباس 01
 جامعة الوادي عمـو تجارية ضيف هللا دمحم اليادي 02
 جامعة الوادي عمـو تجارية زيف يونس 03
 جامعة ورقمة عمـو تجارية الحقبف تفات عبد  04
 جامعة معسكر عمـو تجارية غريسي العربي 05
 3جامعة الجزائر عمـو تجارية عيواج مختار 06
 2جامعة البميدة  عمـو تجارية زواوي عمر حمزة 07
 مدرسة الدراسات العميا التجارية عمـو تجارية بوخاتـ مصطفى 08

 

 عموم التسيير 
 جامعة أدرار التسييرعمـو  قالوف جياللي 01
 جامعة المدية عمـو التسيير حمادي نبيل 02
 جامعة األغواط عمـو التسيير حمدي أبو القاسـ 03
 المدرسة العميا لمتجارة عمـو التسيير مرىوف مالؾ 04
 المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي عمـو التسيير حراش براىيـ 05
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 جامعة المدية عمـو التسيير مزيود إبراىيـ 06
 جامعة الجمفة عمـو التسيير بيناس العباس 07
 جامعة بشار عمـو التسيير سميماني إلياس 08
 جامعة الشمف عمـو التسيير حساني حسيف 09
 جامعة الوادي عمـو التسيير بف عمي عبد الرزاؽ 10
 لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقيالمدرسة الوطنية العميا  عمـو التسيير يايسي لياس 11
 جامعة الجمفة عمـو التسيير كسنة أدمحم 12
 المدرسة العميا لمتجارة عمـو التسيير قدوري عمار 13
 جامعة الجمفة عمـو التسيير طواؿ ىيبة 14
 جامعة بومرداس عمـو التسيير درار عياش 15
 جامعة سعيدة عمـو التسيير أرزي فتحي 16
 1جامعة باتنة عمـو التسيير جعيل جماؿ 17

 

 فرع : العموم اإلجتماعية واإلنسانية
 عمم النفس وعموم التربية 

 2جامعة الجزائر عمـ النفس وعمـو التربية عشوي عبد الحميد 01
 المدرسة العميا لألساتذة بوزريعة عمـ النفس وعمـو التربية ميدي )ـ( بمعسمة  فتيحة 02
 جامعة خميس مميانة النفس وعمـو التربيةعمـ  بوطباؿ سعد الديف 03
 2جامعة البميدة عمـ النفس وعمـو التربية ركزة سميرة 04
 جامعة الوادي عمـ النفس وعمـو التربية مشري سالؼ 05
 جامعة سكيكدة عمـ النفس وعمـو التربية بوعطيط سفياف 06
 2الجزائرجامعة  عمـ النفس وعمـو التربية عشوي )ـ( طايبي نعيمة 07
 جامعة تبسة عمـ النفس وعمـو التربية برقوؽ )ـ( بمخيري سميمة 08
 جامعة ورقمة عمـ النفس وعمـو التربية جعفور ربيعة 09
 جامعة عنابة عمـ النفس وعمـو التربية عاشوري صونيا 10
 جامعة عنابة عمـ النفس وعمـو التربية فنطازي كريمة 11
 2جامعة الجزائر وعمـو التربيةعمـ النفس  برزواف حسيبة 12
 جامعة تيزي وزو عمـ النفس وعمـو التربية بمحسيف )ـ( يحياوي حسينة 13
 جامعة ورقمة عمـ النفس وعمـو التربية دمحمي فوزية 14
 2جامعة وىراف عمـ النفس وعمـو التربية حدبي دمحم 15
 2جامعة وىراف عمـ النفس وعمـو التربية سبع )ـ( دالج فاطمة الزىراء 16
 2جامعة قسنطينة عمـ النفس وعمـو التربية غميط شافية 17
 2جامعة البميدة عمـ النفس وعمـو التربية تواتي نوارة 18
 2جامعة الجزائر عمـ النفس وعمـو التربية أجراد دمحم 19
 جامعة عنابة عمـ النفس وعمـو التربية بوليواش عمر 20
 2جامعة البميدة وعمـو التربية عمـ النفس زغير رشيد حميد 21
 جامعة المدية عمـ النفس وعمـو التربية أتشي عادؿ 22
 جامعة غرداية عمـ النفس وعمـو التربية حجاج عمر 23
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 جامعة بشار عمـ النفس وعمـو التربية سعودي عبد الكريـ 24
 2جامعة الجزائر عمـ النفس وعمـو التربية محب الديف )ـ( عكروف سامية 25
 جامعة المدية عمـ النفس وعمـو التربية بف قطاؼ دمحم 26
 المدرسة العميا لألساتذة بوزريعة عمـ النفس وعمـو التربية وارث )ـ( مقراف فضيمة 27

 

 ععمم اإلجتما 
 

 جامعة األغواط عمـ اإلجتماع بف عوف بودالي 01
 جامعة الوادي عمـ اإلجتماع بوبيدي المية 02
 جامعة بسكرة اإلجتماع عمـ طويل فتيحة 03
 جامعة األغواط عمـ اإلجتماع التونسي فايزة 04
 2جامعة وىراف عمـ اإلجتماع العربي بوعمامة 05
 جامعة تممساف عمـ اإلجتماع رحماني نعيمة 06
 جامعة بسكرة عمـ اإلجتماع قاسمي شوقي 07
 جامعة تبسة عمـ اإلجتماع بوخريص )ـ( براؾ خضرة 08
 2جامعة الجزائر عمـ اإلجتماع عتيقةحرايرية  09
 المركز الجامعي تيبازة عمـ اإلجتماع نعموني سمير 10
 جامعة مستغانـ عمـ اإلجتماع راجعي مصطفى 11
 جامعة األغواط عمـ اإلجتماع بكاي رشيد 12
 جامعة سكيكدة عمـ اإلجتماع حميدشة نبيل 13
 2البميدةجامعة  عمـ اإلجتماع بممختار دمحم رضا 14
 1ج. باتنة عمـ اإلجتماع قرزيز )ـ( يحياوي مريـ 15
 جامعة غرداية عمـ اإلجتماع قرليفة حميد 16
 جامعة أدرار عمـ اإلجتماع دمحماتني شيرزاد 17
 جامعة تبسة عمـ اإلجتماع صوالحية منير 18
 2جامعة الجزائر عمـ اإلجتماع بوعناف )ـ( سي الطيب فاطمة الزىراء 19
 جامعة األغواط عمـ اإلجتماع نوري دمحم 20
 جامعة المسيمة عمـ اإلجتماع عزوز عبد الناصر 21
 جامعة بجاية عمـ اإلجتماع لعناف مسيكة 22
 1جامعة باتنة  عمـ اإلجتماع قادرة بشير 23
 2جامعة البميدة  عمـ اإلجتماع بودىدير زىرة 24
 1جامعة باتنة  عمـ اإلجتماع بف ساىل لخضر 25
 المركز الجامعي تمنغاست  عمـ اإلجتماع تياقة الصديق 26
 جامعة بسكرة عمـ اإلجتماع عصماف )ـ( سميماني صباح 27
 جامعة الجمفة عمـ اإلجتماع عيسات )ـ( خالدي مسعودة 28
 جامعة أدرار عمـ اإلجتماع نعيجة رضا 29
 المركز الجامعي غميزاف عمـ اإلجتماع بف يوب دمحم 30
 3جامعة الجزائر  عمـ اإلجتماع زبيدي عائشة 31
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  العموم اإلسالمية 
 

 1جامعة باتنة عمـو إسالمية حيدوسي عمر 01
 1جامعة الجزائر عمـو إسالمية ربيعي )ـ( العشي نوارة 02
 جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية قسنطينة عمـو إسالمية أودينة )ـ( شكيرب آسيا 03
 1جامعة وىراف عمـو إسالمية رزاؽ حبيب 04
 1جامعة الجزائر عمـو إسالمية بف قوية سامية 05
 1جامعة باتنة عمـو إسالمية ىواـ عالوة 06
 1جامعة باتنة عمـو إسالمية برواؿ أحمد 07
 جامعة غرداية عمـو إسالمية براىيمي طاىر 08
 1جامعة باتنة عمـو إسالمية شافعي )ـ( تاغالبت حورية 09
 جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية قسنطينة عمـو إسالمية بوروبة دمحم لميف 10
 جامعة أدرار عمـو إسالمية كرومي عبد الحميد 11
 جامعة تبسة عمـو إسالمية سمطاني عمي 12
 جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية قسنطينة عمـو إسالمية بوجمعة صالح 13
 1جامعة باتنة عمـو إسالمية سرحافبف خميس  14
 جامعة أدرار عمـو إسالمية حاج أحمد عبد هللا 15
 1جامعة الجزائر عمـو إسالمية زايدي كريـ 16
 1جامعة باتنة عمـو إسالمية دري نوارة 17
 جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية قسنطينة عمـو إسالمية برامة أحسف 18
 1جامعة باتنة عمـو إسالمية وزناجي ناديةلعمامرة )ـ(  19

 

 الفمسفة 
 2جامعة قسنطينة فمسفة عصاـ عبد الحفيع 01
 جامعة سعيدة فمسفة بمعز كريمة 02
 جامعة معسكر فمسفة كرد دمحم 03
 جامعة المسيمة فمسفة ضيف هللا خوني 04
 2جامعة وىراف فمسفة بمحماـ نجاة 05
 الشمفجامعة  فمسفة بمبولة مصطفى 06
 جامعة معسكر فمسفة حمادي ىواري  07
 جامعة خميس مميانة فمسفة بوصالحيح )ـ( قالميف صباح 08
 جامعة الشمف فمسفة بمعالـ عبد القادر 09
 1جامعة باتنة فمسفة خياط )ـ( شراد فوزية 10
 جامعة المسيمة فمسفة ناصر باي أعمر 11

 

  عموم سياسية 
 

 1جامعة باتنة عمـو سياسية زداـ يوسف 01
 2جامعة البميدة عمـو سياسية بميوؿ نسيـ 02
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 جامعة المسيمة عمـو سياسية بف مرزوؽ عنترة 03
 3جامعة الجزائر عمـو سياسية رزيق دمحم 04
 2جامعة وىراف عمـو سياسية صافو دمحم 05
 جامعة تممساف عمـو سياسية عياد دمحم سمير 06
 جامعة بسكرة عمـو سياسية كربوسة عمراني 07
 3جامعة الجزائر عمـو سياسية مزاني راضية ياسينة 08
 جامعة أدرار عمـو سياسية زبيري رمضاف 09
 جامعة المسيمة عمـو سياسية غربي عزوز 10
 جامعة جيجل عمـو سياسية كريبش نبيل 11
 3جامعة الجزائر عمـو سياسية معوج عبد الحكيـ 12
 جامعة بسكرة سياسيةعمـو  فوزي  نور الديف 13
 3جامعة الجزائر عمـو سياسية قويدري الشادلي 14

 

 التاريخ 
 جامعة تممساف تاريخ بف حمو دمحم 01
 جامعة سيدي بمعباس تاريخ الزيف دمحم 02
 جامعة البويرة تاريخ حسيني عائشة 03
 جامعة سيدي بمعباس تاريخ لعوج نصر الديف 04
 جامعة تممساف تاريخ بمجوزي بوعبد هللا 05
 جامعة سيدي بمعباس تاريخ شقروف جياللي 06
 جامعة خميس مميانة تاريخ تاونزة محفوظ 07
 جامعة خميس مميانة تاريخ دوحة عبد القادر 08
 جامعة المدية تاريخ بف الشيخ حكيـ 09
 جامعة الجمفة تاريخ بف جموؿ ىزرشي 10
 1جامعة وىراف تاريخ لعباسي دمحم 11
 1جامعة باتنة تاريخ زرواؿ جمعةبف  12
 جامعة الوادي تاريخ تامر دمحم عبد الرؤوؼ 13
 المركز الجامعي عيف تموشنت تاريخ قنانش دمحم 14

 

 عمم اآلثار 
 3جامعة قسنطينة أثار إسالمية شعباني بدر الديف 01

 

 عموم اإلعالم واإلتصال 
 3الجزائرجامعة  عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ عميرات أماؿ 01
 جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية قسنطينة عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ بوسناف رقية 02
 جامعة خميس مميانة عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ تيطاوني الحاج 03
 جامعة عنابة عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ غروبة دليمة 04
 جامعة عنابة عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ مومف المية 05
 3جامعة الجزائر عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ لعباف عزيز 06
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 عمم المكتبات 
 

 2جامعة الجزائر عمـ المكتبات حشاني سمير 01
 جامعة تبسة عمـ المكتبات بادي سوىاـ 02
 المركز الجامعي غميزاف عمـ المكتبات يحياوي زىير 03
 اإلسالمية قسنطينةجامعة األمير عبد القادر لمعمـو  عمـ المكتبات حافظي زىير 04
 1جامعة وىراف عمـ المكتبات ناجي)ـ( عبورة يمينة 05
 جامعة أـ البواقي عمـ المكتبات بف قايد قصبة تبورة 06

 

 التربية البدنية والرياضية 
 جامعة مستغانـ تربية بدنية ورياضية زرؼ دمحم 01
 جامعة البويرة تربية بدنية ورياضية مزاري فاتح 02
 جامعة البويرة تربية بدنية ورياضية العزيز ساسي عبد 03
 جامعة وىراف لمعمـو و التكنولوجيا تربية بدنية ورياضية مييدي دمحم 04
 المركز الجامعي تيسمسيمت تربية بدنية ورياضية سعايدية ىواري  05
 3جامعة الجزائر تربية بدنية ورياضية عبورة رابح 06
 جامعة أـ البواقي تربية بدنية ورياضية قالتي يزيد 07
 جامعة بومرداس تربية بدنية ورياضية داسة بدر الديف 08
 جامعة الجمفة تربية بدنية ورياضية مسعودي طاىر 09
 جامعة بسكرة تربية بدنية ورياضية شتيوي عبد المالؾ 10
 3جامعة الجزائر تربية بدنية ورياضية سكارنة جماؿ عمي 11
 3جامعة الجزائر بدنية ورياضيةتربية  فرقاف عبد الكريـ  12
 جامعة البويرة تربية بدنية ورياضية الوسيف سميماف 13
 2جامعة قسنطينة تربية بدنية ورياضية بف العابد عبد الرحيـ 14
 3جامعة الجزائر تربية بدنية ورياضية مرازقة جماؿ 15
 جامعة خميس مميانة تربية بدنية ورياضية العربي دمحم 16
 جامعة ورقمة  تربية بدنية ورياضية احميدةنصير  17
 المركز الجامعي تيسمسيمت تربية بدنية ورياضية نحاؿ حميد 18
 المركز الجامعي البيض تربية بدنية ورياضية بف الديف كماؿ 19
 المركز الجامعي البيض تربية بدنية ورياضية محي الديف جماؿ 20
 جامعة بومرداس ورياضية تربية بدنية شريط دمحم الحسف المأموف  21
 جامعة المسيمة تربية بدنية ورياضية ديممي دمحم 22
 جامعة مستغانـ تربية بدنية ورياضية إدريس خوجة دمحم رضا 23
 جامعة الشمف تربية بدنية ورياضية سعداوي دمحم 24
 جامعة بومرداس تربية بدنية ورياضية بف حامد نور الديف 25
 جامعة المسيمة بدنية ورياضيةتربية  بف رجـ أحمد 26
 جامعة الجمفة تربية بدنية ورياضية شريط عبد القادر عبد الحكيـ 27
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 جامعة بومرداس تربية بدنية ورياضية شريف نصر الديف 28
 جامعة عنابة تربية بدنية ورياضية بف شيخ يوسف 29
 التكنولوجياجامعة وىراف لمعمـو و  تربية بدنية ورياضية قدور بف دىمة طارؽ  30
 جامعة المسيمة تربية بدنية ورياضية بوجميدة حساف 31
 جامعة أـ البواقي تربية بدنية ورياضية إدير حساف 32
 2جامعة باتنة تربية بدنية ورياضية مرتات دمحم 33
 3جامعة الجزائر تربية بدنية ورياضية بف مصباح )ـ( بف بوستة رحيمة 34
 جامعة بجاية بدنية ورياضيةتربية  إدير عبد النور 35
 3جامعة الجزائر تربية بدنية ورياضية بوحاؿ فيصل 36
 جامعة المسيمة تربية بدنية ورياضية عمروف مفتاح 37
 جامعة المسيمة تربية بدنية ورياضية سديرة سعد 38
 جامعة المسيمة تربية بدنية ورياضية عوينة )ـ( مرنيز آمنة 39

 

 المغاتفرع: اآلداب و 
 المغة واألدب العربي 

 جامعة الوادي أدب حديث العايب يوسف 01
 1جامعة باتنة المغة واألدب العربي ثابت طارؽ  02
 جامعة تبسة لسانيات زرواؿ )ـ( برباؽ ربيعة 03
 جامعة الشمف أدب معاصر بكير سعيد 04
 جامعة خنشمة المغة واألدب العربي جغبوب صورية 05
 المركز الجامعي مغنية والمغاتاآلداب  دواح أحمد 06
 2جامعة البميدة  لسانيات تطبيقية بوخاوش سعيد 07
 جامعة تيارت نقد حديث ومعاصر صوالح )ـ( عياش نصيرة 08
 المركز الجامعي تامنغست لغة وأدب عربي جنيدي رضواف 09
 جامعة الجمفة السيميائيات وتحميل الخطاب بف مسعود دمحم العرابي 10
 جامعة تممساف أدب شعبي )ـ( قشيوش نصيرة بكوش 11
 جامعة الجمفة الدراسات المغوية النظرية بف زياف عبد القادر 12
 جامعة سوؽ أىراس تحميل الخطاب خشاب جالؿ 13
 جامعة أـ البواقي األدب األندلسي شاكر لقماف 14
 جامعة سوؽ أىراس أدب عاـ و مقارف  عتيق مديحة 15
 جامعة الجمفة الدراسات المغوية النظرية بوصبيعات أحمد 16
 المدرسة العميا لمتجارة األدب المقارف  كريمي عبد الكريـ 17
 جامعة بشار أدب شعبي مزوري مومف 18
 جامعة المدية أدب عربي دمحم صغير أحمد 19
 2جامعة سطيف المغة واألدب العربي ىدنة خالد 20
 جامعة سعيدة فنوف شعبية ماريف ميمود 21
 جامعة بسكرة األدب العربي سبيعي حكيمة 22
 جامعة المسيمة لغة عربية دلـو دمحم 23
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 جامعة سعيدة لسانيات جياللي طاىر 24
 2جامعة البميدة األدب العربي قجور عبد المالؾ 25
 المدرسة العميا لألساتذة بوزريعة لغة عربية شريفي عز الديف 26
 جامعة الجمفة قديما و حديثااألدب العربي  عزالوي دمحم 27
 جامعة معسكر األدب العربي دالوي نصر الديف 28
 جامعة تممساف األدب العربي ممياني دمحم 29
 جامعة تيارت األدب العربي بوزيزة عمي 30
 جامعة الجمفة األدب العربي سعود مريـ 31
 سطيفالمدرسة العميا لألساتذة  المغة واألدب العربي بوبقار عمر 32

 

 المغات
 

 المغة األمازيغية 
 جامعة خنشمة المغة والثقافة األمازيغية قجيبو عبد الناصر 01

 

  الترجمة 
 2جامعة الجزائر ترجمة قمو ياسميف 01
 جامعة تيزي وزو ترجمة ماكودي )ـ( إدير نصيرة 02
 المدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية ترجمة بجاوي )ـ( بوشنتوؼ مريـ 03
 1جامعة وىراف ترجمة زيناي جماؿ الديف 04
 جامعة تيزي وزو ترجمة خروب محند أويحيى 05

 
 المغة الفرنسية 

 1جامعة باتنة المغة الفرنسية )عمـ النص األدبي( سعيدي السعيد 01
 جامعة بجاية المغة الفرنسية عمودف أمحند 02
 جامعة مستغانـ المغة الفرنسية قريدش عبد الحميد 03
 جامعة تيزي وزو المغة الفرنسية موالؾ قاسي 04
 2جامعة سطيف المغة الفرنسية بوجاجة دمحم 05
 جامعة ورقمة المغة الفرنسية )عمـو المغة( بوسجرة )ـ( عبادي دليمة 06
 المدرسة الوطنية العميا لألساتذة بوزريعة المغة الفرنسية بستي عمي 07
 جامعة تممساف المغة الفرنسية صاري عمي حكمت 08
 جامعة خنشمة المغة الفرنسية شبمي سمية 09
 المركز الجامعي تامنغست المغة الفرنسية بناني أحمد 10
 المدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية المغة الفرنسية فرشولي )ـ( كوشكار فاطمة الزىرة 11
 جامعة تيارت المغة الفرنسية بوعشة عبد الرحماف 12
 جامعة وىراف لمعمـو و التكنولوجيا المغة الفرنسية )ـ( ثابت آوؿ زوليخةحفاؼ  13
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 المغة اإلنجميزية 
 جامعة معسكر لغةإنجميزية يحياوي حبيب 01
 جامعة ورقمة لغة إنجميزية بوصبعي عبد العزيز 02
 جامعة المسيمة لغة إنجميزية فرنيني )ـ( بمعبد الوىاب ليندة 03
 المدرسة العميا لألساتذة بوزريعة إنجميزيةلغة  مسخر حياة 04
 2جامعة الجزائر  لغة إنجميزية زغار دليمة 05

 

 المغة اإلسبانية 
 2جامعة وىراف  أدب إسباني(لغة إسبانية ) بف عمر )ـ( حموش رشيدة 01

 

 المغة اإليطالية 
 2جامعة الجزائر لغة إيطالية خموياتي سعاد 01

 

 المغة األلمانية 
 2جامعة الجزائر  لغة ألمانية رفيقةبغوؿ  01

 

 فرع : العموم القانونية واإلدارية
 القانون العام 

 جامعة خميس مميانة قانوف عاـ عمروش )ـ( طيبي سعاد 01
 جامعة خميس مميانة قانوف عاـ رواب جماؿ 02
 جامعة المسيمة قانوف عاـ بمواضح الطيب 03
 بسكرةجامعة  قانوف عاـ حاحة عبد العالي 04
 المركز الجامعي تيسمسيمت قانوف عاـ روشو خالد 05
 جامعة خميس مميانة قانوف عاـ بف جياللي عبد الرحمف 06
 جامعة المدية قانوف عاـ غربي أسامة 07
 جامعة قالمة قانوف عاـ حسوف دمحم عمي 08
 جامعة تيارت قانوف عاـ حبشي لزرؽ  09
 تيارتجامعة  قانوف عاـ قوسـ حاج غوثي 10
 جامعة التكويف المتواصل قانوف عاـ طربيت سعيد 11
 2جامعة البميدة قانوف عاـ قاسمية جماؿ 12
 1جامعة الجزائر قانوف عاـ عمي أحمد صالح 13
 جامعة خنشمة قانوف عاـ بوقرة إسماعيل 14
 جامعة تيارت قانوف عاـ بمفضل دمحم 15
 سعيدةجامعة  قانوف عاـ أسود دمحم األميف 16
 2جامعة البميدة قانوف عاـ حزيط دمحم 17
 جامعة ورقمة قانوف عاـ خويمدي السعيد 18
 2جامعة وىراف قانوف عاـ طيبي دمحم بمياشمي األميف 19
 جامعة سيدي بمعباس قانوف عاـ شايب صورية 20
 جامعة تيارت قانوف عاـ مداح حاج عمي 21
 جامعة سعيدة قانوف عاـ بقرار )ـ( عويسات فتيحة 22
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 القانون الخاص 
 جامعة الجمفة قانوف خاص معيزة عيسى 01
 جامعة مستغانـ  قانوف خاص حيتالة معمر 02
 جامعة األغواط  قانوف خاص بوقريف عبد الحميـ 03
 جامعة تيزي وزو  قانوف خاص شيخ )ز( بف سمطاف ناجية 04
 جامعة تيزي وزو  قانوف خاص تيزا )ـ( حسيف نوارة 05
 جامعة تيارت  قانوف خاص مكي خالدية 06
 جامعة مستغانـ  قانوف خاص زىدور كوثر 07
 جامعة األغواط  قانوف خاص بمكعيبات مراد  08
 جامعة تيارت  قانوف خاص بمقنيشي حبيب 09
 جامعة بسكرة قانوف خاص حسونة عبد الغني 10
 جامعة بسكرة قانوف خاص يوسفي نور الديف 11
 جامعة مستغانـ  قانوف خاص عبد القادرفنينخ  12
 جامعة مستغانـ  قانوف خاص موالي )ـ( بف قو أماؿ 13
 2جامعة البميدة قانوف خاص جالب )ـ( بوحفص نعناعة 14
 جامعة تيزي وزو  قانوف خاص إدريس )ـ( آيت وازو زاينة 15
 جامعة خميس مميانة قانوف خاص جبار )ز( لعالوي جميمة  16
 جامعة عنابة قانوف خاص مرامرية  حمو 17
 جامعة األغواط قانوف خاص زبيري بف قويدر 18
 جامعة تيزي وزو قانوف خاص أبو عداو )ـ( فتحي وردية 19
 2جامعة البميدة قانوف خاص حميدة جميمة  20
 جامعة تيزي وزو قانوف خاص زايدي )ـ( كساؿ سامية 21
 تيزي وزوجامعة  قانوف خاص حمادوش أنيسة 22
 المركز الجامعي تيبازة قانوف خاص عاشور فاطمة 23
 جامعة تممساف  قانوف خاص بف عصماف جماؿ 24
 جامعة األغواط قانوف خاص دمانة دمحم 25
 1جامعة قسنطينة قانوف خاص غضباف )ـ( بميماف يمينة 26
 1جامعة الجزائر قانوف خاص حوحو يمينة 27
 1جامعة الجزائر قانوف خاص شويرب خالد 28
 1جامعة الجزائر قانوف خاص إلغات ربيحة 29
 جامعة الجمفة قانوف خاص لبيض ليمى 30
 2جامعة وىراف قانوف خاص محمودي فاطيمة 31
 1جامعة الجزائر قانوف خاص سعيداف أسماء 32
 جامعة خنشمة قانوف خاص راجي عبد العزيز 33
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 سعيدةجامعة  قانوف خاص منادي مميكة بريكة 34
 2جامعة البميدة قانوف خاص محمودي عبد العزيز 35
 جامعة سيدي بمعباس قانوف خاص صابري )ـ( كريـ زينب 36
 جامعة الجمفة قانوف خاص زروؽ يوسف 37

 

 2020جويمية  15ا القرار الذي يسري مفعولو ابتػػداء مف ذيكمف السيد مدير الموارد البشرية بتنفيذ ى :2المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.والذي 

 2020 جويمية 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخة  1تضمن الموافقة عمى مداولة مجمس إدارة جامعة البميدةي ،2020جويمية  20مؤرخ في  520قــرار رقم 

 والمتضمنة الموافقة عمى إيجار محالت عقارية تابعة لمجامعة لفائدة متعاممين خواص 2019نوفمبر  27في 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، والمتضمف إنشاء جامعة البميدة، المعدؿ والمتمـ1989
، 2003غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 19و 13سيما المادتيف  الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال
، 2013يناير سنة  30الموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .حيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صال
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادى األولى عاـ  18المؤرخ في  79-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

الموافق أوؿ  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89، المعدؿ والمتمـ لممرسوـ التنفيذي رقـ 2017
 .1ة البميدةوالمتضمف إنشاء جامع 1989غشت سنة 

 .2019نوفمبر  27المؤرخ في  1عمى محضر مداولة مجمس إدارة جامعة البميدة وبناءً  -
دارة إوالمتعمقة بمداولة مجمس  2020جواف  11/و.ـ/ المؤرخة في 1434عمى مراسمة وزارة المالية رقـ  وبناءً  -

 . 2019نوفمبر  27المؤرخة في  1البميدةجامعة 
 

 ي ـقـــــّرر
 

غشت  23المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  19طبقا لمفقرة األولى مف المادة  األولى:المادة 
المؤرخة في  1مجمس إدارة جامعة البميدة ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، يوافق عمى مداولة2003

 والمتعمقة بإيجار ىياكل عقارية لفائدة متعامميف خواص. 2019نوفمبر  27
يترتب عمى الموافقة عمى مداولة مجمس اإلدارة المذكورة في المادة األولى أعاله، منح المتعامل الخاص  :2المادة 

 ، وفق سندات شغل مؤقتة قابمة لإللغاء.1رخصة استغالؿ محالت عقارية تابعة لجامعة البميدة
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شغل المذكور ي تغيير في النشاط الذي منحت عمى أساسو رخصة االستغالؿ، إلى إلغاء سند الأيؤدي 
 .أعاله

أعاله،  2مف مداخيل رخصة االستغالؿ المذكورة في المادة  %10 ػآتاوة تقدر ب 1تدفع جامعة البميدة  :3المادة 
مف قانوف المالية لسنة  109لدى مفتشية أمالؾ الدولة المختصة إقميميا لفائدة ميزانية الدولة طبقا لممادة 

 .1988مف قانوف المالية لسنة  138المعدلة لممادة  1993
، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا 1بة التسيير ومدير جامعة البميدةيكمف كل مف مدير الميزانية والوسائل ومراق :4المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 20 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، يتضمن الموافقة عمى مداولة مجمس إدارة جامعة األمير عبد 2020جويمية  20مؤرخ في  521قــرار رقم 

والمتضمنة الموافقة عمى إيجار محالت  2019ديسمبر  18القادر لمعموم اإلسالمية بقسنطينة المؤرخة في 
 تعاممين خواصعقارية تابعة لمجامعة لفائدة م

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 1984غشت سنة  4الموافق  1414ذي القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة األمير عبد القادر لمعمـو االسالمية، المعدؿ والمتمـ
يونيو سنة  23الموافق  1441في أوؿ ذي القعدة عاـ  المؤرخ 163-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ2020
، 2003غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .منو 19و 13السيما المادتيف  الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،
، 2013يناير سنة  30الموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 18طينة المؤرخ في عمى محضر مداولة مجمس إدارة جامعة االمير عبد القادر لمعموـ االسالمية بقسن وبناءً  -

 .2019ديسمبر 
دارة إوالمتعمقة بمداولة مجمس  2020جواف  11/و.ـ/ المؤرخة في 1434عمى مراسمة وزارة المالية رقـ  وبناءً  -

 . 2019ديسمبر  18جامعة االمير عبد القادر لمعمـو االسالمية بقسنطينة المؤرخة في 
 

 ي ـقـــــّرر
 

غشت  23المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  مف المرسوـ 19طبقا لمفقرة األولى مف المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، يوافق عمى مداولة مجمس إدارة جامعة االمير عبد القادر 2003

ئدة والمتعمقة بإيجار ىياكل عقارية لفا 2019ديسمبر  18لمعموـ االسالمية بقسنطينة المؤرخة في 
 متعامميف خواص.
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يترتب عمى الموافقة عمى مداولة مجمس اإلدارة المذكورة في المادة األولى أعاله، منح المتعامل الخاص  :2المادة 
رخصة استغالؿ محالت عقارية تابعة لجامعة االمير عبد القادر لمعموـ االسالمية بقسنطينة، وفق سندات 

 شغل مؤقتة قابمة لإللغاء.
في النشاط الذي منحت عمى أساسو رخصة االستغالؿ، إلى إلغاء سند الشغل المذكور  ي تغييرأيؤدي 
 .أعاله

مف مداخيل رخصة  %10 ػتدفع جامعة األمير عبد القادر لمعموـ االسالمية بقسنطينة آتاوة تقدر ب :3المادة 
أعاله، لدى مفتشية أمالؾ الدولة المختصة إقميميا لفائدة ميزانية الدولة  2االستغالؿ المذكورة في المادة 

 .1988مف قانوف المالية لسنة  138المعدلة لممادة  1993مف قانوف المالية لسنة  109طبقا لممادة 
بة التسيير ومدير جامعة االمير عبد القادر لمعموـ االسالمية يكمف كل مف مدير الميزانية والوسائل ومراق :4المادة 

بقسنطينة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث 
 العممي.

 2020 جويمية 20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العميا المدرسة، يتضمن الموافقة عمى مداولة مجمس إدارة 2020جويمية  20مؤرخ في  522قــرار رقم 
 والمتضمنة الموافقة عمى إيجار محالت عقارية 2019ديسمبر  15المؤرخة في  لمفالحة بالحراش

 لفائدة متعاممين خواص لممدرسةتابعة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20التنفيذي رقـ بمقتضى المرسوـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  219-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .رج الجامعةوالمتضمف تحويل المعيد الوطني لمفالحة الى مدرسة خا
، 2013يناير سنة  30الموافق  1433ربيع 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 33و 27سيما المادتيف  يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، الالذي 
 .2019ديسمبر  15عمى محضر مداولة مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمفالحة بالحراش المؤرخة في  وبناءً  -
مداولة مجمس إدارة والمتعمقة ب 2020جواف  11/و.ـ/ المؤرخة في 1434عمى مراسمة وزارة المالية رقـ  وبناءً  -

 .2019ديسمبر  15المدرسة الوطنية العميا لمفالحة بالحراش المؤرخة في 
 

 ي ـقـــــّرر
 

 2016يونيو  14المؤرخ في  176-16مف المرسوـ التنفيذي رقـ  33طبقا لمفقرة األولى مف المادة  المادة األولى:
والمذكورة اعاله، يوافق عمى مداولة مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمفالحة بالحراش المؤرخة في 

 والمتعمقة بإيجار ىياكل عقارية لفائدة متعامميف خواص. 2019ديسمبر  15
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تعامل الخاص يترتب عمى الموافقة عمى مداولة مجمس اإلدارة المذكورة في المادة األولى أعاله، منح الم :2المادة 
رخصة استغالؿ محالت عقارية تابعة لممدرسة الوطنية العميا لمفالحة بالحراش، وفق سندات شغل مؤقتة 

 قابمة لإللغاء.
ي تغيير في النشاط الذي منحت عمى أساسو رخصة االستغالؿ، إلى إلغاء سند الشغل المذكور أيؤدي 
 .أعاله

مف مداخيل رخصة االستغالؿ  %10 ػلمفالحة بالحراش، آتاوة تقدر بتدفع المدرسة الوطنية العميا : 3المادة 
أعاله، لدى مفتشية أمالؾ الدولة المختصة إقميميا لفائدة ميزانية الدولة طبقا لممادة  2المذكورة في المادة 

 .1988مف قانوف المالية لسنة  138المعدلة لممادة  1993مف قانوف المالية لسنة  109
ل مف مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفالحة بالحراش، يكمف ك :4المادة 

 كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 20 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الباقي بن زيانأ.د عبد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مركز تنمية مداولة مجمس إدارة ، يتضمن الموافقة عمى 2020جويمية  20مؤرخ في  523قــرار رقم 

 والمتضمنة الموافقة عمى إيجار محالت عقارية 2019ديسمبر  19المؤرخة في  التكنولوجيات المتطورة
 لفائدة متعاممين خواص لممركزتابعة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمف إنشاء 1988مارس  22الموافق  1408شعباف عاـ  4المؤرخ في  61-88بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعدؿ والمتمـ
يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ2020
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

سيما  ، الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ال2011
 .منو 20المادة 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .حدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي ي

 .2019ديسمبر  19عمى محضر مداولة مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة المؤرخ في  وبناءً  -
 

 ي ـقـــــّرر
 

 2011نوفمبر  24المؤرخ في  396-11مف المرسـو التنفيذي رقـ  20مف المادة  4طبقا لمفقرة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يوافق عمى مداولة مجمس إدارة مجمس مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة المؤرخة في 

 والمتعمقة بإيجار ىياكل عقارية لفائدة متعامميف خواص. 2019ديسمبر  19
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امل الخاص يترتب عمى الموافقة عمى مداولة مجمس اإلدارة المذكورة في المادة األولى أعاله، منح المتع :2المادة 
رخصة استغالؿ محالت عقارية تابعة لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، وفق سندات شغل مؤقتة قابمة 

 لإللغاء.
ى إلغاء سند الشغل المذكور ي تغيير في النشاط الذي منحت عمى أساسو رخصة االستغالؿ، إلأيؤدي 
 أعاله.

مف مداخيل رخصة االستغالؿ المذكورة في  %10 ػآتاوة تقدر بيدفع مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة   :3المادة 
مف  109أعاله، لدى مفتشية أمالؾ الدولة المختصة إقميميا لفائدة ميزانية الدولة طبقا لممادة  2المادة 

 .1988مف قانوف المالية لسنة  138المعدلة لممادة  1993قانوف المالية لسنة 
ية والوسائل ومراقبة التسيير ومدير مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة ، كل يكمف كل مف مدير الميزان :4المادة 

 فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 20 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020جويمية  21مؤرخ في  524رقم  قــرار

 قــالمة-1945ماي  08بجامعة  لكمية العمـــوم والتكنـولـوجيـا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ. والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

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

 تّمـ.نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمالذي 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
 -1945ماي  08وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة  -

 .2020جواف    02قػػػػػػػػػالمة المؤّرخ في 
 ي ـقـــــّرر

 

ية جمادى الثان 57المؤرخ في  >:5-36مف المرسوـ التنفيذي رقـ  77و 76تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 5336غشت سنة  56الموافق  4757عاـ 

 قالمة.-78>4ماي  ;3تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة 
 -78>4ماي  ;3والتكنولوجيا بجامعة العمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 قػػػػػػػػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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قػػػػػػػػػالمة، كل فيما يخصو، -78>4ماي  ;3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبح

 2020 جويمية 21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020جويمية  21المؤرخ في  524رقم  رارــق بالقـــممح
 قــالمة-1945ماي  08بجامعة  لكمية العمـــوم والتكنـولـوجيـا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 اليندسة الميكانيكيةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  يمس دمحم عثماف 1
 عميد الكمية قنفود دمحم 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  ماضي رفيق 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية موساوي عبد الكريـ 4
 رئيس قسـ اليندسة المدنية والري  بمعابد زىر الديف 5
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية بوشريط سبتي 6
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت السمكية والالسمكية بوعالؽ أحسف 7
 رئيس قسـ اإللكتروتقنية واألتوماتيؾ منداسي سفياف 8
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق نمامشة عبد الرفيق 9
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية والعمراف بوجاىـ حسيف 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري  نافع زىر الديف 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية حداد عبد الكريـ 12
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 مّثل عف األساتذة المساعديف أوالد الشيخ روميسا 29
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  21مؤرخ في  525رقم  قــرار
 قــالمة-1945ماي  08العموم والتكنولوجيا بجامعة  لقسم اليندسة المدنية والّري بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعّدؿ والمتّمـ
 غشت سنة 23وافق الم 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
العموـ والتكنولوجيا  ضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري بكميةوبناًء عمى مح -

 .2020مارس  11قػالمة المؤّرخ في -1945ماي  08بجامعة 
 

 ي ـقـــــّرر
 

 

جمادى الثانية عاـ  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسـو التنفيذي رقـ  ;7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 5336غشت سنة  56الموافق  4757

لتكنولوجيا بجامعة  االعموـ و  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري بكمية
 قػػػػػػػػػالمة.-78>4ماي  ;3

العموـ والتكنولوجيا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري بكمية :2المادة 
 قػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-78>4ماي  ;3بجامعة 
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قالمة، كل فيما يخصو، -78>4ماي  ;3ف العالييف ومدير جامعة يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكوي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  21المؤرخ في  525 رقـمممحــق بالقـرار 
 قــالمة -1945ماي  08العموم والتكنولوجيا بجامعة  بكمية لقسم اليندسة المدنية والري 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ نافع زىر الديف 1
 رئيس القسـ بمعابد لزىر 2
 أستاذ بف مالؾ دمحم العربي 3
 أستاذ روايقية عمار 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف عمارة فاطمة الزىراء 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" كشكار شيراز 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" ضرباني مريـ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  21مؤرخ في  526رقم  قــرار

 المةق-1945ماي  08العموم والتكنولوجيا بجامعة  لقسم اليندسة المعمارية والعمران بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

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

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
العمـو  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية والعمراف بكميةوبناًء  -

 .2020ماي  11في قػػػالمة المؤّرخ -1945ماي  08والتكنولوجيا بجامعة 
 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسـو التنفيذي رقـ  ;7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 5336غشت سنة  56الموافق  4757

العموـ والتكنولوجيا  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية والعمراف بكمية
 قػػالمة.-78>4ماي  ;3بجامعة  



  2020-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   257

 

 

العموـ والتكنولوجيا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية والعمراف بكمية :2المادة 
 قػػػػػػػػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -78>4ماي  ;3بجامعة 

ل فيما يخصو، قالمة، ك-78>4ماي  ;3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  21المؤرخ في  526رقـم ممحــق بالقـرار 
 قــالمة-1945ماي  08العموم والتكنولوجيا بجامعة  بكمية لقسم اليندسة المعمارية والعمران

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ عمقمة جماؿ 1
 رئيس القسـ بوجاىـ حسيف 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" العزري يوسف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حريدي فاطمة الزىراء 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جواد فاطمة الزىراء 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شرايطية دمحم 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مدور العربي 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألعضاء المجنة العممية لقسم اإللكتـرونيك  يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  21مؤرخ في  527رقم  قــرار

 قــالمة-1945ماي  08العموم والتكنولوجيا بجامعة  واالتصـاالت السـمكية والالسـمكية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  المعّدؿ. والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 ى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت السمكية والالسمكية بكميةوبناًء عم -

 .2020ماي  11قالمة المؤّرخ في -1945ماي  08العموـ والتكنولوجيا بجامعة 
 

 ي ـقـــــّرر
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جمادى الثانية عاـ  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسـو التنفيذي رقـ  ;7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 5336غشت سنة  56الموافق  4757

العمـو  السمكية والالسمكية بكمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت
 قالمة.-78>4ماي  ;3والتكنولوجيا بجامعة 

 تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت السمكية والالسمكية بكمية :2المادة 
 قالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-78>4ماي  ;3العموـ والتكنولوجيا بجامعة 

قػالمة، كل فيما يخصو، -78>4ماي  ;3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 بن زيان أ.د عبد الباقي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  21المؤرخ في  527رقـم ممحــق بالقـرار 
 قالمة-1945ماي  08بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة  واالتصـاالت السـمكية والالسـمكيةاإللكتـرونيك لقسم 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دغماف حكيـ 1
 رئيس القسـ بوعالؽ أحسف 2
 أستاذ رضاضعة صالح 3
 أستاذ يونسي عبد العزيز 4
 أستاذ  بف ناصر العياشي 5
 أستاذ  سدراوي موسى  6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بولسينة فيصل 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف جودي سميـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوعالؽ عبد الحميـ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2020جويمية  21مؤرخ في  528رقم  قــرار

 قــالمة-1945ماي  08العموم والتكنولوجيا بجامعة  اليندسة اإللكتروتقنية واألوتوماتيك بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  ّذي القعدةأّوؿ المؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، 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  -
 .ر التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزي

العمـو  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة اإللكتروتقنية واألوتوماتيؾ بكمية -
 .2020مارس  12قالمة المؤّرخ في -1945ماي  08والتكنولوجيا بجامعة 

 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسـو التنفيذي رقـ  ;7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 5336غشت سنة  56الموافق  4757

العمـو  كميةاليندسة اإللكتروتقنية واألوتوماتيؾ ب القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 قػالمة.-78>4ماي  ;3والتكنولوجيا بجامعة 

العمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة اإللكتروتقنية واألوتوماتيؾ بكمية :2المادة 
 قالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-78>4ماي  ;3والتكنولوجيا بجامعة 

قػالمة، كل فيما يخصو، -78>4ماي  ;3لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  يكمف المدير العاـ :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  21المؤرخ في  528 رقـمممحــق بالقـرار 
 قــالمة -1945ماي  08العموم والتكنولوجيا بجامعة  بكمية واألوتوماتيكلقسم اليندسة اإللكتروتقنية 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوناية كماؿ 1
 رئيس القسـ منداسي سفياف 2
 أستاذ  لمزادمي أحسف 3
 أستاذ بولوح مسعود 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عيدود دمحم 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" الحفيعبوشمخة عبد  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قوايدية السعيد 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020جويمية  21مؤرخ في  529رقم  قــرار

 قـالمة-1945ماي  08العموم والتكنولوجيا بجامعة  لقسم ىندسة الطرائق بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعّدؿ والمتّمـ
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 غشت سنة 23الموافق  1424مادى الثانية عاـ ج 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  -
 بحث العممي.ير التعميـ العالي والالذي يحدد صالحيات وز 

العموـ والتكنولوجيا بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية -
 .2020ماي  11ػػػػالمة المؤّرخ في قػػػػػ -1945ماي  08

 

 ي ـقـــــّرر
 

 

جمادى الثانية عاـ  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسـو التنفيذي رقـ  ;7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 5336غشت سنة  56الموافق  4757

 ;3عموـ والتكنولوجيا بجامعة  ال القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية
 قػػالمة.-78>4ماي 

 ;3العموـ والتكنولوجيا بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية :2المادة 
 قالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-78>4ماي 

قػالمة، كل فيما يخصو، -78>4ماي  ;3ومدير جامعة  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد  2020جويمية  21المؤرخ في  529رقـم ممحــق بالقـرار 
 قــالمة-1945ماي  08العموم والتكنولوجيا بجامعة  بكمية لقسم ىندسة الطرائق

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ لحيواؿ ياسمينة 1
 رئيس القسـ نمامشة عبد الرفيق 2
 أستاذ بف حمزة دمحم الحسيف 3
 أستاذ عايدةبف حميدة  4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شالغمية دمحم الياميف 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بادي صونية 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بيموؿ عبيدة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020جويمية  21مؤرخ في  530رقم  قــرار

 قــالمة-1945ماي  08العموم والتكنولوجيا بجامعة  لقسم اليندسـة الميكـانـيكية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
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 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ء جامعة قالمة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشا

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24خ فيالمؤر  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  -
 .عالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ ال

العمـو والتكنولوجيا  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية -
 .2020مارس  11ػالمة المؤّرخ في قػ-1945ماي  08بجامعة 

 

 ي ـقـــــّرر
 

 

جمادى الثانية عاـ  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسـو التنفيذي رقـ  ;7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تح5336غشت سنة  56الموافق  4757

 ;3 العموـ والتكنولوجيا بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية
 قػػالمة.-78>4ماي 

العموـ والتكنولوجيا بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية :2المادة 
 ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.قػػالمة، وفق-78>4ماي  ;3

قالمة، كل فيما يخصو، -78>4ماي  ;3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 21 فيحرر بالجزائر 
 والبحث العمميوزير التعميم العالي 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العمميةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2020جويمية  21المؤرخ في  530رقـم ممحــق بالقـرار 
 قــالمة -1945ماي  08العموم والتكنولوجيا بجامعة  بكمية لقسم اليندسـة الميكـانـيكية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حداد عبد الكريـ 1
 رئيس القسـ بوشريط سبتي 2
 أستاذ بزازي عبد الرزاؽ 3
 أستاذ يمس دمحم عثماف 4
 أستاذ الشريفجامع دمحم  5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بميادي سميـ 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمباح أحمد 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حمالوي نصيرة 8
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوخروبة وحيد 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020جويمية  21مؤرخ في  531رقم  قــرار
 الجمفة-بجامعة زيان عاشورلكمية الحقوق والعموم السياسية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ذي القعدةخ في المؤرّ  163-20الرئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ  -

 .المعّدؿ 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
والمتضمف  2009يناير سنة  4 الموافق 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  محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة وبناًء عمى -

 .2020جويمية  06لجمفة المؤّرخ في ا-عاشور
 ي ـقـــــّرر 

 

جمادى الثانية  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسوـ التنفيذي رقـ  77و 76تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 5336غشت سنة  56الموافق  4757عاـ 

 .الجمفة -زياف عاشور القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
-الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة زياف عاشور تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 الجمفة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
صو، بتطبيق الجمفة، كل فيما يخ-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 21 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020جويمية  21المؤرخ في  531رقم  رارــق بالقـــممح

 الجمفة-بجامعة زيان عاشور لكمية الحقوق والعموم السياسية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  بورزؽ أحمد 1
 عميد الكمية فشار عطاء هللا 2
 نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  بف مصطفى عيسى 3
 نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بمقاسـمخمط   4
 رئيس قسـ العمـو السياسية زوامبية عبد النور 5
 رئيس قسـ الحقوؽ  لعروسي سميماف 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية الكر دمحم 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  طيبي عيسى 8
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية نوري نعاس 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية بمخيرات حوسيف 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  فيـر فطيمة الزىرة 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف عمي خميل 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عصبي حميمة السعدية 13
 مدير مخبر بحث قيرع سميـ 14
 مدير مخبر بحث كماؿ جعالب 15
 مسؤوؿ المكتبة قاسـ فتيحة 16

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة ، 2020جويمية  21مؤرخ في  532رقم  قــرار

 الجمفة-الحقوق والعموم السياسية بجامعة زيان عاشور لقسم الحقــوق بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ذي القعدةخ في المؤرّ  163-20الرئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ  -

 .المعّدؿ الحكومة،والمتضّمف 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
والمتضمف  2009يناير سنة  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
الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  ذة بالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األسات -

 .2020جواف  30الجمفة المؤّرخ في -زياف عاشور
 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسـو التنفيذي رقـ  ;7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 5336غشت سنة  56الموافق  4757

بجامعة زياف  الحقوؽ والعموـ السياسية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية
 الجمفة.-عاشور

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة زياف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية :2المادة 
 الجمفة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-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 جويمية 21 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  21المؤرخ في  532 رقـمممحــق بالقـرار 
 الجمفة-السياسية بجامعة زيان عاشور الحقوق والعموم بكمية لقسم الحقــوق 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ طيبي عيسى 1
 رئيس القسـ لعروسي سميماف 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حجاج مميكة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خمدوف عيشة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عينة مسعود 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ىزرشي عبد الرحمف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جدي نجاة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قراشة دمحم رشيد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بشير حفيظة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  21مؤرخ في  533رقم  قــرار

 الجمفة-الحقوق والعموم السياسية بجامعة زيان عاشور لقسم العموم السياسية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ذي القعدةخ في المؤرّ  163-20الرئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ  -

 .المعّدؿ الحكومة،والمتضّمف 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
والمتضمف  2009يناير سنة  4 الموافق 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
الحقوؽ والعموـ السياسية  بالمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 .2020جواف  29الجمفة المؤّرخ في -بجامعة زياف عاشور
 ي ـقـــــّرر

جمادى الثانية عاـ  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسـو التنفيذي رقـ  ;7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 5336غشت سنة  56الموافق  4757

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية
 الجمفة.-زياف عاشور

الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية بكمية :2المادة 
 الجمفة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-زياف عاشور
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 يقالجمفة، كل فيما يخصو، بتطب-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 21 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  21المؤرخ في  533 رقـمممحــق بالقـرار 

 الجمفة-والعموم السياسية بجامعة زيان عاشورالحقوق  بكمية لقسم العموم السياسية
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ الكر دمحم 1
 رئيس القسـ زوامبية عبد النور 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جداوي خميل 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف غربي ميمود 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوسعيد عبد الحق 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بعيطيش يوسف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف عالؿ عمي 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية  2020جويمية  21مؤرخ في  534رقم  قــرار

 الجمفة-العموم والتكنولوجيا بجامعة زيان عاشور بكمية لقسم اليندسة الكيربائية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ذي القعدةخ في المؤرّ  163-20الرئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ  -

 .المعّدؿ الحكومة،والمتضّمف 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
والمتضمف  2009يناير سنة  4 الموافق 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
العمـو والتكنولوجيا  بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 .2020جواف  30الجمفة المؤّرخ في -بجامعة زياف عاشور
 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسـو التنفيذي رقـ  ;7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 5336غشت سنة  56الموافق  4757

العموـ والتكنولوجيا بجامعة زياف  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية
 الجمفة.-عاشور
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العموـ و التكنولوجيا بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية :2المادة 
 الجمفة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -زياف عاشور

 بيقالجمفة، كل فيما يخصو، بتط-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 21 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  21المؤرخ في  534 رقـمممحــق بالقـرار 

 الجمفة-العموم والتكنولوجيا بجامعة زيان عاشور بكمية لقسم اليندسة الكيربائية
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ طواؿ بمقاسـ 1
 رئيس القسـ قزيـ جماؿ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عيسى عمر 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" رابحي عبد الحميـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ىدروؽ ناجي 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحمناظور  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قيرش بمقاسـ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  21مؤرخ في  535رقم  قــرار

 الجمفة-العموم والتكنولوجيا بجامعة زيان عاشور لقسم اليندسة المدنية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ذي القعدةخ في المؤرّ  163-20الرئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ  -

 .المعّدؿ الحكومة،والمتضّمف 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
والمتضمف  2009يناير سنة  4 الموافق 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
العموـ و التكنولوجيا  بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 .2020جواف  30الجمفة المؤّرخ في -بجامعة زياف عاشور
 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسـو التنفيذي رقـ  ;7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 5336غشت سنة  56الموافق  4757
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العموـ والتكنولوجيا بجامعة زياف  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية
 الجمفة.-عاشور

العموـ والتكنولوجيا بجامعة زياف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية: 2المادة 
 الجمفة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-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 جويمية 21 فير بالجزائر حر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  21المؤرخ في  535 رقـمممحــق بالقـرار 

 الجمفة-العموم والتكنولوجيا بجامعة زيان عاشور بكمية لقسم اليندسة المدنية
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ زعيتري ربيح 1
 رئيس القسـ حرز هللا صالح الديف 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بداوي دمحم 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رابحي دمحم 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دوارة طو حسيف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عمراف دمحم 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حريش لزىر 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" براىيمي دمحم 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حاجي بف صالح 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020جويمية  21مؤرخ في  536رقم  قــرار

 الجمفة-العموم والتكنولوجيا بجامعة زيان عاشور بكمية لقسم الجذع المشترك 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ذي القعدةخ في المؤرّ  163-20الرئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ  -

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

 ظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.والقواعد الخاصة بتنالذي يحّدد مياـ الجامعة  2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إنشاء جامعة الجمفة، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30افق المو  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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العموـ والتكنولوجيا بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ بكمية -
 .2020جواف  30الجمفة المؤّرخ في  -زياف عاشور

 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسـو التنفيذي رقـ  ;7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 5336غشت سنة  56الموافق  4757

والتكنولوجيا بجامعة زياف العموـ  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ بكمية
 الجمفة.-عاشور

العموـ والتكنولوجيا بجامعة زياف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ بكمية :2المادة 
 الجمفة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-عاشور

 الجمفة، كل فيما يخصو، بتطبيق-امعة زياف عاشوريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير ج :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 21 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  21المؤرخ في  536 رقـمممحــق بالقـرار 

 الجمفة-والتكنولوجيا بجامعة زيان عاشورالعموم  بكمية لقسم الجذع المشترك
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بمعدؿ عبد القادر 1
 رئيس القسـ البار دمحم 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" باشا عبد القادر 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زقار عمر 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" منصور عمر 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قاسـ عمر 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" براىيمي عبد القادر 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020جويمية  21مؤرخ في  537رقم  قــرار

 الجمفة-العموم والتكنولوجيا بجامعة زيان عاشور لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ذي القعدةخ في المؤرّ  163-20الرئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ  -

 .المعّدؿ 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
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09-09التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

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

العمـو والتكنولوجيا  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية -
 .2020جواف  30الجمفة المؤّرخ في -بجامعة زياف عاشور

 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسـو التنفيذي رقـ  ;7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 5336غشت سنة  56الموافق  4757

تكنولوجيا بجامعة زياف العمـو وال القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية
 الجمفة.-عاشور

العموـ والتكنولوجيا بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية :2المادة 
 الجمفة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-زياف عاشور

 الجمفة، كل فيما يخصو، بتطبيق-ر جامعة زياف عاشوريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدي :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 21 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  21المؤرخ في  537رقـم ممحــق بالقـرار 

 الجمفة-العموم والتكنولوجيا بجامعة زيان عاشور بكمية لقسم اليندسة الميكانيكية
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ قزراف الشيخ 1
 رئيس القسـ عيداوي لخضر 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوخمخاؿ دمحم األميف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" موساوي مصطفى 4
 "ب"أستاذ محاضر قسـ  نعاس توفيق الطيب 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حبيب صداـ حسيف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حاشي دحماف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" درـو امبارؾ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" طمحة مصطفى 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020جويمية  21مؤرخ في  538رقم  قــرار

 الجمفة-بجامعة زيان عاشور لكمية العموم والتكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ذي القعدةخ في المؤرّ  163-20الرئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ  -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتن 2003

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

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

 -العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة زياف عاشوروبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس  -
 .2020جواف  28الجمفة المؤّرخ في 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسوـ التنفيذي رقـ  77و 76تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
مذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعّدؿ والمتّمـ، وال5336غشت سنة  56الموافق  4757عاـ 

 .الجمفة-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة زياف عاشور
الجمفة،  -العموـ والتكنولوجيا بجامعة زياف عاشور تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 القرار. وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا
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 جويمية 21 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 عبد الباقي بن زيانأ.د 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020جويمية  21المؤرخ في  538رقم  رارــق بالقـــممح

 الجمفة-والتكنولوجيا بجامعة زيان عاشورلكمية العموم 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ باشا عبد القادر  1
 عميد الكمية حفيفة أحمد  2
 العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث  رويبح عبد القادر 3
 نائب العميد المكمف بالدراسات و المسائل المرتبطة بالطمبة  مزوز لخضر 4
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية  عيداوي لخضر 5
 رئيس قسـ اليندسة المدنية  حرز هللا صالح الديف  6
 رئيس قسـ الجدع المشترؾ البار دمحم  7
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية  قزيـ جماؿ  8
 رئيس المجنة العممية لقسـ الجدع المشترؾ  بمعدؿ عبد القادر  9
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية قزراف الشيخ  10
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 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية  زعيتري ربيح  11
 اليندسة الكيربائيةرئيس المجنة العممية لقسـ  طواؿ بمقاسـ  12
 مدير مخبر بحث لسبط يحيى  13
 مدير مخبر بحث متيش لحسف  14
 ممّثل عف األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية  بداوي دمحم  15
 ممّثل عف األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية رابحي دمحم  16
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجدع المشترؾممّثل عف  منصور عمر  17
 ممّثل عف األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية بوخمخاؿ دمحم لميف  18
 ممّثل عف األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية بوقزي العربي  19
 ممّثل عف األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية  شروف لخميسي  20
 ممّثل عف األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية بف عيسى عمر  21
 ممّثل عف األساتذة المساعديف  درـو مبارؾ 22
 ممّثل عف األساتذة المساعديف  قوادري عمر  23
 مسؤولة مكتبة الكمية  بقة ربيعة  24
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متحانات شيادة الّدراسات الّطبية الخاّصة ا تواريخ إجراءيحّدد  2020جويمية  21مؤرخ في  539رقـم  قــرار

 (2020 وت إلى أول أكتوبرأ 23ستدراكية من افي الّطب والّصيدلة وطب األسنان )دورة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 .شيادة الّدراسات الّطبية الخاّصةالمتضّمف إنشاء  1971ديسمبر  3المؤرخ في  275-71بمقتضى المرسـو رقـ  -
يونيو سنة  23الموافق ، 1441أوؿ ذي القعدة عاـ  24المؤرخ في  163-20 بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ -

 .ؿ، المعدّ تعييف أعضاء الحكومة والمتضّمف 2020
المتضّمف قانوف المقيـ في العموـ و  2011جويمية سنة  3المؤرخ في  236-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الطبية
 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18 المؤرخ في 77-13رقـ  المرسوـ التنفيذيوبمقتضى  -

 .اّلذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العمميو 
والمتضّمف تنظيـ الّدراسات والتقييـ والّتدرج في  1989فيفري سنة  25المؤرخ في  40وبموجب القرار رقـ  -

 .صةخاّ ال الّدراسات الّطبية
والمتضّمف تنظيـ طور الّتكويف لنيل شيادة  2015نوفمبر سنة  4المؤرخ في  1137وبموجب القرار رقـ  -

 .الّدراسات الّطبية الخاّصة ويحّدد كيفّيات تقييميا والّتدرج فييا
 11المؤرخ في  1747القرار رقـ  المتمـو المعدؿ  2017 سنة جويمية 07المؤرخ في  767وبموجب القرار رقـ  -

اّلذي يحّدد قواعد تنظيـ وسير المجاف البيداغوجية الجيوية لمتخّصصات في العمـو الّطبية و  2016ديسمبر سنة 
 .والمجاف البيداغوجية الوطنية لمتخّصصات في العموـ الّطبية

 
 

 ي ـقـــــّرر
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في الطب والصيدلة شيادة الّدراسات الّطبية الخاصة  تواريخ امتحاناتد يتحدّ ييدؼ ىذا القرار إلى  المادة األولى:
 وطب األسناف. 

 .5353أوؿ أكتوبرإلى  وتأ 56مف  تحّدد فترة الدورة االستدراكية

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

 العمميوزير التعميم العالي والبحث 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد تواريخ اإلمتحانات الوطنية ، 2020جويمية  21مؤرخ في  540 رقم قــرار

 2020-2019لمسنة األولى لإلقامة بعنوان السنة الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2020يونيو سنة  23الموافق  1441عاـ وؿ ذي القعدة أ المؤرخ في 163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، و 
 1994يوليو سنة  23الموافق  1415صفر عاـ  14المؤرخ في  219-94وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 1971غشت سنة  25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤرخ في  215-71المعدؿ والمتمـ لممرسوـ رقـ 
 .الطبية نظاـ الدراساتالمتضّمف و 

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

الذي يحدد شروط التكويف بالدراسات الطبية و  2001جويمية سنة  18المؤرخ في  594وبموجب القرار رقـ  -
 .المتمـالخاصة، المعدؿ و 

والمتضّمف تنظيـ طور الّتكويف لنيل شيادة  2015سنة نوفمبر  4المؤرخ في  1137وبموجب القرار رقـ  -
 .الّدراسات الّطبية الخاّصة ويحّدد كيفّيات تقييميا والّتدرج فييا

 

 ي ـقـــــّرر
 

، والمذكور أعاله، ال سيما المادتيف 5348نوفمبر سنة  7المؤرخ في  :446طبقا ألحكاـ القرار رقـ  :األولىالمادة 
متحانات الوطنية لمسنة األولى لإلقامة، لقرار إلى تحديد تواريخ إجراء االمنو، ييدؼ ىذا ا 46و 43

 .5353->534بعنواف السنة الجامعية 
 متحانات الوطنية لمسنة األولى لإلقامة كما يأتي:تحدد تواريخ إجراء اال :2المادة 

 .5353 نوفمبر سنة 45غاية  نوفمبر إلى 35مف  الدورة العادية: -
 .5353 ديسمبر سنة :4غاية  ديسمبر إلى 39مف  اإلستدراكية:الدورة  -

 4البميدةو  تيزي وزوو  4يكمف كل مف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ورؤساء الجامعات الجزائر :3المادة 
بشار ومستغانـ، كل فيما و  سيدي بمعباسو  تممسافو  ىرافو عنابة و و باتنة و  4سطيفو  6قسنطينةو  بجايةو 

 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسميػة لوزارة الّتعمػػيـ العػالي والبحث العممػي. ،يخصو
 2020 جويمية 21 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد تشكيمة لجان االمتحانات الوطنية لمسنة األولى لإلقامة، 2020جويمية  21مؤرخ في  541رقـم  قــرار
 2020-2019بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020سنة يونيو  23 الموافق 1441ذي القعدة عاـ  أوؿالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ.الذي يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 
المعّدؿ  1994يوليو سنة  23الموافق  1415صفر عاـ  14المؤرخ  219-94التنفيذي رقـ  المرسوـ وبمقتضى -

المتضمف نظاـ الدراسات  1971غشت سنة  25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤرخ في  215-71رقـ  لممرسوـ
 .الطبية

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -
 .البحث العمميد صالحيات وزير التعميـ العالي و والذي يحد

الذي يحدد تنظيـ وتقييـ وتحسيف الدراسات الجامعية و  1993يونيو سنة  30المؤرخ في  82وبموجب القرار رقـ  -
 .لمتدرج في الطب

 ري ـقـــــرّ 
 

بعنواف السنة  ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد تشكيمة لجاف االمتحانات الوطنية لمسنة األولى لإلقامة المادة األولى:
 ممحق ىذا القرار.، تحدد ىذه التشكيمة ب5353->534الجامعية 

 4البميدةو  وزو تيزي و  4يكمف كل مف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ورؤساء الجامعات الجزائر :2المادة 
بشار ومستغانـ، كل فيما و  سيدي بمعباسو  تممسافو  ىرافو عنابة و و باتنة و  4سطيفو  6قسنطينةو  بجايةو 

 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسميػة لوزارة الّتعمػػيـ العػالي والبحث العممػي. ،يخصو
 2020 جويمية 21 فيحرر بالجزائر 

 والبحث العمميوزير التعميم العالي 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الوطنيـة لمّسنـة األولـى لإلقامـةتشكيمـة لجـان االمتحانـات يحـّدد الذي  2020جويمية  21المؤرخ في  541 قــرار رقـمممحـــق ال

 2020-2019بعنـوان الّسنـة الجامعيـة 
 

I / ّةـــــبيصات الطّ خّص الت 
 مكان الممارسة  أعضاء المجان الّتخّصصات

 التخدير واإلنعاش /1

 قسنطينة دمحم الرئيس: األستاذ أشتاتي
  األعضاء المرسموف:

 وىراف األستاذة مزور فطيمة
 الجزائر حراوبية دمحم صالحاألستاذ 

 الجزائر األستاذة لباسي فطيمة
 باتنة األستاذ جناف سميـ

 وىراف األستاذة بف برنو سمية
  العضو االحتياطي:

 سطيف األستاذ مصباح نبيل
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 مكان الممارسة  أعضاء المجان الّتخّصصات

نعاش األطفال /2  تخدير وا 

 وىراف الرئيس: األستاذ نقادي دمحم أميف
  األعضاء المرسموف:

 عنابة عقيل صونيااألستاذة 
 وىراف األستاذة مدبر سميمة خديجة

  العضويف االحتياطييف:
 وىراف األستاذة بومنديل دليمة
 وىراف األستاذ الحميمي كماؿ

 
  

 طب القمب /3

 وىراف الرئيسة: األستاذة حمو بوتميميس ليمى
  األعضاء المرسموف:

 الجزائر األستاذة بف ديب حمودي نعيمة
 عنابة األستاذ أيت عثماف مولود

 الجزائر األستاذ بف خدة سميـ
 بجاية األستاذة كشنورة عمجية

  العضويف االحتياطييف:
 وىراف  األستاذة بناطة نادية فايزة

 وىراف األستاذة لعرج نادية
 

  

طب األمراض الجمدية  /4
 والتناسمية

 الجزائر الرئيس: األستاذ عمار خوجة عومار
  األعضاء المرسموف:

 تممساف  األستاذ بودغاف سطنبولي عمر
 الجزائر األستاذة صالحي عائشة
 الجزائر األستاذة ساحل حورية

 الجزائر األستاذة عتصماف فريدة
  العضويف االحتياطييف:

 الجزائر األستاذة زوبيري سميرة
 الجزائر األستاذ حمادي حكيـ

 
  

وعمم الغدد عمم داء السكري  /5
 الصماء واألمراض األيضية

 قسنطينة الرئيس: األستاذ لزار القاسـ 
  األعضاء المرسموف:

 وىراف األستاذ عماني دمحم لميف
 الجزائر األستاذة فضالة ىداـ نورة سمية

 الجزائر األستاذة ميموني صافية
 الجزائر األستاذ حاج عراب سمير

  العضويف االحتياطييف:
 قسنطينة األستاذة بوداود خديجة

 قسنطينة األستاذة خنصاؿ صابرينة
 

  

 تممساف الرئيس: األستاذ مقني كاووؿ طب األوبئة والطب الوقائي /6
  األعضاء المرسموف:
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 مكان الممارسة  أعضاء المجان الّتخّصصات
 تيزي وزو األستاذة تودفت يسمي فضيمة
 وىراف األستاذ عبد الوىاب عدناف
 الجزائر األستاذ سماعيل نورالديف 

 سطيف األستاذة زايدي زوبيدة
  العضويف االحتياطييف:

 تممساف األستاذة خوليل لطيفة
 سيدي بمعباس  مربوح دمحم أميف األستاذ

 
  

 طب النساء والتوليد /7

 الجزائر الرئيس: األستاذ عداد بوزيد
  األعضاء المرسموف:

 الجزائر األستاذ مجطوح مقراف 
 وىراف األستاذة بالطاش بدرة

 الجزائر األستاذة مداسي عباد فضيمة
 الجزائر األستاذة بف داود حفيظة

 وىراف األستاذ بمجياللي دمحم
 عنابة األستاذة أوراس حياة
  العضويف االحتياطييف:

 الجزائر األستاذ بف مختار سعيد
 الجزائر األستاذة بوزيد سجية

 
  

 طب الدم /8

 سيدي بمعباس حسيف الرئيسة: األستاذ أيت عمي
  األعضاء المرسموف:

 تيزي وزو األستاذة زواوي زىية
 سطيف األستاذة حمدي لزار سممى 

 الجزائر األستاذ بناكمي مالؾ
 الجزائر األستاذة عبد النبي منصور نعيمة

  العضويف االحتياطييف:
 سيدس بمعباس األستاذ بف لزىار سيدي دمحم األميف

 وىراف مسعودي رضااألستاذ 
 

  

 طب الكبد والجياز اليضمي /9

 وىراف الرئيس: األستاذ بوعسرية حمزة
  األعضاء المرسموف:
 الجزائر األستاذ دبزي نبيل

 وىراف األستاذة منوني شفيقة
 الجزائر األستاذة بمحوسيف كافية

  العضويف االحتياطييف:
 وىراف األستاذة عماني نسيمة

 سيدي بمعباس تتساوي جميمةاألستاذة 
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 األمراض المعدية /10

 باتنة الرئيسة: األستاذة طباؿ صورية
  األعضاء المرسموف:

 الجزائر األستاذ بف وراتز عز الديف
 الجزائر األستاذة عاشور نسيمة
 تممساف األستاذة بف شوؾ سامية

 عنابة األستاذ معمري أميف
  العضويف االحتياطييف:

 قسنطينة األستاذة بولكحل نادية
 سطيف األستاذة قنيفي وىيبة

 
  

 الطب الداخمي /11

 وىراف ورالرئيس: األستاذ شراؾ أن
  األعضاء المرسموف:

 سطيف األستاذة شرماط رابحة
 قسنطينة األستاذ كيتوني ياسيف 

 وىراف األستاذ شامي دمحم أميف 
 بجاية األستاذ بوعمي فيصل

 تيزي وزو األستاذ صالح منصور عبدهللا
 الجزائر األستاذة أيوب عيادي سمية

  العضويف االحتياطييف:
 وىراف األستاذ عرار دمحم

 وىراف األستاذة بمحاج نجاة
 

  

الطب الشرعي والقانون  /12
 الطبي واألخالقيات

 وىراف الرئيس: األستاذ أبو بكر عبد المجيد
  األعضاء المرسموف:

 الجزائر األستاذة شيريوات صبايحي عتيقة
 باتنة األستاذ بف عباس المنصف

 سطيف األستاذ بف قوبي سعدية
 الجزائر األستاذ بوسيود كماؿ
  العضويف االحتياطييف:

 تممساف األستاذ طايبي سييمة
 وىراف األستاذ بومسموط سميـ

 
  

الطب النووي والتصوير  /13
 الجزيئي

 الجزائر األستاذ بو يوسف صالح الديفالرئيس: 
  األعضاء المرسموف:

 الجزائر األستاذ حفاؼ الميدي
 تممساف األستاذ بربر نسيب وحيد الديف

 الجزائر األستاذة خميفة أماؿ
 الجزائر األستاذة عميمور آسيا
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عادة  /14 الطب الفيزيائي وا 
 التدريب

 البميدة الرئيس: األستاذ نوار عبد الخالق شريف
  األعضاء المرسموف:

 البميدة األستاذة كاسد حورية
 تممساف األستاذ بف منصور دمحم

 سيدي بمعباس  األستاذ بف صابر وسيني 
 قسنطينة األستاذة لماي سمية
  العضويف االحتياطييف:
 الجزائر األستاذة عالـ شافية
 البميدة األستاذ بوكرة زوىير

 
  

 الرياضةطب  /15

 الجزائر الرئيس: األستاذ بمحسيف مراد
  األعضاء المرسموف:

 البميدة األستاذ غويني أحمد
 الجزائر األستاذ عمامري آية هللا

  العضويف االحتياطييف:
 الجزائر الدكتورة مغالوي فتيحة
 الجزائر الدكتور سميمي مراد

 
  

 طب العمل /16

 وىراف كماف فوزيةالرئيسة: األستاذة بوىديبة 
  األعضاء المرسموف:

 قسنطينة األستاذة شمعة فريدة
 قسنطينة األستاذة ششور حياة
 تيزي وزو األستاذ زعطوط أحمد

 وىراف األستاذة جزولي دمحم األميف
  العضويف االحتياطييف:

 وىراف األستاذ حشالفي حميد
 وىراف األستاذة مزياف زكية

 
  

 طب الكمى /17

 الجزائر الرئيس: األستاذ رماش عزالديف 
  األعضاء المرسموف:

 تيزي وزو األستاذ صوبة عثماف
 وىراف األستاذة زردومي لما فايزة

 الجزائر األستاذ بف زياف عمي 
 تممساف األستاذة حميدو صاري الحوتي روضة

  العضويف االحتياطييف:
 عنابة األستاذ دحدوح عبد الفتاح

 الجزائر األستاذة بحميدة باية
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 طب األعصاب /18

 قسنطينة الرئيس األستاذ حمري عبدالمجيد
  األعضاء المرسموف:
 الجزائر األستاذة مكري سميرة
 الجزائر األستاذ عطاؿ الياس

 تممساف األستاذة بف عباجي شيالي سعاد 
 الجزائر األستاذ ة عمي باشا المية

  االحتياطييف:العضويف 
 قسنطينة األستاذة بولفخاد آسيا

 قسنطينة األستاذ فكراوي أبوبكر صديق
 

  

 طب األورام السرطانية /19

 الجزائر الرئيس: األستاذ أوكاؿ دمحم
  األعضاء المرسموف:

 عنابة األستاذة جدي حناف 
 الجزائر األستاذة سامي صورية
 سيدي بمعباس  األستاذة يكرو جميمة

 سيدس بمعباس األستاذة بريكسي رقيق فايزة
  العضويف االحتياطييف:

 الجزائر األستاذة برايكية رفيقة سياـ
 الجزائر األستاذة لجرود أماؿ

 
  

 طب العيون  /20

 وىراف الرئيسة: األستاذة زواوي نجاة عباسية
  األعضاء المرسموف:

 الجزائر األستاذة غمري نادية
 الجزائر مزاري فطومةاألستاذة 

 الجزائر األستاذة طراحي مميكة
 قسنطينة األستاذ لبوخ سعد

  العضويف االحتياطييف:
 وىراف األستاذ دردور دمحم أميف 

 وىراف األستاذة طالب سعاد
 

  

 طب األذن واألنف والحنجرة /21

 الجزائر الرئيس: األستاذ زميرلي عمر
  األعضاء المرسموف:

 الجزائر األستاذة ياحي أيت مصباح نادية
 الجزائر األستاذة بدار عيساوي المية

 وىراف األستاذ فرقوؽ إبراىيـ
 عنابة األستاذ داودي عبدالجميل 

  العضويف االحتياطييف:
 الجزائر األستاذ أوىاب سفياف
 البميدة األستاذة مالؾ زىية
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 طب األطفال /22

 الجزائر شاعو صابر باشا مريـالرئيسة: األستاذة 
  األعضاء المرسموف:

 الجزائر األستاذ بوزرار زاير
 عنابة األستاذة بوشعير نضيرة

 تممساف األستاذ بف ددوش أحمد صالح
 الجزائر األستاذة إبسايف وردية

 الجزائر األستاذة بوضياؼ نور اليدى
 وىراف األستاذة بصحراوي ميمونة

  االحتياطييف:العضويف 
 وىراف األستاذ بكار دمحم مختار

 البميدة األستاذة تومي سعاد نبيمة
 

  

طب األمراض الصدرية  /23
 والّسل

 الجزائر الرئيس: األستاذ دواقي حبيب
  األعضاء المرسموف:

 الجزائر األستاذ غرنووت مرزاؽ
 سيدي بمعباس األستاذ طالب عبد الصمد

 الجزائر األستاذ الحاج دمحم
 سطيف األستاذ مومني عبد الحق 

  العضويف االحتياطييف:
 البميدة األستاذ خموي ياسيف 

 الجزائر األستاذ شيبة فريد
 

  

 طب األمراض العقمية /24

 البميدة الرئيس: األستاذ بف شريف دمحم األميف
  األعضاء المرسموف:

 الجزائر األستاذ بف عثماف دمحم الطيب
 الجزائر األستاذ عرفي نسيـ أحمد جواد

 عنابة األستاذة تفاحي باني 
 وىراف األستاذ عماني موالي عمي

  العضويف االحتياطييف:
 البميدة األستاذة بصديق خديجة
 الجزائر  األستاذ سعيداف كماؿ

 
  

طب العالج باألشعة  /25
 واألورام السرطانية

 وىراف عبدالباقيالرئيس: باألستاذ بوكرش 
  األعضاء المرسموف:

 وىراف األستاذة لحمر خيرة
 الجزائر األستاذ محيو أمقراف
 الجزائر األستاذ طيب شيخ 
  العضويف االحتياطييف:

 وىراف األستاذ طالب لطفي 
 وىراف األستاذة مدوري رشيدة

 
  



  2020-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   280

 

 

 مكان الممارسة  أعضاء المجان الّتخّصصات

 اإلنعاش الطبي /26

 الجزائر الرئيس: األستاذ حواسيف سالـ
  األعضاء المرسموف:

 قسنطينة األستاذ بودىاف عمر
 قسنطينة األستاذ عبدو مولود

 وىراف األستاذ خمميش بمعربي 
 الجزائر األستاذ حميدي رضا مالؾ

  العضويف االحتياطييف:
 الجزائر األستاذة عمودة ذىبية 

 الجزائر األستاذ أيت لونيس أكمي
 

  

 طب المفاصل /27

 الجزائر األستاذة براىيمي مزوني نجيةالرئيسة: 
  األعضاء المرسموف:

 الجزائر األستاذة دحو مخموفي شافية
 الجزائر األستاذة لفكير تفياني سميمة

 البميدة األستاذة لحتيحت أوصديق سامية
 البميدة األستاذة عشمي ذىبية
  العضويف االحتياطييف:
 تيزي وزو األستاذ جناف مميؾ
 الجزائر   األستاذة بحاز نعيمة

 
  

 

IIالّتخّصصات األساسيــــة / 
 

 مكان الممارسة أعضاء المجان صاتخّص التّ 

 العام عمم التشريح /1

 بجاية دانوف عبد المالؾاألستاذ الرئيس: 
  األعضاء المرسموف:

 وىراف األستاذ بابا احمد مصطفى
 قسنطينة األستاذ بولعسل عبد الحميد

 سيدي بمعباس األستاذ بمحاج سراج محمود  
 قسنطينة قةيستاذة عمراف شفاأل

 
  

والخاليا  التشريح طب /2
 المرضية

 تممساف األستاذة ديب مميكة: ةالرئيس
  األعضاء المرسموف:

 قسنطينة ة بف ساسي صباحاألستاذ
 البميدة وحيوف وىيبةاألستاذة 
 جزائرال ة سميماني آسيااألستاذ

 الجزائر شاىر نبيمةاألستاذة 
  االحتياطي: العضو

 وىراف مجاميا ميموداألستاذ 
 

  

 البيوكيمياء /3
 سطيف األستاذة جابي فريدة: ةالرئيس

  األعضاء المرسموف:
 الجزائر شيكوش عماراألستاذ 
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 الجزائر مكرولوؼ دمحم األستاذ
 وىراف عداد بف عمياألستاذ 
 قسنطينة أمينة سياـحاما األستاذة 

  :االحتياطييف العضويف
 قسنطينة حناشي صباح األستاذة 

 قسنطينة عموي أحمد سييلستاذة األ
 

  

 الطبية البيوفيزياء /4

 تممساف بف يوسف دمحمالرئيس: األستاذ 
  األعضاء المرسموف:

 سيدي بمعباس سنوسي بركسي رفيق األستاذ
 سيدي بمعباس د الرزاؽ بحمد عأاألستاذ بابا 

 الجزائر الدكتور حيمر دمحم أميف
  :االحتياطي العضو

 وىراف وري ميدي قالدكتور ش
 

  

 الييموبيولوجيا وحقن الدم /5

 الجزائر زرىوني فتيحةالرئيسة: األستاذة 
  األعضاء المرسموف:

 عنابة ولعى حنيفةاألستاذة 
 الجزائر فريقاع عصاـ األستاذ 
 تممساف ميراد بودية بف منصور ناديةاألستاذة 
 وىراف دبا طيريةاألستاذة 

  :االحتياطي العضو
 الجزائر لرفي ياسيف  األستاذ

 
  

عمم األنسجة واألجنة  /6
 الوراثية العيادية

 وىراف : األستاذة مبارؾ خيرةةالرئيس
  األعضاء المرسموف:

 الجزائر األستاذ عبداللي دمحم
 وىراف رحمةساليمي األستاذة غمموف 

  :االحتياطي العضو
 وىراف األستاذة بمعربي عمار نادية

 
  

 التصوير الطبي وعمم األشعة /7

 الجزائر بف عالؽ مرادالرئيس: األستاذ 
  األعضاء المرسموف:

 الجزائر أوراد المنتصراألستاذ 
 الجزائر فرعوف سيد أحمداألستاذ 
 الجزائر شابني سميمةاألستاذة 
 وىراف ة أوفريحة نورةاألستاذ
  :االحتياطييف العضويف
 الجزائر عيمور شافةستاذة األ
 الجزائر عالؿ كماؿ ستاذاأل
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 عمم المناعة /8

 الجزائر جنوحات كماؿاألستاذ الرئيس: 
  األعضاء المرسموف:

 عنابة يش غديري نسيمة صبيحة ر األستاذة م
 الجزائر سميراألستاذ صالح سفياف 

 الجزائر األستاذ مصابيح فتحي 
 الجزائر األستاذة بمعنتور خديجة

  :االحتياطييف العضويف
 وىراف األستاذ بوعمي يوسف  

 الجزائر ماؿأاألستاذة بف يحي 
   

 عمم الجراثيم /9

 الجزائر األستاذة قشي زىور: ةالرئيس
  األعضاء المرسموف:

 قسنطينة بف لعباد قدور األستاذ
 باتنة كاسح لعور أحمد األستاذ
 الجزائر زروقي عمي  األستاذ

 الجزائر بوزغوب سميمةستاذة األ
 وىراف األستاذ بمميدي لحسف

 قسنطينة لعور حسيف  ستاذاأل
  :االحتياطييف العضويف
 الجزائر جناف فازيةستاذة األ
 الجزائر نبيمةبف عمروش ستاذة األ

   

فيزيولوجيا األعصاب  /10
العيادية والفحص الوظيفي 

 لمجياز العصبي

 الجزائر  الرئيس: األستاذ تومي فيصل
  األعضاء المرسموف:

 الجزائر زعمـو مراداألستاذ 
 وىراف دريش سي أحمد األستاذ

 الجزائر الدكتور سالـ سفياف
 قسنطينة الدكتورة ريري شيخي راضية

 
  

 عمم الطفيميات والفطريات /11

 الجزائر بوسعد الرئيس: األستاذ حمريوي 
  األعضاء المرسموف:

 الجزائر األستاذة بف عيسى سياـ  
 وىراف  األستاذ بف منصور زكرياء

 عنابة األستاذة منصوري رقية
 قسنطينة األستاذ فندري عالوة ىشاـ

  :االحتياطييف العضويف
 الجزائر ةيحور ستاذة زايت األ
 الجزائر ستاذة بسعيد عديمةاأل
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 عمم الصيدلة العيادية /12

 الجزائر ة لومي نجاة:األستاذةالرئيس
  األعضاء المرسموف:

 البميدة بف أدمحم عبد الحميـ األستاذ
 بجاية ة جفري وىيبةاألستاذ
 الجزائر ة أيت حمو كنزةاألستاذ

 البميدة األستاذة عمريوي كيينة
 

  

الفيزيولوجية العيادية  /13
والفحص الوظيفي لطب 
القمب والجياز التنفسي 

 والنشاط

 قسنطينة الرئيس:األستاذ بوغريدة دمحم
  األعضاء المرسموف:

 عنابة منة رافاييل ااألستاذة بف عراب بوشريط ي
 قسنطينة األستاذ عيساوي عادؿ
 سطيف األستاذ عجيري جميمة

  االحتياطي: العضو
 قسنطينة األستاذ بوروبي وىيبة

 
  

الفيزيولوجية العيادية  /14
والفحص الوظيفي لمتمثيل 

 الغذائي والتغذية

 الجزائر الرئيس:األستاذ خمفات خير الديف 
  األعضاء المرسموف:

 البميدة حمد أ  األستاذ غويني
 سيدي بمعباس األستاذ بوجمعة عبد القادر 
 باتنة األستاذ غجاتي دمحم رضا 

 قسنطينة عبد الوىاب فوزية دكتورةال
  :االحتياطييف العضويف
 الجزائر سييمة اديـ الدكتورة ق
 الجزائر غرايف كريمة الدكتورة

 
  

III / ّةـــــــصات الجراحيخّص الت 
 

 مكان الممارسة أعضاء المجان صاتخّص التّ 

 الجراحة العامة /1
 وسطجذع مشترك 

 الجزائر عبيد لعربيالرئيس: األستاذ 
  األعضاء المرسموف:

 الجزائر تواتي رزقياألستاذ 
 الجزائر ة عمامرة ىدىاألستاذ

 الجزائر األستاذ طيب مصطفى
 تيزي وزو األستاذ حبارؾ مزياف

 الجزائر ة عمودة ذىبيةاألستاذ
 الجزائر األستاذ صافي عزوز

  االحتياطييف: العضويف
 الجزائر أوسميماني عبد الحكيـاألستاذ 
 البميدة ة طيبي أمينةاألستاذ
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 مكان الممارسة أعضاء المجان صاتخّص التّ 

 الجراحة العامة /2
 جذع مشترك شرق 

 قسنطينة بف خالف ياسيفالرئيس: األستاذ 
  األعضاء المرسموف:

 قسنطينة ف دريدي مسعوداألستاذ ب
 سطيف بوشناؽ كماؿاألستاذ 
 عنابة ناديةة عرباوي األستاذ
 باتنة عبيد مراداألستاذ 

 قسنطينة األستاذ شيوخ سفياف 
 عنابة األستاذ جويداف أحسف

   االحتياطييف: العضويف
 قسنطينة خناوي رابحاألستاذ 
 عنابة حربي فاروؽ  األستاذ

 
  

 الجراحة العامة /3
 جذع مشترك غرب

 وىراف بشير بوعويجرة  نورالديفالرئيس: األستاذ 
  األعضاء المرسموف:

 وىراف ة بمخروبي خديجةاألستاذ
 تممساف ة بريكسي رقيق أمينة تركيةاألستاذ
 تممساف أبي عياد دمحم شكيباألستاذ 
 وىراف شوراؾ نبيلاألستاذ 

 وىراف األستاذة شويشة بدرة
 وىراف األستاذ ميداس جواد

  :االحتياطييف العضويف
 وىراف بوجناف سراج نبيل ستاذاأل

 مستغانـ األستاذ دمحم رياض
 

  

 جراحة األعصاب /4

 الجزائر سيدي سعيد عبد الرحمافالرئيس: األستاذ 
  األعضاء المرسموف:

 وىراف بوشاقور معمر األستاذ
 قسنطينة تابت ناصر األستاذ
 الجزائر حدادي يوسفاألستاذ 
 الجزائر ة بوعالؽ مقدودةاالستاذ

  :االحتياطي العضو
 سيدي غيالس ممياني عبد المجيدستاذ األ

 
  

 

IV / ّةـــــيدالنيصات الّص خّص الت 
 

 مكان الممارسة أعضاء المجان صاتخّص التّ 

 البيوفيزياء الصيدالنية /1
 الجزائر األستاذة نبشي المنصورية :الرئيسة

  األعضاء المرسموف:
 بمعباسسيدي  شوري دمحم ياسيفااألستاذ ع
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 مكان الممارسة أعضاء المجان صاتخّص التّ 
 الجزائر الدكتور مزاور ياسيف
 البميدة الدكتورة رقابي فرياؿ
 الجزائر الدكتورة بمختير مناؿ

  :االحتياطييف العضويف
 الجزائر الدكتورة صدوقي أمينة

 البميدة إسالـ اؿالدكتور بف غز 
 

  

 الكيمياء التحميمية /2

 عنابة الرئيس: ىادؼ يوسف
  األعضاء المرسموف:

 البميدة العزيز األستاذ غربي عبد
 قسنطينة ونة عبدالجميلالدكتور لمع
 تيزي وزو مامو مرزوؽ الدكتور 
 الجزائر  شريف رضوافالدكتور 

  :االحتياطي العضو
 الجزائر األستاذ بوديس عبد الحكيـ

 
  

 الكيمياء المعدنية /3

 الجزائر مي غوتييالرئيس: األستاذ قاس
  المرسموف:األعضاء 

 عنابة ليعاال األستاذ مراح عبد
 الجزائر مي نسمةيالدكتورة قاس

  االحتياطي: العضو
 الجزائر يس حياةحالدكتورة أم

 
  

 الكيمياء العالجية /4

 الجزائر ة حجاج أوؿ فاطمة الزىراء: األستاذةالرئيس
  األعضاء المرسموف:

 وىراف دالوي يحي األستاذ 
 عنابة نغرة عبد الحقاألستاذ 

 عنابة الدكتورة أيت كاكي سميرة
 الجزائر الدكتور شياب وليد

  :االحتياطييف العضويف
 الجزائر بمخديـ أماؿالدكتورة 

 الجزائر الدكتورة بف سديرة أماؿ
 

  

عمم األعشاب الطبية  /5
 والنباتات الالزىرية

 الجزائر دليمة مصباح الرئيسة: األستاذة سماتي
  :المرسموف  األعضاء 

 عنابة األستاذ لعرج حساف
 عنابة أونيسية كريمةالدكتورة 
 عنابة ريـ مشري الدكتورة 
 سيدي بمعباس شمغـو مصطفىالدكتور 
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 مكان الممارسة أعضاء المجان صاتخّص التّ 

 الييدرولوجية وعمم األغذية /6

 الجزائر وىيبة الرئيسة: األستاذة حجوج 
  األعضاء المرسموف:
 الجزائر الدكتورة سعود زىية

 وىراف قوار لطفي زكريا الدكتور
 الجزائر تيديرت زينبة الدكتور 

 عنابة الدكتورة صمود أنيسة
  :االحتياطي العضو

 الجزائر الدكتورة بف سماف راضية
 

  

 الصيدلة العيادية /7

 وىراف األستاذ تومي ىواري  :الرئيس
  األعضاء المرسموف:

 الجزائر األستاذ منصوري كماؿ
 الجزائر ىني األستاذ شادر

 وىراف األستاذة بودية فاطمة
 تممساف الدكتور بورصالي نبيل

 
  

 عمم األدوية /8

 الجزائر اءاألستاذة غناسي فاطمة الزىر  :الرئيسة
  األعضاء المرسموف:
 وىراف وي نسيمةااألستاذة موس

 الجزائر  الحكيـ ندونة عبدداألستاذ بو 
 الجزائر بياز عواطفة األستاذ
 البميدة وىراني سميمةة الدكتور 
  :االحتياطييف العضويف

 الجزائر جرابة ساميةة الدكتور 
 البميدة بف عزيز وردةة الدكتور 

 
  

 االستشفائيةالصيدلة  /9

 الجزائر اج أوؿ فاطمة الزىراءالرئيسة: األستاذة حج
  األعضاء المرسموف:

 الجزائر األستاذة حجوج وىيبة
 الجزائر دليمةمصباح سماتي األستاذة 

 الجزائر األستاذة نبشي المنصورية
 الجزائر ة بياز عواطفاألستاذ

 
  

 عمم الصيدلة /10

 عنابة وة عمورة ناديةينجغاألستاذة بو  :الرئيسة
  األعضاء المرسموف:

 عنابة طة أماؿ عباوز باألستاذة 
 الجزائر لفة جماؿاالدكتور بوخ

 تممساف الدكتور سمكة عديل
 باتنة الدكتور بف موسى دمحم طاىر

  العضو االحتياطي:
 عنابة ستاذة دراجي ليمىاأل
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 مكان الممارسة أعضاء المجان صاتخّص التّ 

 عمم الصيدلة الصيدالنية /11

 الجزائر األستاذ منصوري كماؿ :الرئيس
  األعضاء المرسموف:
 الجزائر  ىني األستاذ شادر

 وىراف األستاذة بودية فاطمة
 تممساف الدكتور بورصالي دمحم نبيل

 باتنة الدكتور قاسـ حسيف
  االحتياطييف: العضويف

 الجزائر الدكتورة عمي نسيمة
 الجزائر الدكتورة خدوسي ليميا 

   

 عمم التسمم /12

 الجزائر األستاذ عزوز دمحم :الرئيس
  األعضاء المرسموف:

 وىراف األستاذة رزؽ هللا حسيبة رقية
 عنابة األستاذ جعفر رشيد

  االحتياطييف: العضويف
 الجزائر األستاذة قدور سممى

 تيزي وزو شر لميف رضوافااألستاذ مك
 

  

V / األسنـــان بــــــــــصات طتخّص 
 

 مكان الممارسة أعضاء المجان صاتخّص التّ 

عمم حفظ األسنان  /1
 وعالجيا

 الجزائر ة بودغاف سطنبولي نجمة: األستاذةالرئيس
  األعضاء المرسموف:

 الجزائر ة بوغرباؿ زىيدةاألستاذ
 قسنطينة ة نجاح نواؿ فراح األستاذ

 تممساف أودغيري فؤاداألستاذة 
 قسنطينة غضباف حناشي ناديةاألستاذة 

  :االحتياطي العضو
 الجزائر ش زىرةاستاذة بوحناأل

 
  

 تقويم األسنان /2

 الجزائر لعرابة صفيةاألستاذة  :الرئيسة
  األعضاء المرسموف:

 الجزائر ة بف خرؼ هللا نديرةاألستاذ
 سيدي بمعباس ميرابط أمينةاألستاذة 
 قسنطينة ة جغري حسينةاألستاذ

 الجزائر ميزاري أمينةاألستاذة 
  االحتياطييف: العضويف

 الجزائر كوراد يمينةاألستاذة 
 الجزائر بمخيري أماؿستاذة األ
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 مكان الممارسة أعضاء المجان صاتخّص التّ 

عمم األنسجة المدعمة  /3
 لألسنان

 الجزائر األستاذة برييـو صميحة :الرئيسة
  األعضاء المرسموف:

 قسنطينة األستاذة نزاؿ مميكة
 وىراف األستاذة مكرلوؼ ليمى خديجة

 الجزائر األستاذة مداد مميكة
 عنابة ز منيرغااألستاذ ز 

  االحتياطييف: العضويف
 الجزائر سعودي فضيمة األستاذة

 الجزائر دورايف حسيبةإستاذة األ
 

  

عمم األمراض وجراحة  /4
 الفم

 الجزائر زروقي وسيمة: األستاذة ةالرئيس
  األعضاء المرسموف:

 الجزائر داود زىيةاألستاذة بو 
 قسنطينة عيدود صوريةاألستاذة 
 الجزائر ة العربي فضيمةاألستاذ

 وىراف طاىر فطيمةتابتي بف األستاذة 
  االحتياطييف: العضويف

 الجزائر األستاذة مزغيش ياسميف
 الجزائر ة قدور يمينةاألستاذ

 
  

 سنانتركيب األ /5

 الجزائر نبيد عبد الرحمافالرئيس األستاذ 
  األعضاء المرسموف:

 الجزائر عمجية بوالفةاألستاذة 
 الجزائر ة أيت ميدي ميديةاألستاذ

 عنابة مرداس لطيفةاألستاذة 
 سيدي بمعباس بف عيسى فاطمة الزىراءاألستاذة 

  االحتياطييف: العضويف
 الجزائر دندوقة صوريةألستاذة ا

 الجزائر األستاذة لشقر نادية حفيزة
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة  2020جويمية  21مـؤرخ فـي  17قـم ر  قــرار

  1لــدى كمية العموم اإلسالمية جــامعـة الجزائر
 

 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 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ و  -

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

  2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -
  .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18في المؤرخ  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي ، 2015سنة جويمية  11ؤرخ في مال 179-15ذي رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى و  -
 .وسيرىا 1زائر، المتعمق بتنظيـ جامعة الج1984أوت سنة  18المؤرخ في  84-209

، المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتذة 2020جويمية سنة  06نظػػػػػػػرا لممحضػر المػؤرخ في و  -
 .1لعمـو اإلسالمية جامعة الجزائروالعماؿ في لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى كمية ا

 

 ي ـقـــــّرر
 

 .4تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى كمية العمـو اإلسالمية جامعة الجزائر المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المــادة 

 األعضاء الدائمون: 
 مسعودي جميمة، -13 تونسي إلياس، -12 لخضر حداد،  -10
   شرفة سييمة، -15 عواد المنور، -14

 

 األعضاء اإلضافيون :
 سمير امعزوز. -13 باز سعاد، -12 عربوش حفيع، -10

 

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.36تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المــادة 
، بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة 4يكمف السيػد عميد كمية العموـ اإلسالمية جامعة الجزائر :4 المــادة

 الرسمية لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي.
 

 2020 جويمية 21حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سمية ألعضاء مجمس إدارة الذي يحدد القائمة اال، 2020جويمية  22مؤرخ في  542رقم  قــرار
 المركز الجامعي ببريكة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ فوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 10الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة 
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .التعميـ العالي والبحث العمميالذي حدد صالحيات وزير 

 2016مايو سنة  23الموافق 1437شعباف عاـ  17المؤرخ في  146-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 2المادة  اوالمتضمف إنشاء مركز جامعي ببريكة، السيم

 ي ـقـــــّرر
 

 4759رجب عاـ  44المؤرخ في  >>5-38مف المرسوـ التنفيذي رقـ  43تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 5338غشت سنة  49الموافق 

 ببريكة.مجمس إدارة المركز الجامعي 
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. ببريكةمركز الجامعي تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ال :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2020 جويمية 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي ببريكة
 األعضاء المعينون:  -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 بالتعميـ العالي والبحث العمميف ممثل الوزير المكم رئيسا ضيف عبد السالـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو ميمودي جماؿ -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو بمقاضي جماؿ -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ممثل الوزيرة المكمفة عضو فراحتة ساعد -
 واإلصالح اإلداري مية ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمو  عضو سماعيمي الحاج -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو غزالي عبد العالي -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو شويط دمحم أميف -
 لتجارةممثل الوزير المكمف با عضو خيدري ابراىيـ -
 لوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ممثل ا عضو كبور عمور -
 ممثل الوالي عضو دغماف عكاشة -

 

 األعضاء المنتخبون:  -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 لمعيد الحقوؽ والعمـو االقتصاديةممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة  عضو برسولي فوزية -
 لمعيد اآلداب والمغات ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو قادري كماؿ -
 العمـو اإلنسانية واالجتماعيةيد ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة لمع عضو سامية حمريش -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو عويوات يوسف -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو بصيري جماؿ -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو شنة دمحم أميف -
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 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بومعراؼ رمزي  -
 ثل منتخب عف الطمبةمم عضو ناصر بالؿ -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو دوالة لويزة -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء مجمس يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  22مؤرخ في  543رقم  قــرار
 معيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى المركز الجامعي بعين تيموشنت

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ فوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 33الذي يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة 
 2008يوليو سنة  9الموافق  1429رجب عاـ  6المؤرخ في  205-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ركز جامعي بعيف تيموشنت، المعدؿوالمتضمف إنشاء م
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد العموـ االقتصادية  2012ماي  23رخ في المؤ  172وبمقتضي القرار  -

 كز الجامعي بعيف تيموشنت، المتمـ.والتجارية  وعمـو التسيير لدى المر 
 

 ي ـقـــــّرر
 

 4759رجب عاـ  44المؤرخ في  >>5-38مف المرسوـ التنفيذي رقـ  63تطبيقا ألحكاـ المادة   المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 5338غشت سنة  49الموافق 

 مجمس معيد العمـو االقتصادية والتجارية  وعمـو التسيير لدى المركز الجامعي بعيف تيموشنت.
االسمية ألعضاء مجمس معيد العموـ االقتصادية والتجارية  وعموـ التسيير لدى المركز  تحدد القائمة :2المادة 

 الجامعي بعيف تيموشنت طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2020 جويمية 22 فيحرر بالجزائر 
 العالي والبحث العمميوزير التعميم 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس معيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
 تيموشنتلدى المركز الجامعي بعين 

 الصفة االسم والمقب
 مدير المعيد،  رئيسا زناقي سيد أحمد  -
 رئيس المجمس العممي لممعيد بف عامر عبد الكريـ  -
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية بوطوبة دمحم -
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 رئيس قسـ الحقوؽ  صانف شكري عبد اإللو -
 مدير مخبر بف الضب عمي -
 ألستاذية بقسـ العمـو االقتصاديةمصف اممثل منتخب عف األساتذة ذوي  عبدوس عبد العزيز -
 مـو االقتصاديةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية بقسـ الع بوزياف الرحماني ىاجر   -
 مصف األستاذية بقسـ عمـو التسييرممثل منتخب عف األساتذة ذوي  كوديد سفياف  -
 بقسـ عمـو التسييرمصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة ذوي  درويش عمار -
 ة ذوي مصف األستاذية بقسـ الحقوؽ ممثل منتخب عف األساتذ تروزيف بمقاسـ  -
 ة ذوي مصف األستاذية بقسـ الحقوؽ ممثل منتخب عف األساتذ حاشي يوسف -
 ف سمؾ األساتذة المساعديفممثل منتخب ع أوجامع اباىيـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة زبور عبد القادر -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف المستخدميف اإل ىاللي فاطمة -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019جوان  19المؤرخ في  944يعدل القرار رقم ، 2020جويمية  22مؤرخ في  544رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2020يونيو سنة  23الموافق  1441القعدة عاـ المؤرخ في اوؿ ذي  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

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

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

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

 ي ـقـــــّرر
 

، 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 
 2020جويمية  22في حرر بالجزائر 
 العالي والبحث العمميوزير التعميم 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لوطنية المتعددة التقنيات بوىرانالمدرسة ا قائمة أعضاء مجمس إدارة
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقباالسم 
 ـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكمف بالتعمي رئيسا بالسكة اسماعيل -
 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 العموميةبممثمة الوزير المكمف  عضو بممقداد جميمة -
 لطاقةابممثل الوزير المكمف  عضو سباع عمر -
 الموارد المائيةبممثل الوزير المكمف  عضو طرشوف جموؿ -
 بالصناعة المكمف ممثل الوزير عضو عبدالرحيـ خمدوف  -
 بالسكف والعمراف والمدينة ممثمة الوزير المكمف عضو جبري فيروز -
 ."......................................والباقي بدون تغيير..................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تشكيمة المجنة الوطنية لتقييم الباحثين يتضمن ،2020 جويمية 23مؤرخ في  545قــرار رقم 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2020يونيو سنة  23الموافق  1441وؿ ذي القعدة عاـ أالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ فوالمتضم
، 2008مايو سنة  03الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  131-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالباحث الدائـ.
، 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
، الذي يحدد تنظيـ المجنة الوطنية لتقييـ الباحثيف 2009ديسمبر  24المؤرخ في  349وبمقتضى القرار رقـ  -

 منو. 2وسيرىا، السيما المادة 
 .كيمة المجنة الوطنية لتقييـ الباحثيف، والمتضمف تش2017مارس  14مؤرخ في ال 279وبمقتضى القرار رقـ  -

 

 ي ـقـــــّرر
 
 

ــى: المشػػار إليػػو أعػػاله،  2009ديسػػمبر  24المػػؤرخ فػػي  349مػػف القػػرار رقػػـ  2تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  المــادة األول
 تتشكل المجنة الوطنية لتقييـ الباحثيف مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:

 فرع العموم االجتماعية واإلنسانية:
 مركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية قرنة دمحمبف  -
 مركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية عبدو عبد الرحماف -
 المركز الوطني لمبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي عمـ اإلنساف والتاريخ بوزيد مريـ -
 2جامعة وىراف تيميويف حبيب -
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 2جامعة وىراف بوحفص مباركي -
 جامعة تممساف مميكي سمير بياء الديف -

 

 فرع العموم والتكنولوجيا:
 مركز تنمية الطاقات المتجددة توافق خالد -
 مركز تنمية الطاقات المتجددة بوحدة يوسف -
 مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية أقروي كماؿ -
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة بمحوسيف محمود -
 مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية ناصرتال إغيل  -
 المركز الوطني لمبحث المطبق في ىندسة مقاومة الزالزؿ بشطولة حكيـ -
 جامعة جيجل مميت عادؿ -
 جامعة معسكر ىواري دمحم سيدي أحمد -

 

 ن والحياة:وفرع عموم األرض، الك
 األرضيةمركز البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء  معوش سعيد -
 المعيد الوطني لمبحث الزراعي الجزائري  بف بمقاسـ عبد القادر -
 مركز البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضية حربي آسيا -
 جامعة العمـو والتكنولوجيا ىواري بومديف طويل بوقوفة شافية -
 جامعة بجاية تواتي عبد العزيز -
 جامعة تيزي وزو جناف جماؿ -

 

 فرع العموم األساسية:
 الكيميائية-ئيةالفيزياالعممي والتقني في التحاليل  مركز البحث طربوش عاشور -
 مركز تنمية الطاقات المتجددة عزيزة ماجدة أمينة -
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة بوشفرة جماؿ -
 1جامعة وىراف بف قداش عبد القادر -
 البويرةجامعة  لونيسي حكيـ -

 األغواطجامعة  دمحميوسفس  -
 

 ، المشار إليو أعاله.2017مارس  14المؤرخ في  279رقـ القرار تمغى أحكاـ  :2المادة 
يكمف السيد المدير العػاـ لمبحػث العممػي والتطػوير التكنولػوجي، بتنفيػذ ىػذا القػرار الػذي سينشػر فػي النشػرة  :3المادة 

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 23 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2018سبتمبر  03 مؤرخ فيال 805رقم  القــراريعدل  ،2020 جويمية 23مؤرخ في  546قــرار رقم 
 الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالذي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2020يونيو سنة  23الموافق  1441وؿ ذي القعدة عاـ أالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ فوالمتضم
، 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 9ة لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيميا وسيرىا السيما المادة والمتضمف إنشاء الوكالة الوطني
 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالذي  ،2018سبتمبر  03 مؤرخ فيال 805رقـ  القػػرار وبمقتضى -

 .، المعدؿالوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
 

 ي ـقـــــّرر
 
 

والمذكور أعاله، ، المعدؿ، ;534سبتمبر  36 مؤرخ فيال 38;المادة األولى مف القرار رقـ  تعدؿ المادة األولى:
 كما يأتي: وتحرر

 ......................................(بدون تغيير...)...................... المادة األولى:"
 الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية مجمس إدارةفي  يعيف بصفتيـ أعضاء 

 :األشخاص اآلتية أسماؤىـ
  المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، ممثل الوزير مراد غوتي نجم الدينالسيد 
  ممثل الوزير المكمف بالمالية،      أولصاب عمرانالسيد ، 
 ممثل وزير الدفاع الوطنيحجرس حسين السيد ، ، 
  لمكمف بالفالحة والتنمية الريفيةالوزير ا ، ممثلأوشن عبد العزيزالسيد ، 
  ممثل الوزير المكمف بالطاقة، بودالي دمحمالسيد ، 
  ممثل الوزير المكمف بالصناعةبوديسة كمالالسيد ،، 
  والمدينة،         ، ممثمة الوزير المكمف بالسكف والعمرافسعيداني رشيدةالسيدة 
 عف مجمع الصناعات الغذائية "أقروديف"، ة، ممثملكام راضية ةالسيد(SPA AGRODIV) ، 
  الديواف الوطني لمبحث الجيولوجي والمنجميف ، ممثل ععزري يحيالسيد ،(SPA ORGM)، 
  ممثمة عف مجمع إمتاؿ شركة ذات أسيـ، بوخاوة مميكةالسيدة ،(IMETAL SPA)، 
  مجمع منشآت أشغاؿ الطرقات والمنشآت الفنية "جيترا"،، ممثل عف بياصمي رشيدالسيد(SPA GITRA)، 
  ممثل الغرفة الوطنية لمفالحة، عكوش عبد المالكالسيد ، 
  ممثل الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة،    بورويس دمحم نبيلالسيد ، 
  لوكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة،           ا، مدير عوفان نبيلالسيد 
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 لوكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو والتكنولوجيا،          ا ة، مدير شادر سميرة ةالسيد 
  مدير عاـ لممعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية"بمميدي عبد الحفيظالسيد ،. 

   : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.2المادة 
 2020 جويمية 23 فيحرر بالجزائر 
 العالي والبحث العمميوزير التعميم 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األجنبية العالي التعميم شيادات قــــائـــمة يـــحـــّدد ،2020 جويمية 27مؤرخ في  547رقم  قــرار
 الجزائرية العالي التعميم شيادات مع بمعادلتيا المعترف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 المتضمفو  1971غشت سنة  25 الموافق 1391 عاـ رجب  4 في المؤّرخ  215-71 رقـ  المرسـو بمقتضى -

 .والمتّمـ المعّدؿ الطبية، الدروس ظيـتن
 المتضمفو  1971غشت سنة  25 الموافق 1391 عاـ رجب  4 في المؤّرخ  216-71 رقـ  المرسـو بمقتضىو  -

 .والمتّمـ المعّدؿ ،لمحصوؿ عمى دبمـو الصيدلي الدروس ظيـتن
 المتضمفو  1971غشت سنة  25 الموافق 1391 عاـ رجب  4 في المؤّرخ  218-71 رقـ  المرسـو بمقتضىو  -

 .والمتّمـ المعّدؿ ،لمحصوؿ عمى شيادة جراح األسناف الدروس ظيـتن
 المتضمفو  1971غشت سنة  25 الموافق 1391 عاـ رجب  4 في المؤّرخ  219-71 رقـ  المرسـو بمقتضىو  -

 .والمتّمـ المعّدؿ ،لمحصوؿ عمى شيادة ميندس الدروس ظيـتن
 المتضمفو  1971ديسمبر سنة  3 الموافق 1391 عاـ شواؿ 15 في المؤّرخ 275-71 رقـ  المرسـو بمقتضىو  -

 إحداث شيادة الدروس الطبية الخاصة.
 والمتضمف 1972 سنة أكتوبر 3 الموافق 1392 عاـ شعباف 25 في المؤّرخ 190-72 رقـ المرسوـ وبمقتضى  -

 .المعماري  الميندس دبمـو عمى لمحصوؿ الدروس تنظيـ
 المتضمفو  1974 سنة شتغ 21 الموافق 1394 عاـ شعباف 3 في المؤّرخ 174-74 رقـ المرسـو وبمقتضى -

 .والمتّمـ المعّدؿ بيطري، طبيب شيادة عمى الحصوؿ قصد الدراسات نظيـت
 ،2020يونيو سنة  23الموافق  1441وؿ ذي القعدة عاـ أالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ فوالمتضم
غشت سنة  17الموافق  1419ربيع الثاني عاـ  24المؤرخ في  254-98 رقـ التنفيذي المرسوـ بمقتضىو  -

 .والمتّمـ المعّدؿ الجامعي، والتأىيل المتخّصص التدّرج بعد وما الدكتوراه في كويفتبالوالمتعمق  1998
 المتضمفو  2008غشت سنة  19 الموافق 1429 عاـ شعباف 17 في المؤّرخ 265-08 رقـ المرسوـ بمقتضىو  -

 الدكتوراه. وشيادة الماستر وشيادة الميسانس شيادة عمى لمحصوؿ الدراساتنظاـ 

 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
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 2013 سنةجانفي  30 الموافق 1434 عاـ األّوؿ ربيع 18المؤّرخ في  78-13 رقـ التنفيذي المرسوـ وبمقتضى -
 المعّدؿ. العممي، والبحث العالي التعميـ وزارة في المركزية اإلدارة تنظيـ المتضمفو 

 لذيا 2018 سنة مارس 19الموافق  1439 عاـ رجب أّوؿ في المؤّرخ 95-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو. 17 المادة سيما ال األجنبية، العالي التعميـ بشيادات االعتراؼ وكيفيات شروط يحّدد

 

 ي ـقـــــّرر
 

 الموافق >476 عاـ رجب أّوؿ في لمؤّرخا 8>-;4 رقـ التنفيذي المرسوـ مف :4 المادة ألحكاـ طبيًقا: األولى المادة
 ييدؼ األجنبية، العالي التعميـ بشيادات االعتراؼ وكيفيات شروط يحّدد الذي ;534 سنة ارسم >4
 التعميـ شيادات مع بمعادلتيا المعترؼ األجنبية العالي التعميـ شيادات قائمة تحديد إلى القرار ىذا

 .الجزائرية العالي

في  الجزائرية العالي التعميـ شيادات مع بمعادلتيا المعترؼ األجنبية العالي التعميـ شيادات قائمة تحدد: 2 المادة
 الممحق المرفق بيذا القرار.

 .الّشعبّية الّديمقراطّية الجزائرّية لمجميورّية الّرسمّية الجريدة في القرار ىذا ينشر: 3 المادة

 2020 جويمية 27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 األجنبية العالي التعميم شيادات قـائـمة يـحـّددالذي  2020جويمية  27مؤرخ في ال 547ــرار رقم ممحق بالق

 الجزائرية العالي التعميم شيادات مع بمعادلتيا المعترف
 

 االعتراف طمب إيداع عند الجزائر في بيا المعمول الشيادات مدّونة الرقم
 ليا المعادلة الجزائرّية الشيادات الجزائرية العالي التعميم شيادات مع األجنبية الشيادات بمعادلة

01  البكالوريا شيادة( الثانوية الدراسات نياية امتحاف في النجاح شيادة (  الثانوي  التعميـ بكالوريا شيادة 
   

02  الوطنية( البكالوريا شيادة( الثانوية الدراسات نياية امتحاف في النجاح شيادة 
 الطور مف سنوات( 03) لثالث باإلضافة بمعادلتيا، المعترؼ األجنبية أو
 .الباشمور أو الميسانس بشيادة متّوجة العالي، لمتعميـ ألّوؿا

 الميسانس شيادة 

   

03  الوطنية( البكالوريا شيادة( شيادة النجاح في امتحاف نياية الدراسات الثانوية 
 التعميـ مفسنوات ( 05) لخمس باإلضافة بمعادلتيا، المعترؼ األجنبية أو

 .دولة ميندس بشيادة متّوجة العالي،

 دولة ميندس شيادة 

   

04  الوطنية( البكالوريا شيادة( شيادة النجاح في امتحاف نياية الدراسات الثانوية 
 التعميـ سنوات مف( 05) لخمس باإلضافة بمعادلتيا، المعترؼ األجنبية أو

 .معماري  ميندس بدبموم متّوجة العالي،

 معماري  ميندس دبمـو 

   

05  الوطنية( البكالوريا شيادة( شيادة النجاح في امتحاف نياية الدراسات الثانوية 
 التعميـ سنوات مف( 05) لخمس باإلضافة بمعادلتيا، المعترؼ األجنبية أو

 .بيطري  طبيب بشيادة متّوجة العالي،

 بيطري  طبيب شيادة 
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06   البكالوريا( الوطنية شيادة(شيادة النجاح في امتحاف نياية الدراسات الثانوية 
( سنوات مف الطور 03األجنبية المعترؼ بمعادلتيا، باإلضافة لثالث ) أو

 معترؼ أجنبية وأ وطنية الميسانس بشيادة متّوجةاألّوؿ لمتعميـ العالي 
 متّوجة الثاني، الطور مف العالي التعميـ مف (02) وسنتيف بمعادلتيا،
 .الماستر بشيادة

 الماستر شيادة 

   

07  الوطنيةالبكالوريا(  شيادة( الثانوية الدراسات نياية امتحاف في النجاح شيادة 
 التعميـ مف سنوات (04) ألربع باإلضافة بمعادلتيا، المعترؼ األجنبية أو

 المعترؼ األجنبية أو الوطنية الميسانس بشيادة متّوجة التدرج في العالي
 متّوجة الثاني، الطور مف العالي التعميـ فم (01) واحدة وسنة بمعادلتيا،
 .الماستر بشيادة

 الماستر شيادة 

   

08  الوطنيةالبكالوريا(  شيادة( الثانوية الدراسات نياية امتحاف في النجاح شيادة 
 العالي التعميـ ميندس لشيادة باإلضافة بمعادلتيا المعترؼ األجنبية أو

 العالي التعميـ مف (01) واحدة وسنة بمعادلتيا، المعترؼ األجنبية أو الوطنية
 .الماستر بشيادة متّوجة الثاني، الطور مف

 الماستر شيادة 

   

09  الوطنيةالبكالوريا(  شيادة( الثانوية الدراسات نياية امتحاف في النجاح شيادة 
 الطور مف عاليال عميـالت لشيادة باإلضافة بمعادلتيا المعترؼ األجنبية أو

 وشيادة ياتبمعادل المعترؼ األجنبية أو الوطنية األوؿ التدرج شيادة أو األوؿ
 أجنبية أو وطنية األوؿ، التدرج بعد ما شيادة أو الثاني لمطور العالي التعميـ

 الثالث، الطور مف العالي التعميـ مف سنوات (03) وثالث بمعادلتيا المعترؼ
 .الدكتوراه بشيادة متّوجة

 الدكتوراه شيادة 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019جانفي  02المؤرخ في  19يعّدل القرار رقم ، 2020جويمية  28مؤرخ في  548رقـم  قــرار

 تيبازة-مرسمي عبد هللا قائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعيلمد حـدّ الم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ أوؿ ذو القعدة خ في المؤرّ  163-20لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 والمتمـ. المعدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الخاصة بتنظيمو وسيرهالذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد 
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  302-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة.وا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.وز  الذي يحدد صالحيات
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس  المعّدؿ، ،2019جانفي  02المؤرخ في  19وبموجب القرار رقـ  -

 تيبازة.-د هللاالعممي لممركز الجامعي مرسمي عب
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أكتوبر  10في  تيبازة المؤرخعمى محضر انتخاب ممثمي األساتذة بالمجمس العممي لممركز الجامعي  وبناء -
2018. 

 .2020فيفري  20المؤرخ في  135تيبازة رقـ -وبناًء عمى إرساؿ مدير المركز الجامعي مرسمي عبد هللا -
 

 ي ـقـــــّرر
 
 

ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي مرسمي عبد ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية  المادة األولى:
 تيبازة.-هللا

تيبازة، وفقا لمجدوؿ -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي مرسمي عبد هللا: 2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بتيبازة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 جويمية 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019جانفي  02المؤرخ في  19الذي يعّدل القرار رقم  2020جويمية  28المؤرخ في  548 قـرار رقـمممحق بال
 تيبازة-مرسمي عبد هللا المجمس العممي لممركز الجامعيقائمة االسمية ألعضـاء لمد حـدّ الم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المركز الجامعي، رئيس المجمس العممي لممركز الجامعي لخمف عثماف 1
 مديرة مساعدة مكّمفة بالدراسات في التدّرج والّتكويف المتواصل والشيادات نواؿ إيرايف 2
 مديرة مساعدة مكّمفة بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية إبتساـ عبد الالوي  3
 مدير مساعد مكّمف بالتنمية واالستشراؼ دمحم يونسي 4
 مدير معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير سمير عز الديف 5
 مدير معيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية عبد الكريـ وىايبية 6
 مدير معيد الحقوؽ والعمـو السياسية سعودي زىير 7
 مدير معيد المغة واألدب العربي يوسف مقراف 8
 مدير معيد العمـو طاريق حرطاني 9
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بمحيمر ابراىيـ 10
 اإلنسانية واالجتماعيةرئيس المجمس العممي لمعيد العمـو  دروش فاطمة 11
 رئيس المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية العيد حداد 12
 رئيس المجمس العممي لمعيد المغة واألدب العربي بوخالفة ابراىيـ 13
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو كنوش حناف 14
 والتجارية وعمـو التسييرممّثل أساتذة معيد العمـو االقتصادية  نسيمي خديجة 15
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير كماؿ ديب 16
 ممّثل أساتذة معيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية خريبش عبد القادر 17
 ممّثل أساتذة معيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية بوزقزة ياسيف 18
 معيد الحقوؽ والعمـو السياسيةممّثل أساتذة  حطاب فؤاد 19
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 ممّثل أساتذة معيد الحقوؽ والعمـو السياسية كريـ حرز هللا 20
 ممّثل أساتذة معيد المغة واألدب العربي عادؿ لخضر  21
 ممّثل أساتذة معيد المغة واألدب العربي عموري السعيد 22
 ممّثل أساتذة معيد العمـو دواوي عبد القادر 23
 ممّثل أساتذة معيد العمـو ىواري دمحم  24
 ممّثل عف األساتذة المساعديف خميفة برايس 25
 3أستاذ بجامعة الجزائر لغويني العربي 26
 1لجزائر -أستاذ بجامعة بف يوسف بف خدة قمودي سييمة 27
 مسؤوؿ المكتبة المركزية عرباوي دمحم 28

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2019ماي  27المؤرخ في  794يعدل القرار رقم ، 2020جويمية  28مؤرخ في  549رقم  قــرار
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل  

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2020يونيو سنة  23الموافق  1441وؿ ذي القعدة عاـ أالمؤرخ في  163-20المرسوـ الرئاسي رقـ  بمقتضى -

 ف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ.تعيي فوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  221-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 معة.البحر وتييئة الساحل إلى مدرسة خارج الجا والمتضمف تحويل المعيد الوطني لعموـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .منو 24الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2019ماي  27المؤرخ في  794وبمقتضى القرار رقـ  -

 المدرسة الوطنية العميا لعمـو البحر وتييئة الساحل.
 ي ـقـــــّرر

 

أعاله، كما ىو محدد  روالمذكو  ،>534ماي  :5المؤرخ في  7>: رقـ الجدوؿ الممحق بالقراريعدؿ  ة األولى:الماد
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 جويمية 28 فيحرر بالجزائر 

 العمميوزير التعميم العالي والبحث 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لعميا لعموم البحر وتييئة الساحلالمدرسة الوطنية ا قائمة أعضاء مجمس إدارة

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا مزراؽ مختار -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو غاشي اسماعيل -
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 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو تاوتي سمير -
 مفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزيرة المك عضو بولعوينات مولود -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو ساسي قدوربف  -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو بونعارة بشير -
 اعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف بالداخمية والجم عضو رياح دمحم لميف -
صالح المستشفياتالصحة والسكاف ممثل الوزير المكمف ب عضو عاجب طيب زوبير -  وا 
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو مصطفى اسماعيل -
 الوزير المكمف بالموارد المائية ممثمة عضو حموش حسينة -
 ممثل الوزير المكمف بالنقل عضو قميل جياللي  -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو عمواف دمحم -
 لمكمفة بالبيئةممثل الوزيرة ا عضو   حاج عيسى رؤوؼ -
 الصيد البحري والمنتجات الصيدية ممثمة الوزير المكمف عضو لونيس سامية -

 

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

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020جويمية  29مؤرخ في  566قم ر  قــرار
 2البميدة-بجامعة عمي لونيسي لكمية الحقوق والعموم السياسية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ل سنة أبري 15الموافق  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة 2013
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة عمي  -

 .2020مارس  01المؤّرخ في  2بميدة ال-لونيسي
 ي ـقـــــّرر

 

جمادى الثانية  57المؤرخ في  >:5-36التنفيذي رقـ مف المرسوـ  77و 76تطبيقا ألحكاـ المادتيف المادة األولى: 
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 5336غشت سنة  56الموافق  4757عاـ 

 -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة عمي لونيسي
 .5البميدة

 -الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة عمي لونيسي ئمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكميةتحدد القا :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.5البميدة
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، كل فيما يخصو، 5البميدة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمي لونيسي :3المادة 
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في

 2020 جويمية 29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020جويمية  29المؤرخ في  566رقم  رارــق بالقـــممح
 2البميدة-بجامعة عمي لونيسي لكمية الحقوق والعموم السياسية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف الخاص بوشمة خالد 1
 عميد الكمية عقاب عبد الصمد 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة حشود نسيمة 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية ناصر وىيبةبف  4
 رئيس قسـ القانوف الخاص  بمقاسـ دمحم 5
 رئيس قسـ القانوف العاـ بومعيزة جابر 6
 رئيس قسـ العمـو السياسية العايب سميـ  7
 رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص شايب باشا كريمة 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ حسيف حياة 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية دريس نبيل 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف الخاص روابح الياـ شيرزاد 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ أحمد بمقاسـ 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ برحماني محفوظ 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية عبد الالوي صبيحة 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية جاني مراد 15
 األساتذة المساعديفممّثل عف  ذىبي عبد الحكيـ 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف العرباوي عادؿ 17
 مدير مخبر بحث بوسيوة نور الديف 18
 مدير مخبر بحث خريف عبد الوىاب 19
 مدير مخبر بحث شريف ىنية 20
 مسؤولة المكتبة عيسى أماؿ 21
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020جويمية  29مؤرخ في  567رقم  قــرار
 2البميدة-الحقوق والعموم السياسية بجامعة عمي لونيسي لقسم العموم السياسية بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .ىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسير  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

سنة  أبريل 15الموافق  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
  .2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة 2013

الحقوؽ والعموـ السياسية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية -
 .2020مارس  01المؤّرخ في  2البميدة -بجامعة عمي لونيسي

 

 ي ـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسـو التنفيذي رقـ  ;7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 5336غشت سنة  56الموافق  4757
 السياسية بجامعة الحقوؽ والعموـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية

 .5البميدة-عمي لونيسي
الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية بكمية :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. 5البميدة  -عمي لونيسي 
، كل فيما يخصو، 5البميدة-ييف ومدير جامعة عمي لونيسييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العال :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2020 جويمية 29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  29المؤرخ في  567 رقـمممحــق بالقـرار 

 2البميدة-والعموم السياسية بجامعة عمي لونيسيالحقوق  بكمية لقسم العموم السياسية
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دريس نبيل 1
 رئيس القسـ العايب سميـ 2
 أستاذ شرقي محمود 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زاف مريـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عبد الالوي صبيحة 5
 قسـ "ب"أستاذ محاضر  ريحي مصطفى 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سفياف بممادي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رممي فييـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خنيش محسف الياشمي 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2020-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   304

 

 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020جويمية  29مؤرخ في  568رقم  قــرار
 2البميدة-الحقوق والعموم السياسية بجامعة عمي لونيسي لقسم القانون الخاص بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 رىا، المعّدؿ والمتّمـ.نظيميا وسيالذي 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
 2013 أبريل سنة 15الموافق  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة
الحقوؽ والعموـ السياسية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكمية -

 .2020مارس  01المؤّرخ في  2البميدة-بجامعة عمي لونيسي
 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسـو التنفيذي رقـ  ;7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 5336غشت سنة  56الموافق  4757

 السياسية بجامعةالحقوؽ والعمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكمية
 .5البميدة-عمي لونيسي

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.5البميدة-عمي لونيسي

، كل فيما يخصو، 5البميدة-ير جامعة عمي لونيسييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومد :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  29المؤرخ في  568 رقـمممحــق بالقـرار 
 2البميدة-والعموم السياسية بجامعة عمي لونيسيالحقوق  بكمية لقسم القانون الخاص

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شايب باشا كريمة 1
 رئيس القسـ بمقاسـ دمحم 2
 أستاذ بوشمة خالد 3
 أستاذ خميل عمرو 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوكموش سرور 5
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" أماؿ فكيري  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" راضية بودية 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عيسى أحمد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كرـو نسريف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  29مؤرخ في  569رقم  قــرار

 2البميدة-بجامعة عمي لونيسي الحقوق والعموم السياسية لقسم القانــون العــام بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
ل سنة أبري 15الموافق  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2ف إنشاء جامعة البميدةوالمتضم 2013
الحقوؽ والعموـ السياسية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكمية -

 .2020مارس  01المؤّرخ في  2البميدة -بجامعة عمي لونيسي 
 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسـو التنفيذي رقـ  ;7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 5336غشت سنة  56الموافق  4757

عمي  السياسية بجامعةالحقوؽ والعموـ  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكمية
 .5البميدة-لونيسي

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.5البميدة-عمي لونيسي

، كل فيما يخصو، 5البميدة-ير جامعة عمي لونيسييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومد :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  29المؤرخ في  569 رقـمممحــق بالقـرار 
 2البميدة-بجامعة عمي لونيسي الحقوق والعموم السياسية بكمية لقسم القانــون العــام

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حسيف حياة 1
 رئيس القسـ بومعيزة جابر 2
 أستاذ مجاىدي ابراىيـ 3
 أستاذ  برحماني محفوظ 4
 أستاذة  عباس راضية 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف سالـ جماؿ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ناصر فايزة بف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عمي قاسـ ربيع 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجمس العممي يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  29مؤرخ في  570رقم  قــرار

 2البميدة-بجامعة عمي لونيسي لكمية اآلداب والمغــات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 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
 2013 سنةيناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
أبريل سنة  15الموافق  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة 2013
 2البميدة-اآلداب والمغات بجامعة عمي لونيسيوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية  -

 .2020فيفري  27المؤّرخ في 
 ي ـقـــــّرر

 

جمادى الثانية  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسوـ التنفيذي رقـ  77و 76تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 5336غشت سنة  56الموافق  4757عاـ 

 .5البميدة-سيتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة عمي لوني
، وفقا 5البميدة-اآلداب والمغات بجامعة عمي لونيسي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كل فيما يخصو، 5البميدة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمي لونيسي :3المادة 

 ا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذ
 2020 جويمية 29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020جويمية  29المؤرخ في  570رقم  رارــق بالقـــممح
 2البميدة-لونيسيبجامعة عمي  لكمية اآلداب والمغــات

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة العربية وآدابيا عبد هللا شطاح 1
 عميد الكمية عباس جويدة 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة مرواف عدو 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية منصوري عمي  4
 رئيس قسـ المغة العربية وآدابيا رشيد شيبة 5
 رئيس قسـ المغة الفرنسية شناز حمداد 6
 رئيس قسـ المغة اإلنجميزية كمثـو مزياف 7
 رئيس قسـ المغة اإليطالية المية مويسي 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا عبدليدمحم السعيد  9
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية ايماف وىيب 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية عمي دمحم شعباف 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة اإليطالية عائشة شقاليل 12
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة العربية وآدابياممّثل  صالح تقابجي 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة الفرنسية كريمة أيت دحماف 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف أحمد زعزاع 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سمير مكي 16
 مدير مخبر بحث عمي حميداتو 17
 مدير مخبر بحث ساسيعمار  18
 مسؤوؿ المكتبة أمينة أوشاف 19
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020جويمية  29مؤرخ في  571رقم  قــرار
 2البميدة-اآلداب والمغات بجامعة عمي لونيسي لقسم المغـة اإلنجميـزية بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 ـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزير التعمي
أبريل سنة  15الموافق  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة 2013
اآلداب والمغات بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية -

 .2020فيفري  26المؤّرخ في  2البميدة-عمي لونيسي
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 ي ـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  57المؤرخ في  >:5-36سـو التنفيذي رقـ مف المر  ;7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 5336غشت سنة  56الموافق  4757
اآلداب والمغات بجامعة عمي  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية

 .5البميدة-لونيسي
اآلداب والمغات بجامعة عمي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.5البميدة-لونيسي
 ، كل فيما يخصو،5البميدة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمي لونيسي :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2020 جويمية 29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  29المؤرخ في  571 رقـمممحــق بالقـرار 

 2البميدة-اآلداب والمغات بجامعة عمي لونيسي بكمية لقسم المغـة اإلنجميـزية
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دمحم شعباف عمي 1
 رئيس القسـ كمثـو مزياف  2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نواؿ كشيدة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" رميساء موساوي  4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد الحق غيبوب 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أسماء حمداني 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" معمر ميسوـ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020جويمية  29مؤرخ في  572رقم  قــرار

 2البميدة-بجامعة عمي لونيسي اآلداب والمغات لقسم المغـة اإليطـالية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 رىا، المعّدؿ والمتّمـ.نظيميا وسيالذي 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 
أبريل سنة  15الموافق  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة 2013
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اآلداب والمغات بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة اإليطالية بكمية -
 .2020مارس  01المؤّرخ في  2البميدة-عمي لونيسي 

 ي ـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسـو التنفيذي رقـ  ;7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 5336غشت سنة  56الموافق  4757
بجامعة عمي  اآلداب والمغات القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإليطالية بكمية

 .5البميدة-لونيسي
اآلداب والمغات بجامعة عمي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإليطالية بكمية :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.5البميدة-لونيسي
، كل فيما يخصو، 5البميدة-نيسييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمي لو  :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2020 جويمية 29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  29المؤرخ في  572 رقـمممحــق بالقـرار 

 2البميدة-اآلداب والمغات بجامعة عمي لونيسي بكمية لقسم المغـة اإليطـالية
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شقاليل عائشة 1
 رئيس القسـ المية مويسي 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نبيمة العربي 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبد الحميـ ممزي  4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زىيرة العربي 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمحاج اعمر 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مديحة بريكي 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020جويمية  29المؤرخ في  573قم ر  قــرار

 2البميدة-اآلداب والمغات بجامعة عمي لونيسي لقسم المغة العربية وآدابيا بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.نظيميا 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 



  2020-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   310

 

 

أبريل سنة  15الموافق  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة 2013

اآلداب والمغات  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية -
 .2020مارس  12المؤّرخ في  2البميدة-بجامعة عمي لونيسي

 ي ـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسـو التنفيذي رقـ  ;7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 5336غشت سنة  56الموافق  4757
المغات بجامعة عمي اآلداب و  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية

 .5البميدة-لونيسي
اآلداب والمغات بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.5البميدة-عمي لونيسي
، كل فيما يخصو، 5البميدة-جامعة عمي لونيسييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2020 جويمية 29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  29المؤرخ في  573 رقـمممحــق بالقـرار 

 2البميدة-عمي لونيسي ةاآلداب والمغات بجامع بكمية لقسم المغة العربية وآدابيا
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دمحم السعيد عبدلي 1
 رئيس القسـ رشيد شيبة 2
 أستاذ بوجمعة الوالي 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فاطمة الزىراء نيمار 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمحم بف أحمد 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أماؿ قيرواني 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نعيمة سغيالني 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020جويمية  29مؤرخ في  574رقم  قــرار

 2البميدة-اآلداب والمغات بجامعة عمي لونيسي لقسم المغة الفرنسية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .رىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسي 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

ل سنة أبري 15الموافق  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
  .2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة 2013

اآلداب والمغات بجامعة عمي  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية -
 .2020مارس  05المؤّرخ في  2البميدة  -لونيسي 

 ي ـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسـو التنفيذي رقـ  ;7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 5336غشت سنة  56الموافق  4757
بجامعة عمي اآلداب والمغات  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية

 .5البميدة-لونيسي
اآلداب والمغات بجامعة عمي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.5البميدة-لونيسي
، كل فيما يخصو، 5البميدة-سييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمي لوني :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2020 جويمية 29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  29المؤرخ في  574 رقـمممحــق بالقـرار 

 2البميدة-اآلداب والمغات بجامعة عمي لونيسي بكمية لقسم المغة الفرنسية
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ وىيب إيماف 1
 رئيس القسـ شناز حمداد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" كريمة فروخي 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سعاد سعيدوف  4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ذىبية بداؾ واعراب 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ساسي بوركايبنواؿ  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سمير حشادي 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020جويمية  29مؤرخ في  575رقم  قــرار

 2البميدة-بجامعة عمي لونيسي لكمية العمــوم اإلنسـانية واالجتمـاعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .رىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسي 2003

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

ريل سنة أب 15الموافق  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
  .2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة 2013

 عمي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة -
 .2020مارس  01المؤّرخ في  2البميدة-لونيسي

 ي ـقـــــّرر
جمادى الثانية  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسوـ التنفيذي رقـ  77و 76تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 5336غشت سنة  56الموافق  4757عاـ 
جامعة عمي تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية ب

 .5البميدة-لونيسي
-عمي لونيسي العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.5البميدة
، كل فيما يخصو، 5دةالبمي-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمي لونيسي :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020جويمية  29المؤرخ في  575رقم  رارــق بالقـــممح

 2البميدة-جامعة عمي لونيسي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعيةرئيس المجمس العممي لمكمية،  العقوف كماؿ الديف 1
 عميد الكمية زعموشي رضواف 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة شيخي رشيد 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية نقاز سيد أحمد 4
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية كويحل فاروؽ  5
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية داود جماؿ 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية  قاسيمي ناصر 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية  بوعقادة عبد القادر 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية سيدي موسى دمحم الشريف 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية بوسعد الطيب 10
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 قسـ العمـو االجتماعيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف  حنطابمي يوسف 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سميماني سييمة 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بركوكي ميمود 13
 مديرة مخبر بحث صاـ نادية 14
 مدير مخبر بحث دىاش الصادؽ 15
 مدير مخبر بحث لورسي عبد القادر 16
 مدير مخبر بحث سواكري الطاىر 17
 مدير مخبر بحث رتيمي الفضيل 18
 مدير مخبر بحث بوطغاف دمحم الطاىر 19
 مدير مخبر بحث بدروني دمحم 20
 مدير مخبر بحث بوسالـ عبد العزيز 21
 مسؤوؿ المكتبة فنطازي أحمد 22
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020جويمية  29مؤرخ في  576رقم  قــرار
 2البميدة-بجامعة عمي لونيسي العموم اإلنسانية واالجتماعية لقسم العموم االجتماعية بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ل سنة أبري 15الموافق  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة 2013
العموـ اإلنسانية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية -

 .2020مارس  01المؤّرخ في  2البميدة-واالجتماعية بجامعة عمي لونيسي
 

 ي ـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسـو التنفيذي رقـ  ;7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 5336غشت سنة  56الموافق  4757
 انية واالجتماعيةالعموـ اإلنس القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية

 .5البميدة-بجامعة عمي لونيسي
العموـ اإلنسانية واالجتماعية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.5البميدة-بجامعة عمي لونيسي
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، كل فيما يخصو، 5البميدة-كويف العالييف ومدير جامعة عمي لونيسييكمف المدير العاـ لمتعميـ والت :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  29المؤرخ في  576 رقـمممحــق بالقـرار 
 2البميدة-العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عمي لونيسي بكمية لقسم العموم االجتماعية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ قاسيمي ناصر 1
 رئيس القسـ كويحل فاروؽ  2
 أستاذ  يوسف حنطابمي 3
 أستاذة  صاـ نادية 4
 أستاذ  سعيد عيادي 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دبي رابح 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" يوسفشتوي  7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" رباحي الزىرة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دالي أحمد شكيب 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  29مؤرخ في  577رقم  قــرار

 2البميدة-بجامعة عمي لونيسي العموم اإلنسانية واالجتماعية لقسم العمـوم اإلنسـانية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ل سنة أبري 15الموافق  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة 2013
العموـ اإلنسانية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية بكمية -

 .2020مارس  01المؤّرخ في  2البميدة-واالجتماعية بجامعة عمي لونيسي
 

 ي ـقـــــّرر
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جمادى الثانية عاـ  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسـو التنفيذي رقـ  ;7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 5336غشت سنة  56الموافق  4757

 اإلنسانية واالجتماعيةالعموـ  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية
 .5البميدة-بجامعة عمي لونيسي

العموـ اإلنسانية واالجتماعية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.5البميدة-بجامعة عمي لونيسي

، كل فيما يخصو، 5البميدة-والتكويف العالييف ومدير جامعة عمي لونيسييكمف المدير العاـ لمتعميـ : 3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  29المؤرخ في  577 رقـمممحــق بالقـرار 
 2البميدة-اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عمي لونيسي العموم بكمية لقسم العموم اإلنسانية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوعقادة عبد القادر 1
 رئيس القسـ داود جماؿ 2
 أستاذ  دىاش الصادؽ 3
 أستاذ  تممساني بف يوسف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سيدي موسى دمحم الشريف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دمحم أميفلعميجي  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ بركوكي ميمود 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سييمة سمماني  8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجمس العممي يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  29مؤرخ في  578رقم  قــرار

 2البميدة-بجامعة عمي لونيسي لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 رىا، المعّدؿ والمتّمـ.نظيميا وسيالذي 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
يل سنة أبر  15الموافق  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة 2013
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وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعمـو  -
 .2020جواف  14المؤّرخة في  2البميدة-التسيير بجامعة عمي لونيسي

 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسوـ التنفيذي رقـ  77و 76تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 5336غشت سنة  56الموافق  4757عاـ 

 ارية وعموـ التسييرتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التج
 .5البميدة-بجامعة عمي لونيسي

العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.5البميدة-بجامعة عمي لونيسي

، كل فيما يخصو، 5البميدة-يف العالييف ومدير جامعة عمي لونيسييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكو  :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 جويمية 29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020جويمية  29المؤرخ في  578رقم  رارــق بالقـــممح

 2البميدة-وعموم التسيير بجامعة عمي لونيسي التجاريةلكمية العموم االقتصادية والعموم 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير  سي أحمد نذير 1
 عميد الكمية درحموف ىالؿ 2
 المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل  بوكريف زىير 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بوشامة مصطفى 4
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية محفوظ مراد 5
 رئيس قسـ عمـو التسيير ساخي بوبكر 6
 رئيس قسـ العمـو التجارية لحشـ قسمية 7
 والمحاسبةرئيس قسـ العمـو المالية  بميدية وحيد 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية قويدري كماؿ 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير خميل صبرينة 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية لخضاري نسيمة 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة العرابي حمزة 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة باشا ناديةحمدي  13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة عمروش شريف 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية معزوز نشيدة 15
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصاديةممّثل  شارفي ناصر 16
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير يدو دمحم 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية حاج عيسى سيد أحمد  18
 قسـ العمـو التجاريةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف  جياللي شفيق 19
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 ممّثل عف األساتذة المساعديف جمعة الباتوؿ 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف يخمف رابح 21
 مدير مخبر بحث درواسي مسعود 22
 مدير مخبر بحث رزيق كماؿ 23
 مدير مخبر بحث غزازي عمر 24
 مدير مخبر بحث ناصر مراد 25
 مدير مخبر بحث ساطور رشيد 26
 مسؤوؿ المكتبة موىوب دمحم عمار 27
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم  يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  29مؤرخ في  579رقم  قــرار
 2البميدة-العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة عمي لونيسي االقتصادية بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بريل سنة أ 15الموافق  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة 2013
العموـ االقتصادية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية -

 .2020جواف  14المؤّرخة في  2البميدة-والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة عمي لونيسي
 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسـو التنفيذي رقـ  ;7تطبيقا ألحكاـ المادة  األولى:المادة 
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 5336غشت سنة  56الموافق  4757

ـ االقتصادية والعمـو العمو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية بكمية
 .5البميدة-التجارية وعمـو التسيير بجامعة عمي لونيسي

العموـ االقتصادية والعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية :2المادة 
 لقرار.، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا ا5البميدة-التجارية وعمـو التسيير بجامعة عمي لونيسي

، كل فيما يخصو، 5البميدة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمي لونيسي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 عبد الباقي بن زيانأ.د 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  29المؤرخ في  579 رقـمممحــق بالقـرار 
 2البميدة-العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة عمي لونيسي بكمية االقتصاديةلقسم العموم 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ قويدري كماؿ 1
 رئيس القسـ محفوظ مراد 2
 أستاذ منصوري الزيف 3
 أستاذ  بف زعرور عمار 4
 أستاذة بركاف زىية 5
 أستاذ شارفي ناصر 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" معزوز نشيدة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يخمف رابح 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية ألعضاء المجمس العمميد القائمـة يحـدّ ، 2020جويمية  29مؤرخ في  580 رقـم قــرار

 2البميدة-عمي لونيسيلجامعة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ 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
 2013سنة يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
أبريل سنة  15الموافق  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة 2013
جواف  29المؤّرخ في  2البميدة -لونيسيوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة عمي  -

2020. 
 ي ـقـــــّرر

جمادى الثانية عاـ  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسـو التنفيذي رقـ  53تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 5336غشت سنة  56الموافق  4757

 .5البميدة-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة عمي لونيسي
، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا 5البميدة-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة عمي لونيسي تحدد :2المادة 

 القرار.
، كل فيما يخصو، 5البميدة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمي لونيسي :3المادة 

 عالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ال
 2020 جويمية 29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي يحّدد 2020جويمية  29المؤرخ في  580رقـم ممحــق بالقـرار 
 2البميدة-عمي لونيسيلجامعة  

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة راموؿ خالد 1
األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور  بوخاوش السعيد 2

 والتكويف العالي في التدرج
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي  بوحسايف نصر الديف 3

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج 
 بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةنائب مدير الجامعة مكّمف  قويدر رابح سارة 4
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو مزوغ عادؿ 5
 عميد كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية زعموشي رضواف 6
 التسييرعميد كمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو  درحموف ىالؿ 7
 عميد كمية اآلداب والمغات عباس جويدة 8
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية العقاب عبد الصمد 9
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية  العقوف كماؿ الديف 10
 وعمـو التسييررئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية  سي أحمد نذير 11
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات شطاح عبد هللا 12
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بوشمة خالد 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بوسالـ عبد العزيز 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية سيدي موسى دمحم الشريف 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير حجاج زينب 16
 والعمـو التجارية وعمـو التسييرممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية  خميل صبرينة 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات شابو توفيق 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات ريوقي عبد الحميـ 19
 السياسيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو  حمـو جعفر 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية عمرو خالد 21
 ممّثل عف األساتذة المساعديف جمعة البتوؿ 22
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مقداد خميسي 23
 أستاذ بالمدرسة العميا لمتسيير والتجارة الدولية حشماوي دمحم 24
  1الجزائر -أستاذ بجامعة بف يوسف بف خدة المجيد بف عائشة عبد 25
 مسؤولة المكتبة المركزية لزرؽ التوفيق 26
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2020جويمية  29مؤرخ في  581رقم  قــرار
 2البميدة-العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة عمي لونيسي لعموم التجارية بكميةا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
سنة  أبريل 15الموافق  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة 2013
العموـ االقتصادية والعمـو  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية -

 .2020جواف  14المؤّرخ في  2البميدة-التجارية وعمـو التسيير بجامعة عمي لونيسي
 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسـو التنفيذي رقـ  ;7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 5336غشت سنة  56الموافق  4757

دية والعموـ التجارية العموـ االقتصا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية
 .5البميدة-وعمـو التسيير بجامعة عمي لونيسي

العموـ االقتصادية والعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.5البميدة-التجارية وعمـو التسيير بجامعة عمي لونيسي

، كل فيما يخصو، 5البميدة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمي لونيسي :3دة الما
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 زيان أ.د عبد الباقي بن
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020جويمية  29المؤرخ في  581 رقـمممحــق بالقـرار 
 2البميدة-العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة عمي لونيسي بكمية لقسم العموم التجارية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ لخضاري نسيمة 1
 رئيس القسـ لحشـ قسمية 2
 أستاذ حاج عيسى سيد أحمد 3
 أستاذ  بيشاري كريـ 4
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 "أ"أستاذ محاضر قسـ  زواوي عمر حمزة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عثامنية رؤوؼ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حيرش سميـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوعزيز سفياف 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم ، 2020جويمية  29مؤرخ في  582رقم  قــرار

 2البميدة-العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة عمي لونيسي التسيير بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 رىا، المعّدؿ والمتّمـ.نظيميا وسيالذي 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
ل سنة أبري 15الموافق  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة 2013
العموـ االقتصادية والعمـو  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية -

 .2020جواف  14المؤّرخ في  2البميدة-التجارية وعمـو التسيير بجامعة عمي لونيسي
 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسـو التنفيذي رقـ  ;7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 5336غشت سنة  56الموافق  4757

والعموـ التجارية  العموـ االقتصادية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية
 .5البميدة-وعمـو التسيير بجامعة عمي لونيسي

العموـ االقتصادية والعموـ التجارية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.5البميدة-وعمـو التسيير بجامعة عمي لونيسي

، كل فيما يخصو، 5البميدة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمي لونيسي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  29المؤرخ في  582 رقـمممحــق بالقـرار 
 2البميدة-االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة عمي لونيسيالعموم  بكمية لقسم عموم التسيير

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ خميل صبرينة 1
 رئيس القسـ ساخي بوبكر 2
 أستاذ يدو دمحم 3
 أستاذ  سي أحمد ندير 4
 أستاذ  عامر بشير 5
 قسـ "أ"أستاذ محاضر  القينعي عبد الحق 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف مسعود آدـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" صراع توفيق 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" معيري ىشاـ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم  يحدد القائمة االسمية، 2020جويمية  29مؤرخ في  583رقم  قــرار

 2البميدة-العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة عمي لونيسي لمالية والمحاسبة بكميةا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ل سنة أبري 15الموافق  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة 2013
العموـ االقتصادية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـو المالية والمحاسبة بكمية -

 .2020جواف  14المؤّرخ في  2البميدة-والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة عمي لونيسي
 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسـو التنفيذي رقـ  ;7تطبيقا ألحكاـ المادة  األولى:المادة 
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 5336غشت سنة  56الموافق  4757

العمـو االقتصادية والعمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المالية والمحاسبة بكمية
 .5البميدة-التجارية وعمـو التسيير بجامعة عمي لونيسي
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العموـ االقتصادية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المالية والمحاسبة بكمية :2المادة 
 محق بيذا القرار.، وفقا لمجدوؿ الم5البميدة-والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة عمي لونيسي

، كل فيما يخصو، 5البميدة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمي لونيسي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 جويمية 29 فيحرر بالجزائر 
 العمميوزير التعميم العالي والبحث 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لقسم الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020جويمية  29المؤرخ في  583 رقـمممحــق بالقـرار 

 2البميدة-العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة عمي لونيسي بكمية عموم المالية والمحاسبة
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ العرابي حمزة 1
 رئيس القسـ بميدية وحيد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حمدي باشا نادية 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مسموس رضواف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قراش دمحم 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عمروش شريف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" توات نصر الديف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جمعة الباتوؿ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لشيب سممى 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الّدراسـات الجامعيـةم ـات تنظيـد كيفيدّ ـيح، 2020أوت  03مؤرخ في  628رقـم  قــرار

 األسنان  بـط ج فيدرّ ـة التّ ـفي مرحم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ف والمتضمّ  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18خ في المؤرّ  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ـعميـ العالي، المعّدؿ والمتمّ وجييي لمتّ القانوف التّ 
ف والمتضمّ  1971غشت سنة  25الموافق  1391رجب عاـ  4خ في المؤرّ  218-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .ـروس لمحصوؿ عمى شيادة جراح األسناف، المعّدؿ والمتمّ تنظيـ الدّ 
 2020سنة يونيو  23الموافق  1441القعدة عاـ أوؿ ذي خ في المؤرّ  163-20وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتمـ المعّدؿ الحكومة،ف تعييف أعضاء والمتضمّ 
 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعباف عاـ  2خ في المؤرّ  467-97وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتمـد قواعد تنظيـ المراكز اإلستشفائية الجامعية وسيرىا، الذي يحدّ و 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

 .عميـ العالي والبحث العمميد صالحيات وزير التّ الذي يحدّ و 
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جنة البيداغوجية الوطنية لشعبة ف إنشاء المّ والمتضمّ  2017أبريل سنة  4المؤّرخ في  371وبمقتضى القرار رقـ  -
 .د صالحياتيا وتشكيمتيا وسيرىاويحدّ طب األسناف 

لّتدرج في طب في اد برنامج الّتعميـ الذي يحدّ و  2019يوليو سنة  11خ في المؤرّ  1143وبمقتضى القرار رقـ  -
 .األسناف

 ي ـقـــــّرر
 

، المذكور أعاله ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد كيفيات 218-71مف المرسـو رقـ  4تطبيقا لممادة  المادة األولى:
 تنظيـ الّدراسات الجامعية في مرحمة الّتدّرج في طب األسناف والتقييـ والّتدّرج.

 في مواد سنوية ،األسناف ج في طبدرّ راسات الجامعية في مرحمة التّ دريس الذي يشكل برامج الدّ ينظـ التّ  :2المادة 
 مزودة بمعامالت. سداسيةو/أو 

 :يمثل مسار التكويف مجموعة متجانسة مف وحدات تعميمية تشكل طور التكويف :3 المادة

 يخص الطور األوؿ لمتكويف السنوات األولى والثانية والثالثة. -

 يخص الطور الثاني لمتكويف السنتيف الرابعة والخامسة. -

 الداخمي.تخصص السنة السادسة لمتربص  -

عادة التسجيل  التسجيل وا 
يتـ التسجيل في الدراسات الجامعية في التدرج لمحصوؿ عمى شيادة دكتور في طب األسناف لحاممي  :4 المادة

 .شيادة البكالوريا أو شيادة أجنبية معترؼ بمعادلتيا
 .ة جامعيةسن مبة لسنة دراسية واحدة في بداية كلّ تسجيل أو إعادة تسجيل الطّ  يتـّ  :5 المادة

 يجب عمى الطالب دفع حقوؽ التسجيل بعنواف كل سنة جامعية.

 لمطالب شيادة مدرسية عف كل سنة جامعية.عند كل تسجيل و إعادة تسجيل تسمـ 
 

 التقييم
 

والكيفيات  لإلنتقاؿ إلى السنة الموالية حسب األشكاؿ يحدد التقييـ البيداغوجي لميارات ومعارؼ الطمبة :6المادة 
 أدناه.  :والشروط المحددة في المادة 

 يأتي: التقييـ كما يتـّ  :7 المادة

 .جباريةنظرية إ اختبارات -
 طبيقية.تقييمات في األعماؿ التّ  -
 تقييمات في األعماؿ الموجية. -

 :ظرية عمىاحية النّ قييـ مف النّ يشمل التّ  :8 المادة
 .متوسطة اآلجاؿ بالنسبة لممواد السنوية اختباراتثالثة  إلى  ختباريفا -
 .سداسيةمتوسطة اآلجاؿ بالنسبة لممواد ال اختباريفأو  ختبارا -
 أو األعماؿ التطبيقية.و/دريس األعماؿ الموجية المراقبة المستمرة بالنسبة لتّ  ختباراتا -
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 ة عمى شكل مراقبة مستمرة.يتـ التقييـ التطبيقي بالنسبة لألعماؿ التطبيقية واإلختبارات العيادي :9 المادة
مف جية واألعماؿ الموجية  ةاالختبارات الكتابيمف تقييـ مجموع  انطالقاً ة ؿ المادّ الحصوؿ عمى معدّ  يتـّ  :01 المادة

 طبيقية مف جية أخرى.والتّ 
 :بالنسبة لكل المقاييس

 .لمعدؿ األعماؿ التطبيقية 5 يحسب معامل -
 .لمعدؿ األعماؿ الموجية 4يحسب معامل  -
 لمدى.ختبارات متوسطة الال 4 يحسب معامل -

 :يحسب المعدل العام لممادة، كما يأتي
 .لمدىمتوسطة ا اإلختبارات ؿيحسب معد :طبيقية واألعمال الموجيةبالنسبة لمقياس بدون األعمال التّ  -
 :أعمال موجيةلو بالنسبة لمقياس  -

 .2/(4األعماؿ الموجية)معامل+ معدؿ  (4)معامللمدىمتوسطة ا ختباراتاال ؿيحسب معد       
 وأعمال موجية: أعمال تطبيقيةلو بالنسبة لمقياس  -

+ معدؿ (4)معاملموجية(+ معدؿ األعماؿ ال4)معامللمدىمتوسطة ا االختباراتمعدؿ يحسب        
 .4/(5األعماؿ التطبيقية)معامل

 :أعمال التطبيقيةلو بالنسبة لمقياس  -

 .3/(5ل)معامالتطبيقية(+ معدؿ األعماؿ 4)معامللمدىمتوسطة ا االختبارات ؿيحسب معد 
 .موزعة بمعاممياة مادّ  كلالت معدّ عف طريق عويضي ؿ العاـ التّ الحصوؿ عمى المعدّ  يتـّ 

 الية:روط التّ الب الشّ نة الموالية بعد استيفاء الطّ إلى السّ  يتـ االنتقاؿ :00 المادة
 .43/53تعويضي يساوي أو يفوؽ  ؿ عاـالحصوؿ عمى معدّ  -
 .80/53 ة يساوي أو يفوؽ ؿ عمى مستوى كل مادّ الحصوؿ عمى معدّ  -

لمطمبة الراسبيف في الّدورة العادية وتشمل فقط إمتحانات المواد  تخصص إمتحانات الّدورة االستدراكية :02 المادة
 (. 43/53)معدؿ أقل مف  غير المكتسبة في الدورة العادية

العاـ التعويضي انطالقا مف العالمات المحصل عمييا في إثر اإلمتحانات اإلستدراكية يحسب المعدؿ 
المواد المكتسبة وأحسف عالمة المحصل عمييا ما بيف الّدورة العادية والّدورة اإلستدراكية بالنسبة لممواد 

  غير مكتسبة.
بالمواد الب يعمف تأجيل الطالب وفي ىذه الحالة يحتفع الط، ةستدراكياال إثر الدورةفي حالة الرسوب  :03 المادة

 .(43/53ة تساوي أو تفوؽ نقطة المادّ )المكتسبة 
 45ستدراكية حسب الشروط المنصوص عمييا في المادة ورة االنة الموالية عقب الدّ اإلنتقاؿ إلى السّ  يتـّ 

 أعاله.
يحصل صاحبو عمى عالمة صفر مف  لمدى،ط االمتوسّ  اتر في االمتحانر أو غير مبرّ غياب مبرّ  كلّ  :04 المادة

 (.3/53عشريف )
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 رة.رة أو غير مبرّ كانت مبرّ  نوية، سواءً ( غيابات في المقاييس السّ 39) ستةبحوزتو الب الذي الطّ  ىيقص
 رة.رة أو غير مبرّ كانت مبرّ  ، سواءً سداسيةال في المقاييس ( غيابات36) ثالثة بحوزتوالب الذي يقصى الطّ 

السنة األولى والثانية في طب األسناف، يتـ دراسة  بالنسبة لطمبة ةال يسمح بإعادة السنة لممرة الثالث :05 المادة
مف السنة الثالثة مف طرؼ المجنة العممية لمقسـ وبإقتراح مف أعضاء لجنة  الممف حالة بحالة إبتداءً 

 المداوالت.
 متحانات النظرية.في اال المشاركة الحصرية يمكف أف تسمح المجنة العممية لمقسـ لمطمبة وبشكل إستثنائي

 ( أشير.39واحد منيما ستة ) اخمي مف تربصيف إجبارييف مدة كلّ بص الدّ ف الترّ يتكوّ  :06 المادة
 .اختياريةتكوينو عف طريق تربصات  تحسيف اخمي الب الدّ يمكف الطّ 

 ةاألمراض وجراحف )عمـ وفي تخصصيف مختمفيتفضيمي ربصيف اإلجبارييف حسب ترتيب التّ  اختياريتـ 
 الفـ، عمـ حفع األسناف وعالجيا، عمـ األنسجة المدعمة لألسناف، تقويـ األسناف وتركيب األسناف(.

 الجامعية. الييأت اإلستشفائيةا مف طرؼ مالمصادقة عميي تـّ تإجباري و  فربصاالتّ  إنجاز
جنة مف طرؼ المّ مسبقا ربصات االختيارية عمى مستوى ىياكل أخرى لمصحة المعتمدة يمكف إجراء التّ 
 العممية لمقسـ.

ربص الب إعادة التّ ربصيف اإلجبارييف يتوجب عمى الطّ التّ الّتربص أو  في حالة إذا لـ تتـ المصادقة عمى 
 ربصيف.أو التّ 

 ترة.بالتوازي خالؿ نفس الفربصيف اإلجبارييف ال يمكف إجراء التّ 
 األسناف يجب عمى الطالب مناقشة مذكرة نياية الّدراسات.طب لمحصوؿ عمى شيادة دكتور في  :07المادة

 .يقترح األساتذة مواضيع المذكرات، ويصادؽ عمييا رئيس المصمحة مكاف إجراء التربص

حسب  ختيارمبدأ اال عمى أساسداية السنة الجامعية نياية الّدراسات في ب موضوعات مذكرةمنح ت 
 .يترتيب اإلستحقاقال

 مف الفصل الثالث لمسنة الجارية. إبتداءً ال يمكف مناقشة المذكرة عمنيا إال 
المعينيف مف قبل قسـ ( أعضاء عمى األقل مف بيف األساتذة 36ناقشة المذكرة مف ثالثة )متتشكل لجنة 

 أقدـ أستاذ في أعمى رتبة. يارأسطب األسناف وي
 رخصة لممناقشة. رئيس القسـيصدر 

 ."مشرؼ جدا"أو  "مشرؼ"تقدير يمكف منح لمطالب لمناقشة عمى اثر ا
في حالة ما إذا أقرت لجنة المناقشة أف المذكرة غير قابمة لممناقشة خالؿ دورة جواف، تعد تقرير يسمـ  

ة يسمح لممشرؼ عمى المذكرة لمتابعة التصحيحات التي يتوجب عمى الطالب القياـ بيا وفي ىذه الحال
لمطالب بمناقشة مذكرتو في شير سبتمبر، وفي حالة ما إذا بقيت المذكرة غير قابمة لممناقشة يعمف تأجيل 

 الطالب ويجب عميو التسجيل مرة أخرى لمتابعة ّدراساتو. 
 الطمبة الذيف تحصموا عمى:دكتور في طب األسناف في نياية السنة السادسة  عمف ناجحا لنيل شيادةي :08المادة 

 المصادقة عمى التربصيف اإلجبارييف. -
 نياية الدراسة. مذكرة العمنية بنجاح لالمناقشة  -
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 .5353/5354مف السنة الجامعية  إبتداءً  المسجميف تطبق ىذه األحكاـ عمى الطمبة :09 المادة
 تمغى جميع األحكاـ المخالفة ليذا القرار. :21 المادة
والتكويف العالييف ومدراء  مؤسسات التعميـ العالي بتنفيذ ىذا القرار الذي يكمف المدير العاـ لمتعميـ  :20 المادة

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.س
 2020 أوت 03 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة   2020أوت  03مـؤرخ فـي  18رقـم  قــرار

 البيض 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 المرسوـ رقـ  -

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

 .بتسييػر الخدمات االجتماعية
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
المتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات  ،2010سنة  جانفي 12ؤرخ في ػالم 15-10ذي رقـ ػالتنفي المرسـوبمقتضى  -

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

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

ائمة اإلقامات الجامعية ، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وق2004ديسمبر سنة  22 في
 .التابعة ليا ومشتمالتيا

، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى 2020سنة مارس  05 المؤرخ في لممحضر نظػػػػػػرا -
 مديرية الخدمات الجامعية البيض.

 ي ـقـــــّرر
 

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

 األعضاء الدائمون: 
 زواطي الميمود -03 بوسماحة عمر -02 خياؿ عبد المالؾ -01
   بف عمي جماؿ -05 رويسات دمحم األميف -04
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 األعضاء اإلضافيون:  
   بوخريص قادة -02 بف دىينة بوعالـ -01

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

 لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2020أوت  03حرر بالجزائر في : 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2020أوت  05مؤرخ في  629 رقم قــرار
 لدى جامعة الجمفة كمية العموم والتكنولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 39و 37المادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما 2003
 .منو

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

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

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو 2016المؤرخ في أوؿ سبتمبر  1450وبمقتضى القرار رقـ  -
  .والتكنولوجيا لدى جامعة الجمفة

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  57المؤرخ في  >:5-36مف المرسـو التنفيذي رقـ  >6تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 5336غشت سنة  56الموافق  4757

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو والتكنولوجيا لدى جامعة الجمفة.
ا لدى جامعة الجمفة في الجدوؿ الممحق ليذا تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ والتكنولوجي: 2المادة 

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

 2020 أوت 05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس كمية العموم والتكنولوجيا لدى جامعة الجمفة
 

 الصفة المقب واالسم
 عميد الكمية، رئيسا حفيفة أحمد -
 المجمس العممي لمكميةرئيس  باشا عبد القادر -
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية عيداوي لخضر -
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية قزيـ جماؿ -
 رئيس قسـ اليندسة المدنية حرز هللا صالح الديف -
 رئيس قسـ الجذع المشترؾ في العمـو والتكنولوجيا البار دمحم -
 مدير مخبر لسبط يحي -
 مدير مخبر متيش لحسف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  اليندسة الميكانيكية أحمد لميفبوخمخاؿ  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  اليندسة الميكانيكية قزراف الشيخ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  اليندسة الكيربائية لعروسي قويدر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  اليندسة الكيربائية بف عيسى عمر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية بداوي دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية رابحي دمحم -
 األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  الجذع المشترؾ في العمـو والتكنولوجياممثل منتخب عف  رزاوي دمحم منير -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  الجذع المشترؾ في العمـو والتكنولوجيا منصور عمر -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف درـو امبارؾ -
 ة المساعديفممثل منتخب عف سمؾ األساتذ قوادري عمر -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بف سالـ أحمد -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات قرود مصطفى -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اليندسة الميكانيكية فدوؿ عادؿ -
 اليندسة الكيربائية ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ براىيمي حمزة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اليندسة المدنية صادقي نورالديف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  الجذع المشترؾ في العمـو والتكنولوجيا فياللي ىشاـ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تعيين أعضاء المجمس العممي ، 2020أوت  05مؤرخ في  630رقم  قــرار

 لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  19-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

موضوعاتية لمبحث في العمـو والتكنولوجيا، والمتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي إلى وكالة 
 .منو 4السيما المادة 
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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

، 2019غشت سنة  13الموافق  1440ذي الحجة عاـ  12مؤرخ في  232-19وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو. 22الذي يحدد مياـ الوكاالت الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 

 

 ي ـقـــــّرر
 

 4773ذي الحجة عاـ  45مؤرخ في  565->4مف المرسوـ التنفيذي رقـ  55تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، يعيف بصفتيـ أعضاء المجمس العممي لموكالة >534غشت سنة  46الموافق 

 الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا األشخاص اآلتية أسماؤىـ:
 :والباحثين الدائمين بالنسبة لألساتذة الباحثين

 السيد قبوز نور الديف. -

 السيد بودية سيدي دمحم. -

 السيد خناثة رابح. -

 السيد مفتاح عمي. -

 السيد بموشراني عادؿ. -

 السيد تيمماتيف عمار. -

 السيد حفيفة أحمد. -

 السيد بمبشير حساف. -

 السيد بوطغاف عمار. -

 السيد بوزيد عبد الرزاؽ. -

 :الجزائري لمممكية الصناعيةبالنسبة لممثل المعيد الوطني 

 السيد عايش ناجي. -
 :بالنسبة لممثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 السيد ميمي ياسر. -
 :بالنسبة لممثل الديوان الوطني لألحصائيات

 السيدة حمراوي أماؿ. -
 :بالنسبة لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاط

  السيد بف عمارة دمحم مصطفى. -

 حجيات حسيف. السيد -

 السيد العيد إسحاؽ. -

 السيد دكالي خميل. -

 السيد أيت دحماف دمحم كماؿ. -

 السيد تمقميت دمحم. -
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 :بالنسبة لمجالية العممية المقيمة بالخارج

 .السيد عودية عبد الكريـ -
 السيد نايت عبد السالـ فريد. -

 السيد غربي رشيد. -

 السيد كريـ عابد مريـ. -

 السيد بوسكسو عز الديف. -

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

 2020أوت  05 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2017جويمية  16المؤرخ في  802يعدل القرار رقم ، 2020أوت  11مؤرخ في  631 قمر  قــرار

 لذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربيةا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441ذي القعدة عاـ المؤرخ في أوؿ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
ديسمبر سنة  14الموافق  1412جمادى الثانية عاـ  7المؤرخ في  477-91وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية،  1991
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة  2011
 .منو 21

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

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2017جويمية  16المؤرخ   802وبمقتضى القرار رقـ  -
 .مي والتقني لتطوير المغة العربية، المعّدؿلمركز البحث العم

 

 ي ـقـــــّرر
 

والمذكور أعاله وتحرر  ، المعدؿ،:534جويمية  49المؤرخ   35;تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
  كما يأتي:

 (................................       بدون تغيير.).............: ...........المادة األولى"

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، كما 
 يأتي:
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 :بالنسبة لباحثي المركز
 رئيسة،  آسيا بومعراؼ -

  كريمة، أوشيش حماش -

  بف عيسى،  كبير -

  حبيبة، بودلعة لعماري  -

  صميحة، مّكي -

  فوزية، بداوي  -

  حورية، نياري  -

  عبد الكريـ، جيدور -

  .عبد القادر دلماجي -
 

 :األعضاء اآلخرين

 مدير المركز، مراد عباس -

 مدير وحدة بحث، عثماف بريحة -

 ". مدير وحدة بحث عبد الرحماف خربوش -
 

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

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

 2020 أوت 11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019جوان  17المؤرخ في  896يعدل القرار رقم ، 2020أوت  13مؤرخ في  632 رقم قــرار
 لذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربيةا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
ديسمبر سنة  14الموافق  1412جمادى الثانية عاـ  7المؤرخ في  477-91وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 4 غة العربية المعدؿ والمتمـ، السيما المادةوالمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني لتطوير الم 1991
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  1434ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13ى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتض -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2019جواف  17المؤرخ في  896وبمقتضى القرار رقـ  -
 لتطوير المغة العربية. البحث العممي والتقني

 ي ـقـــــّرر
 

والمذكور أعاله، تحرر كما  2019جواف  17المؤرخ في  896تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 يأتي: 

 (...........................................بدون تغيير.........).......................:1المادة "
 االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، كما يمي:تحدد القائمة 

 : بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة
 رئيسا،  ، ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي،قازد حسانالسيد  -
 ، ممثل عف الوزير المكمف بالمالية،أوذينة عمرالسيد  -
 وزير الدفاع الوطني،، ممثل عف بمعيد مختارالسيد  -

 ، ممثمة عف الوزير المكمف بالتربية الوطنية،لصنامي حياةالسيدة  -
 ، ممثل عف الوزير المكمف باإلتصاؿ،جغادر عبد الجميلالسيد  -
 ، ممثل عف الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف،شيحي لحسنالسيد  -
 لعربية.، ممثمة عف المجمع الجزائري لمغة اخموت فتيحةالسيدة  -

  :األعضاء اآلخرين
 / مدير المركز،          عباس مرادالسيد  -
 / رئيسة المجمس العممي،       بومعراف آسياالسيدة  -
 / مدير وحدة بحث،         بريحة عثمانالسيد  -

 ". / مدير وحدة بحث خربوش عبد الرحمانالسيد  -
 ".....................................تغييروالباقي بدون ....................................."

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

 2020 أوت 13 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة ، 2020أوت  16مـؤرخ فـي  19رقـم  قــرار
 لدى مديرية الخدمات الجامعية باتنة وسط 

 

 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 المرسوـ رقـ  -

 .الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
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، المتعمق 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .بتسييػر الخدمات االجتماعية

، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
  .ـيتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتم

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  1434األوؿ عاـ ربيع  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  -

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

، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى 2020أوت سنة  02نظػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -
 مديرية الخدمات الجامعية باتنة وسط.

 ي ـقـــــّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية باتنة وسط. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المادة 

 األعضاء الدائمون: 
 ريغي فرحات -13 يحي رياض -12 زيزي عياشع -10
 الحفيععزيزي عبد  -16 يحياوي سمير -15 عميوة بالؿ -14
   كياؿ خميفة -18 شميحي شمس الديف -17

 

 األعضاء اإلضافيون:  
 سبخي حياة -13 خاللي سفياف -12 بيطاـ خالد -10

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى ىذا القرار.36تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المادة 
باتنة وسط، بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية يكمف السيػد مديرمديرية الخدمات الجامعية :4المادة 

 لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2020أوت  16حرر بالجزائر في : 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن إنشاء وحـدة البحث في عموم المعطيات والتطبيقات، 2020أوت  25مؤرخ في  قــرار
 لدى مركز البحث في اإلعالم العممي والتقني

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف ، 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي، المعدؿ
، 1985مارس سنة  16الموافق  1405جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  56-85وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المتضمف إنشاء مركز لمبحث في اإلعالـ العممي والتقني، المعدؿ والمتمـ
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتّمـ المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
، 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .التطوير التكنولوجي وسيرىاالذي يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي و 
، 1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو. 21و 9سيما المادتاف  الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا، ال
نوفمبر سنة  24الموافق  1432عاـ ذي الحجة  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي2011
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
جانفي سنة  11الموافق  1441جمادى األولى عاـ  15المؤرخ في  04-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، الذي يرخص ألعضاء الحكومة تفويض إمضائيـ2020
والمتضمف تفويض باإلمضاء إلى السيد المدير العاـ ، 2020جويمية  29المؤرخ في  550وبمقتضى القرار رقـ  -

 .لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
وبناًء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي خالؿ دورتيا المنعقدة شير أكتوبر  -

 .2018سنة 
 ي ـقـــــّرر

 

المؤرخ في  :58->> مف المرسوـ التنفيذي رقـ 54والمادة  >تطبيقا ألحكاـ الفقرة األولى مف المادة  :األولىالمادة 
حػدة والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء و  >>>4نوفمبر  49الموافق  4753شعباف عاـ  ;

البحث في عموـ المعطيات والتطبيقات لدى مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني، تدعى في صمب 
 النص "وحدة بحػث".

 يكوف مقر وحدة البحث بمدينة بجاية. :2المادة 
شعباف عاـ  ;المؤرخ في  :58->>مف المرسوـ التنفيذي رقـ  9زيادة عمى المياـ المحددة في المادة  :3المادة 

 ، والمذكور أعاله، تكمف وحدة البحث بما يأتي:>>>4نوفمبر  49الموافق  4753
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 ،دراسة اإلشكاليات المتعمقة بالبيانات الضخمة ووضع حموؿ سحابية لالبتكار 

 يط البيانات الضخمة،فحص مدى تكيف و/أو تصميـ التقنيات الحديثة لمتعميـ اآللي عمى مح 

 ،عرض خدمات ذات قيمة مضافة عالية في مختمف القطاعات كالمواصالت، الصحة، الطاقة، المالية، التربية 

 ،وضع شبكات االستشعار في مختمف القطاعات االجتماعية 

 ،التحكـ في األدوات والتكنولوجيات الموجودة واقتراح حموؿ برمجية وسيطة 

 صميـ والمحاكاة الرقمية،التحكـ في تكنولوجيات الت 

 .التحكـ في التكنولوجيات الالسمكية قيد التطور وتعزيزىا عف طريق تطوير بروتوكوالت االتصاؿ 

  تتشكل وحدة البحث مف قسمي البحث اآلتي ذكرىما: :4المادة 
  ،قسـ البحث: طرؽ وتقنيات ىندسة المعطيات 

 .قسـ البحث: الحوسبة المتطورة 

المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ومدير مركز البحث في اإلعالـ العممي تكمف مصالح :5المادة 
 والتقني كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 أوت 25حرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي

 المدير العام 
 لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي

 األستاذ: حفيظ أوراق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء وحـدة البحث في الوساطة ونشر الثقافة العممية، 2020أوت  25 مؤرخ في قــرار
 لدى مركز البحث في اإلعالم العممي والتقني

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي، المعّدؿ
، 1985مارس سنة  16الموافق  1405جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  56-85وبمقتضى المرسوـ رقـ   -

 .المتضمف إنشاء مركز لمبحث في اإلعالـ العممي والتقني، المعّدؿ والمتّمـ
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتّمـ المعّدؿالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 
، 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا
، 1999نوفمبر سنة  16افق المو  1420شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 21و 9سيما المادتاف  الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا، ال
 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي
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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

جانفي سنة  11الموافق  1441جمادى األولى عاـ  15المؤرخ في  04-20ي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ  -
 .، الذي يرخص ألعضاء الحكومة تفويض إمضائيـ2020

، والمتضمف تفويض باإلمضاء إلى السيد المدير العاـ 2020جويمية  29المؤرخ في  550وبمقتضى القرار رقـ  -
 .لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي

أي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي خالؿ دورتيا المنعقدة شير أفريل وبناًء عمى ر  -
 .2019سنة 

 ي ـقـــــّرر
 

المؤرخ في  :58->> مف المرسوـ التنفيذي رقـ 54والمادة  >تطبيقا ألحكاـ الفقرة األولى مف المادة  :األولىالمادة 
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء وحػدة  >>>4 نوفمبر 49الموافق  4753شعباف عاـ  ;

البحث في الوساطة ونشر الثقافة العممية لدى مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني، تدعى في 
 صمب النص "وحدة بحػث".

 يكوف مقر وحدة البحث بمدينة قسنطينة. :2المادة 
شعباف عاـ  ;المؤرخ في  :58->>مف المرسوـ التنفيذي رقـ  9زيادة عمى المياـ المحددة في المادة  :3المادة 

 ، والمذكور أعاله، تكمف وحدة البحث بما يأتي:>>>4نوفمبر  49الموافق  4753

  نشر الثقافة العممية والتقنية عمى المستوييف الوطني والدولي مف خالؿ المشاركة في الشبكات وتطوير
تقوـ بتطوير الروابط مع المؤسسات وبيذا الصدد،  اؿ.الشراكات مع الجيات الفاعمة في ىذا المج

 والمؤسسات العمومية أو الخاصة وعالـ االبتكار. الجامعية ومراكز البحث

  فيـ العمـ وتاريخو وطريقة سيره، وتشارؾ في البحث العممي ونشر النتائج في مجاالت تاريخ العمـ
 .جتمع، وبيف العمـ والففوالتكنولوجيا، وعمـ المتاحف، والتعاوف بيف العمـ والم

 االستماع إلى المجتمع إللياـ الباحثيف المسؤوليف مف أجل وضع استراتيجية مناسبة، شاممة وقطاعية. 

  وضعيا في متناوؿ الجميور. وسيكوف ليا أيضا بعد لترجمة التطورات الحديثة في العموـ والتكنولوجيا
 .رصد تكنولوجي

 اعات التكنولوجية و/أو المبتكرة مف أجل تعميميا لدى ضماف الوساطة بيف مجتمع البحث والقط
 .الجميور

 وذلؾ في مختمف التخصصات. تعميـ العموـ باستخداـ دعامات متعددة وتطوير أدواتنتاج ا  و  تصميـ 

 تدريب الميارات: أي الوسطاء العممييف لمتكفل بنشر المعرفة. 

  مع إنشاء قطب وطني مف المتخصصيف المعترؼ القياـ بنشاطات إعالمية تمس كل مجاالت العموـ
 بيـ.  
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  تتشكل وحدة البحث مف قسمي البحث اآلتي ذكرىما: :4المادة 
  ،قسـ البحث: العموـ األساسية والكوف 

 .قسـ البحث: عمـو الحياة وعمـو األرض واليندسة 

ر مركز البحث في اإلعالـ العممي تكمف مصالح المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ومدي:5المادة 
 والتقني كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 أوت 25حرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي

 المدير العام 
 لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي

 أوراقاألستاذ: حفيظ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، يحدد األحكام االستثنائية المرخص بيا في مجال التنظيم والتسيير 2020أوت  26مؤرخ في  633رقم  قــرار

  2019/2020، بعنوان السنة الجامعية 19-البيداغوجيين والتقييم وانتقال الطمبة، في ظل فترة الكوفيد
 

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

 القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ.
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ و  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ.
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رق -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
، 2020سنة  مارس 21الموافق  1441 رجب عاـ 26المؤرخ في  69-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ( ومكافحتو.19-)كوفيديتعمق بتدابير الوقاية مف إنتشار وباء فيروس كورونا 
، 2020سنة  مارس 24الموافق  1441 رجب عاـ 29المؤرخ في  70-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ( ومكافحتو.19-يحدد التدابير التكميمية لموقاية مف إنتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد
، 2008سنة  أوت 19وافق الم 1429 شعباف عاـ 17المؤرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسـو -

 يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا. ،، المعدؿ والمتمـ2003
، 2005غشت سنة  16الموافق  1426عاـ  رجب 11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرهالمركز الجامعي  يحدد مياـ 
، 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
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، يحدد القواعد 2011سنة  نوفمبر 03الموافق  1432عاـ ذو الحجة  07 مؤرخ في 711وبمقتضى القرار رقـ  -
 تر.المشتركة لمتنظيـ والتسيير البيداغوجييف لمدراسات الجامعية لنيل شيادتي الميسانس والماس

، يتضمف 2011 سنة نوفمبر 03الموافق  1432عاـ ذو الحجة  07 مؤرخ في 712وبمقتضى القرار رقـ  -
 .كيفييات التقييـ والتدرج والتوجيو في طوري الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر

تنظيـ  كيفيات يحػّدد، 2016 سنة جواف 02الموافق  1437شعباف عاـ  26 مؤرخ في 547رار رقـ ػقوبمقتضى ال -
 ومناقشتيا. الّدكتوراهوشروط إعداد أطروحة  الّتكويف في الّطور الّثالث

يحدد تنظيـ ، 2017 سنة جانفي 08الموافق  1438ربيع الثاني عاـ  10في  مؤرخ 12قرار رقـ ال وبمقتضى -
 .التكويف ونظاـ التقييـ واالنتقاؿ في المدرسة العميا

يحدد كيفيات ، 2017 سنة جانفي 08 الموافق 1438ربيع الثاني عاـ  10 مؤّرخ في 13قرار رقـ ال وبمقتضى -
 .االلتحاؽ والتسجيل وا عادة التسجيل والتوجيو وا عادة التوجيو في المدرسة العميا

يحدد ، 2017 سنة مارس 09الموافق  1438جمادي الثانية عاـ  11ي مؤّرخ ف 272 قرار رقـوبمقتضى ال -
تر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة، دبموـ الميندس المعماري أو شروط الحصوؿ عمى شيادة الماس

 .شيادة دكتور بيطري، في بعض مؤسسات التعميـ العالي
يحدد ، 2019 سنة جانفي 20الموافق  1440جمادي األولى عاـ  14 مؤرخ في 55رقـ  القػػرار وبمقتضى -

 .في الطب وتقييمو والتدرج فيو في مرحمة التدرجالدراسات لمسنة األولى كيفيات تنظيـ 
 

 

 ي ـقـــــّرر
 
 

 والتسيير األحكاـ االستثنائية المرخص بيا في مجاؿ التنظيـييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  :األولىالمادة 
    .5353/>534، بعنواف السنة الجامعية >4-البيداغوجييف والتقييـ وانتقاؿ الطمبة في ظل فترة الكوفيد

 الفصل األول: التنظيم والتسيير البيداغوجيين
التعميـ عف بعد و/أو عبر الخط أسموب تعميمي بيداغوجي معترؼ بو ضمف مسارات التكويف العالي  :2المادة 

 لمطمبة.
حضور الطمبة لمختمف األنشطة التعميمية غير إلزامي، بإستثناء بعض األعماؿ التطبيقة و/أو التربصات  :3المادة 

 التي صدر بشأنيا رأي مخالف لمجنة البيداغوجية.
 حاالت الغياب المبررة بدواعي القوة القاىرة المقبولة: :4المادة 

 مف قبل الييئات الصحية المختصة )أطباء القطاع العاـ أو الخاص(، المرض، االستشفاء المؤكدة  

 ،تسخير المعني أو استدعاءه مف قبل السمطات العمومية 

 ( أياـ مسموح بيا(، 36وفاة األصوؿ، الفروع أو الزوج )ثالثة ) 

 ( أياـ مسموح بيا(،36زواج المعني )ثالثة ) 

 ( ( مسم36عطمة األبوة أو األمومة )ثالثة أياـ،)وح بيا بالنسبة لألب والمدة القانونية بالنسبة لألـ 

 المبرر، >4-الحجر الصحي بسبب الكوفيد 
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  حدوث مانع مبرر لاللتحاؽ بمؤسسة التعميـ العالي لعدة أسباب، ال سيما تعميق نشاط وسائل النقل
 وغمق الحدود. 

العني لدواعي شخصية ) تعب نفسي، نقص يمكف أف تمنح العطمة األكاديمية االستثنائية بطمب مف  :5المادة 
الوسائل الكفيمة بمتابعة التعميـ ...(، ينبغي إيداع الطمب لدى اإلدارة، أسبوع كحد أقصى قبل بداية 

 االمتحانات.
 .2019/2020يحتفع الطالب بالمواد المكتسبة خالؿ السنة الجامعية 

 

 تقييم الطمبة: 2الفصل 
 أنماط التقييـ. :6المادة 

 أف يجري تقييـ الطمبة وفقا ألحد األشكاؿ التالية وذلؾ بعد أخذ رأي الفرقة البيداغوجية: يمكف
 ،حضوريا 

 ،عف بعد، بالنسبة لممواد األفقية أو اإلستكشافية 

 ،بالنظر لألعماؿ المنجزة مف قبل الطمبة 

 التقييـ المستمر والتقييـ النيائي. :7المادة 
 عف بعد، باستثناء الوحدات التعميمية األساسية. التقييـ المستمرتدعيـ قدر المستطاع 

 يمكف المصادقة عمى المادة المعنية مف خالؿ إحدى األليات الثالثة التالية:
 التقييـ النيائي والتقييـ المستمر، 

  ،التقييـ النيائي 

 التقييـ المستمر، 

البيداغوجية، أما المذكرة  تنظـ مناقشات مذكرات نياية الطور بالطرؽ المناسبة، المحددة مف قبل المجاف
 التي لـ تناقش يتـ تقيميا مف قبل المشرؼ وممتحنيف.

 اإلطالع عمى أوراؽ اإلمتحاف. :8المادة 
اإلطالع عمى أوراؽ االمتحاف، بالنظر لمظرؼ الصحي الحالي ولمحدودية الوقت يتـ تعميق الحق في 

 ة لكل إمتحاف، يبمغ لمطمبة.المخصص لتقييـ الطمبة، كما يتـ وضع سمـ تنقيط مفصل بالنسب
 تسيير الغيابات. :9المادة 

المذكورة أعاله، يمنح الطالب الحق في إجراء امتحاف  4في حالة غياب عف االمتحاف، مبررة وفقا لممادة 
 بديل، الذي يتـ تنظيمو وتحديد شكمو مف قبل الفرقة البيداغوجية بالتشاور مع الييئة اإلدارية المعنية.

 اإلنتقال في الدراسات: 3الفصل 
يتـ المصادقة عمى المواد المدرَّسة وفقا لمحتوى التعميـ المنفذ حضوريا وعف بعد، بعد تقدير الفرؽ  :01المادة 

 البيداغوجية.
ال يأخذ بعيف اإلعتبار في قرارات القبوؿ والتقييـ أشكاؿ التعميـ التي لـ يتـ تنفيذىا بسبب اإلستحالة  :00المادة 

 سيما تمؾ المتعمقة بالحجر الصحي ويتعمق األمر خصوصا بالمواد التي تتضمف أعماؿ المادية، ال
 تطبيقية، ورشات، خرجات ميدانية وتربصات.
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يتـ خصـ األرصدة المخصصة ليذه النشاطات مف المستوى المقرر إلنتقاؿ الطمبة، يمكف قيد ىذه 
 لمقبمة.األشكاؿ مف التعميـ كديوف مبرمجة بعنواف السنة الجامعية ا

 بالنسبة لطمبة نظاـ الميسانس، الماستر والدكتوراه )ؿ.ـ.د(. :02المادة 
  رصيد  63يتـ اإلنتقاؿ مف السنة األولى إلى السنة الثانية ليسانس إذا تحصل الطالب عمى مجموع

 )مع خصـ أرصدة المواد غير المنجزة( بغض النظر عف توزيعيـ بيف السداسييف.

  رصيد )مع  3>ليسانس إذا تحصل الطالب عمى مجموع  الثالثة الثانية إلى السنةيتـ اإلنتقاؿ مف السنة
 .دوف اإلعتداد بالمواد األساسية المقررةخصـ أرصدة المواد غير المنجزة( 

  رصيد )مع  78إذا تحصل الطالب عمى مجموع  ماستريتـ اإلنتقاؿ مف السنة األولى إلى السنة الثانية
 .دوف األخذ بعيف اإلعتبار بالمواد األساسية المقررةجزة( خصـ أرصدة المواد غير المن

 .ُيسمح بالتعويض بيف الوحدات التعميمية لمسداسييف لطمبة السنة األولى ماستر 
 بالنسبة لطمبة النظاـ الكالسيكي والمدارس العميا. :03المادة 

  ،المتحصل عمييا خالؿ السداسي ال تأخذ بعيف اإلعتبار النقطة اإلقصائية لممادة و/أو لموحدة التعميمية
 الثاني.

تأخرا بيداغوجيا، بالنسبة لطمبة كل  2019/2020ال ُيعد الرسوب في المسار الدراسي لمسنة الجامعية  :04المادة 
 األطوار.

 يمكف أف تنظـ عف بعد دروس الدعـ المبرمجة لطمبة السنة األولى دكتوراه. :05المادة 
 

 أحكام ختامية :4الفصل 
تبقى األحكاـ المتضمنة في النصوص البيداغوجية الخاصة بكل نمط تكويني، الغير مذكورة في ىذا  :06المادة 

 القرار الوزاري، سارية المفعوؿ.
في إطار إجراءات الوقاية  2019/2020تسري أحكاـ ىذا القرار بصفة إستثنائية بعنواف السنة الجامعية  :07المادة 

 .19-ضد جائحة كوفيد
والمدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ورؤساء مؤسسات التعميـ العالي، كل  األميف العاـ كل مف يكمف :08المادة 

لتعميـ العالي والبحث لوزارة االقرار الذي سينشر في النشرة الرسمية فيما يخصو، بتطبيق محتوى ىذا 
 العممي.

 2020أوت  26 فيحرر بالجزائر 
 العمميوزير التعميم العالي والبحث 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة   2020أوت  27مـؤرخ فـي  20قـم ر  قــرار

 لدى المركز الجامعي تندوف
 

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

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

تعمق ، الم1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 بتسييػر الخدمات االجتماعية.

، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
  .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ذي رقـ ػالمرسوـ التنفي، يتمـ 2013سنة  سبتمبر 30ؤرخ في ػالم 331-13ذي رقـ ػالمرسوـ التنفي بمقتضى  -
 .بتندوؼالمتضمف إنشاء مركز جامعي  ،2011سنة  أوت 22ؤرخ في ػالم 11-303

، المتضمف فرز أصوات إنتخاب لممثمي العماؿ في لجنة 2020سنة  فيفري  20 المؤرخ في لممحضر نظػػػػػػرا -
 .تندوؼالخدمات اإلجتماعية، لػدى المركز الجامعي 

، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى 2020سنة مارس  13 المؤرخ في لممحضر نظػػػػػػرا -
 .تندوؼالمركز الجامعي 

 ي ـقـــــّرر
 

 .تندوؼتجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المركز الجامعي  المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :: 2المـادة 

 

 األعضاء الدائمون : 
 بف سيدي دمحم دمحمو -13 رحاؿ حسيف -12 عزي أحمد -10
   حسيني حمزة -15 فميح غنية -14

 

 األعضاء اإلضافيون :  
 ياحي توفيق -13 فويشل حبيبة -12 نياري حسيبة -10

 

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى ىذا القرار.36تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
الرسمية لمتعميػـ ، بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة تندوؼالمركز الجامعي مدير  يكمف السيػد:4المـادة 

 العالي والبحث العممي.
 2020 أوت 27حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2019مارس  31 مؤرخ فيال 305رقم  قــرارل اليعد ،2020أوت  30مؤرخ في  635رقم  قــرار
 1البميدة جامعة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالذي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة يونيو  23 الموافق 1441عاـ  أوؿ ذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿ والمتمـ ،أعضاء الحكومةتعييف  والمتضمف
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الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 3،المعدؿ ،ال سيما المادة  1البميدةوالمتضمف إنشاء جامعة  ،1989

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 12سيما المادة  يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال ي، الذ2003

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

ألعضاء مجمس إدارة  يحدد القائمة االسميةالذي  2019مارس  31 مؤرخ فيال 305رقـ  القرار وبمقتضى -
 .1البميدة جامعة

 ي ـقـــــّرر
 

، كما ىو ، والمذكور أعاله2019مارس  31 مؤرخ فيال 305رقـ  القراريعدؿ الجدوؿ الممحق ب المادة األولى:
 يذا القرار.بفي الجدوؿ الممحق محدد 

                      ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.            :2المادة 
 2020أوت  30حرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1قائمة أعضاء مجمس اإلدارة جامعة البميدة

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع   الصفة اإلسم والمقب

 والبحث العممي العاليممثل الوزير المكمف بالتعميـ  رئيس  شريط رابح  -

 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بوعدالوي سالـ  -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو  خضروف عمار  -
 واإلصالح اإلداري  ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو  سيدي معمر يوسف  -
 بالتربية الوطنية ةالمكمف ةالوزير  ةممثم عضو أيت براىيـ غنيمة  -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو قاسـ دمحم  -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو  بمعيد دمحم المختار  -
صالح المستشفياتممثل الوزير المكمف   عضو  جمعي أحمد  -  بالصحة والسكاف وا 
 والمدينة المكمف بالسكف والعمراف ممثل الوزير عضو سويسي طارؽ   -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو  رزوؽ لطفي  -
 بالبيئة ةالمكمف ةالوزير  ةممثم عضو أماؿمخموفي   -
 باألشغاؿ العمومية ممثل الوزير المكمف عضو مشقاؽ دمحم  -
 الوالي ةممثم عضو   بف ويس شيرزاد  -

 

 .."...................................الباقي بدون  تغيير..............................".....
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الّمجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2020سبتمبر  01مؤرخ في  636رقـم  قــرار
 الوطنيـة العميـا لمـري ةـمدرسبال الّري الحضـري  لقسـم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  217-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -

  .المتضّمف تحويل المدرسة الوطنية العميا لمري إلى مدرسة خارج الجامعة
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
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2017أفريل  17المؤّرخ في  449وبموجب القرار رقـ  -

 .الوطنية  العميا لمري  مدرسةالري الحضري بال
الوطنية  العميا لمري  مدرسةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الري الحضري بال -

 .2020مارس  17المؤرخ في 
 

 ي ـقـــــّرر
 

 :476رمضاف عاـ  >المؤرخ في  4:9-49وـ التنفيذي رقـ مف المرس 83تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 5349يونيو سنة  47الموافق 

 .الوطنية العميا لمري  مدرسةالمجنة العممية لقسـ الري الحضري بال
الوطنية العميا لمري، وفقا  مدرسةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري الحضري بال :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمري،كل فيما يخصو، بتطبيق  :3المادة 

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

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2020سبتمبر  01المؤرخ في  636ممحـق بالقـرار رقم 

 الوطنيـة العميـا لمـري بالمدرسـة  لقسـم الّري الحضـري 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ جالب دمحم 1
 رئيس القسـ زرواؿ أيوب 2
 أستاذ صالح بوعالـ 3
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 أستاذ محاضر قسـ"أ" عماري عبد اليادي 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مدي ىند 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" سعدوف سمرة 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" مقراف وىيبة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019فيفري  06المؤّرخ في  125يعّدل القرار رقم ، 2020سبتمبر  01مؤرخ في  637 رقم قــرار

 الوطنية العميا لمري د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة يحدّ لذي ا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  217-08 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

   .المتضّمف تحويل المدرسة الوطنية العميا لمري إلى مدرسة خارج الجامعة
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 يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019فيفري  06المؤّرخ في  125وبموجب القرار رقـ  -

  .الوطنية  العميا لمّري،المعّدؿ مدرسةلم
نوفمبر  21العممي لممدرسة الوطنية العميا لمري المؤّرخ في وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس  -

2018. 
 ي ـقـــــّرر

 

 ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية  العميا لمري. المادة األولى:
، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمري  :2المادة 

 القرار.
كل فيما يخصو،  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية  العميا لمري، :3 المادة

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

 التعميم العالي والبحث العمميوزير 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019فيفري  06المؤّرخ في  125الذي يعّدل القرار رقم  2020سبتمبر  01المؤرخ في  637 ممحق بالقرار رقم

 الوطنية العميا لمري د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة يحدّ الذي 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة حبوش عبد الحميد 1
في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي  مدير مساعد مكّمف بالتكويف صالح بوعالـ 2

 واالبتكار وترقية المقاوالتية
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 مديرة مساعدة مّكمفة بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل جودار ىالؿ ذىبية 3
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية مدي دمحم 4
 التييئة وىندسة الري رئيس قسـ  ىاشمي عبد القادر 5
 رئيس قسـ الري الحضري  زرواؿ أيوب 6
 رئيس قسـ السقي وتصريف المياه دردوني يوسف 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الري الحضري  جالب دمحم 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ التييئة وىندسة الري  حاج صدوؽ أحمد 9
 السقي وتصريف المياهرئيس المجنة العممية لقسـ  بف الوكمي بشير 10
 أستاذ  رسوؿ عبد العزيز 11
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ختاؿ الطاىر 12
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عماري عبد اليادي 13
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوفكاف عبد المجيد 14
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوخميفة مصطفى 15
 أستاذ مشارؾ قميعي جعفر 16
 بحثمديرة مخبر  مدي ىند 17
 1البميدة -أستاذ بجامعة سعد دحمب بوراس عمر 18
 1البميدة -أستاذ بجامعة سعد دحمب عوابد عمي 19
 مسؤولة المكتبة طالحي صبرينة 20

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية ألعضاء مجمس إدارةيحدد القائمة الذي  ،2020 سبتمبر 02مؤرخ في  638رقم  قــرار

 خنشمة جامعة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد2003
، 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  246-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 2اء جامعة خنشمة، السيما المادة والمتضمف إنش
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 ي ـقـــــّرر
 

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

 خنشمة. القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
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 ؿ الممحق ليذا القرار.خنشمة  في الجدو  : تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة2المادة 
 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.3المادة  

 2020 سبتمبر 02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة خنشمةقائمة أعضاء مجمس إدارة 

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 والبحث العمميف بالتعميـ العالي ممثل الوزير المكم رئيس صمادي حساف -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو جرموف عبد الكريـ -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةمكمفال ةممثل الوزير  عضو مصيبيح مراد -
 بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكمفة عضو عبد العزيزقادري  -
 االجتماعيلعمل والتشغيل والضماف ممثل الوزير المكمف با عضو بمعقوف رشدي -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو تميوانت أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو حمدوش دمحم -
 الوزير المكمف بالتجارةممثل  عضو حمزاوي جماؿ -
 بالصناعة ممثمة الوزير المكمف عضو كواشي عشي -
 بالفالحة والتنمية الريفيةلمكمف ممثل الوزير ا عضو بوغفاؿ عبد العالي -
 والفنوف  بالثقافة ةالمكمف ةممثمة الوزير  عضو جعالب عبد القادر -
 والعمل العائمي السياحة والصناعة التقميديةب ممثل الوزير المكمف عضو  كامش يحي -
 الوالي. ممثل عضو قب تامر -

 

 األعضاء المنتخبون:  -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ساتذة لكمية العمـو والتكنولوجياممثل منتخب عف األ عضو فالح ماموف  -
 اتذة لكمية عمـو الطبيعة والحياةعف األس ةمنتخب ةممثم عضو ىاممي صوفيا -
 ف األساتذة لكمية اآلداب والمغاتممثل منتخب ع عضو عيالف عمر -
 واإلنسانية االجتماعيةممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو  عضو باديس عبد القادر -
 والتجارية وعمـو التسيير االقتصاديةمنتخب عف األساتذة لكمية العمـو  ممثل عضو صالح سعيد -
  ة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسيةعف األساتذ ةمنتخب  ةممثم عضو عبدلي حبيبة -
 نتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديفم ةممثم عضو مومف عواطف -
 عف سمؾ األساتذة المساعديف ممثل منتخب عضو بوكريطة موسى -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتعف الموظفيف اإل ةمنتخب ةممثم عضو ميزولة شريفة -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتعف الموظفيف اإل ةمنتخب ةممثم عضو عقابة إلياـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو ديار إلياس -
 عف  الطمبة. ةمنتخب ةممثم عضو رابحي ىاجر -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019جوان  11 مؤرخ فيال 860رقم يعدل القرار  ،2020سبتمبر  02مؤرخ في  639رقم  قــرار
 عموم والتكنولوجيا لمألعضاء مجمس إدارة جامعة ىواري بومدين  اإلسميةيحدد القائمة  الذي

 

 التعميم العالي والبحث العممي،إن وزير 
والمتعمق  ،1984غشت سنة  18الموافق 1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .منو 3السيما المادة  العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، بتنظيـ جامعة
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441أّوؿ ّذي القعدة عاـ المؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 12عدؿ والمتمـ، السيما المادة ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، الم2003
، 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لي والبحث العممياالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
ألعضاء مجمس إدارة جامعة  اإلسميةيحدد القائمة الذي ، 2019جواف  11 مؤرخ فيال 860رقـ وبمقتضى القرار  -

 ، المعدؿ.عموـ والتكنولوجيالمىواري بومديف 
 

 ي ـقـــــّرر
 

كما والمذكور أعاله،  المعدؿ، 2019جواف  11 مؤرخ فيال 860رقـ يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  المادة األولى:
 يذا القرار.بفي الجدوؿ الممحق ىو محدد 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020سبتمبر  02 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 بن زيانأ.د عبد الباقي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 معموم والتكنولوجيالقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة ىواري بومدين 

 :ن واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بف تميس عبد الحكيـعبا -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو غاشي سماعيل -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو مصموح عصماف -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو عثامنة جماؿ -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنيةممثل  عضو حمادو كماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو جغاـ الزوبير -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو سي دمحم لطفي مختار -
صالح المستشفيات عضو أيت مسعوداف دمحم الصديق -  ممثل وزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 الالسمكيةالمكمفة بالبريد والمواصالت السمكية و  ممثل الوزيرة عضو قارة سمير -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو بركوف دمحم -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالصناعة والمناجـ عضو مياجي حراز -
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 ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو بف يخمف عمي -
 العموميةالمكمف باألشغاؿ ممثمة الوزير  عضو برايؾ نبيمة -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية  عضو مكرسي سكندر -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية عضو زيدي عبد المالؾ -
 ممثل الوالي عضو مخالدي الياميف -

 

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

 يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة  ،2020سبتمبر  07مـؤرخ فـي  21رقـم  قــرار
  2باتنة-مصطفى بن بولعيد-لــدى جــامعـة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

، المتضمف 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -
 .األساسي العاـ لموظيفة العموميةالقانػػوف 

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

المتعمق ، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .اإلجتماعية بتسيير   الخدمات

، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
  .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 .2المتضمف إنشاء جامعة باتنة، 2015سنة جويمية  11ؤرخ في مال 180-15ذي رقـ يالمرسـو التنفبمقتضى  -
 ، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية  لدى2020 ماي سنة 14 نظػػػػًػرا  لممحضر المؤرخ في -

 .2جامعة باتنة
 ي ـقـــــّرر

 

 .2تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة باتنة  المـادة األولى :
 :تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :2المـادة 

 

 األعضاء الدائمون:
 عبدو شعباف، -03 كروي نواؿ، -02 عواؽ ىشاـ،  -01
 بيطاـ إسماعيل، -06 سنوسي أحمد، -05 بوتريد كماؿ، -04
 بف بوزيد عبد الرزاؽ، -09 مالح حفصي، -08 بمة نسيـ، -07

 األعضاء اإلضافيون :
   الطاىر الشاوش جماؿ. -02 قالة حمودي، -01
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 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
، بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ 2يكمف السيػد مديػر جامعة باتنة:4المـادة 

 العالي والبحث العممي.
 2020سبتمبر  07حرر بالجزائر في  

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية يحدد، 2020سبتمبر  14مؤرخ في  640 رقم قــرار
 غرداية  لدى جامعةالعموم والتكنولوجيا 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أوؿ ذي القعدةالمؤرخ في  163-20المرسـو الرئاسي رقـ  ىبمقتضو  -

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

 39و 37والمتمـ، ال سيما المادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ 2003
 .منو

، 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
  .والمتضمف  إنشاء جامعة غرداية

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

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو 2012دسيمبر  16المؤرخ في  469وبمقتضى القرار رقـ  -
 .والتكنولوجيا لدى جامعة غرداية، المعدؿ والمتمـ

 

 ي ـقـــــّرر
 

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

 كمية العمـو والتكنولوجيا لدى جامعة غرداية. القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ الممحق كمية العموـ والتكنولوجيا لدى جامعة غرداية، تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2المادة 

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

 2020 سبتمبر 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الباقي بن زيانأ.د عبد 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  كمية العموم والتكنولوجيا لدى جامعة غردايةقائمة أعضاء مجمس 
 

 الصفة  اإلسمو  المقب
 عميد الكمية، رئيسا بوعرعور كماؿ -
 رئيس المجمس العممي  داودي باحمد -
 رئيس قسـ اآللية والكيروميكانيؾ عريف دمحم  -
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي  كينة عبد الكريـ -
 رئيسة قسـ ىندسة الطرائق حاللي نعيمة -
 رئيس قسـ الري واليندسة المدنية أوالد بمخير الشيخ  -
 األستاذية عف قسـ الري واليندسة المدنية ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف زرزور عمي -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اآللية والكيروميكانيؾ شنيني كمثـو -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بكار بمقاسـ -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ الري واليندسة المدنية  موسى الماؿ موسى  -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ اآللية والكيروميكانيؾ بف عبد اليادي دمحم عمي  -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي حدبوف موسى  -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ ىندسة الطرائق الداغور عبد الرؤوؼ -
 الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ  وذاف الطاىر  -

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  يحدد، 2020سبتمبر  17مؤرخ في  641رقم  قــرار

 غرداية  لدى جامعة عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أوؿ ذي القعدةالمؤرخ في  163-20المرسـو الرئاسي رقـ  ىبمقتضو  -

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

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

، 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14في  المؤرخ 248-12بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف  إنشاء جامعة غرداية

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

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عموـ الطبيعة 2012دسيمبر  16 المؤرخ في 473وبمقتضى القرار رقـ  -
 ة وعمـو األرض لدى جامعة غرداية.والحيا

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

 اية.كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض لدى جامعة غرد القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في كمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض لدى جامعة غرداية، تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2المادة 

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

 2020 سبتمبر 17 فيحرر بالجزائر 
 العالي والبحث العمميوزير التعميم 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض لدى جامعة غردايةقائمة أعضاء مجمس 
 

 الصفة  واالسم المقب
 عميد الكمية، رئيسا خف بشير  -
 رئيس قسـ البيولوجيا بف سموف يوسف -
 رئيس قسـ العمـو الفالحية  حويشيتي رشيد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو الفالحية سديف صالح الديف -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف  حميد أوجانة عائشة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف  خرارة صالحبف  -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ العمـو الفالحية طوايبية عبد القادر -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ البيولوجيا أوزايد نذير -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات لعناؽ بومديف -
 المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف  ليزيل باحمد -

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء مجمس يحدد القائمة االسمية، 2020سبتمبر  17مؤرخ في  642 رقم قــرار

 لدى جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا التربية البدنية والرياضية معيد
 

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

 .المعدؿ والمتمـ بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
، 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أوؿ ذي القعدةالمؤرخ في  163-20المرسـو الرئاسي رقـ  ىبمقتضو  -

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

 66و 61لذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف ، ا2003
 .منو

، 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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المكوف لمعيد التربية البدنية  القسـ، والمتضمف إنشاء 2020 مارس 16المؤرخ في  264القرار رقـ وبمقتضى  -
 والرياضية لدى جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا. 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  66تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد  التربية البدنية والرياضية لدى جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد التربية البدنية والرياضية لدى جامعة وىراف لمعمـو  :2المادة 

 والتكنولوجيا في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2020 سبتمبر 17 فيحرر بالجزائر 
 العالي والبحث العمميوزير التعميم 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس معيد  التربية البدنية والرياضية لدى جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
 

 الصفة اإلسم والمقب
 مدير المعيد، رئيسا لوح ىشاـ -
 رئيس المجمس العممي  قدور بف دىمة طارؽ  -
 التربية البدنية والرياضيةرئيس قسـ  قراش العجاؿ  -
 بحثمدير مخبر  قاسمي بشير -
 التربية البدنية والرياضية ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية قسـ مييدي دمحم -
 التربية البدنية والرياضية ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية قسـ شنوؼ خالد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف سباعي دمحم األميف  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بمقادة ىواري  -
 التربية البدنية والرياضيةممثل منتخب عف طمبة قسـ  بمحسف بوعالـ  -
 التربية البدنية والرياضية ممثل منتخب عف طمبة قسـ أبو النصرمكورة دمحم  -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات  ةمنتخب ةممثم خواص فتيحة -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم ديب وىيبة -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة   2020سبتمبر  23مـؤرخ فـي  22رقـم  قــرار
 لـدى المدرسة العميا لمفالحة بمستغانم

 

 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 المرسوـ رقـ  -

 .الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
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، المتعمق 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .اإلجتماعية بتسيير الخدمات

، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ـ.أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتم يتضمف  تعييف

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والبحث العممي.المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي 

، المتضمف تحويل المدرسة التحضيرية 2017فيفري سنة  15المؤرخ في  89-17بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 مستغانـ، إلى مدرسة عميا لمفالحة.الطبييعة الحياة بفي عمـو 

، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى 2020جويمية سنة  19نظػػػػًػرا  لممحضر المؤرخ في  -
 المدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ.

 ي ـقـــــّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المــادة  

 األعضاء الدائمون:
 قوريف دمحم، -03 خواني نذير، -02 عزوز دمحم،  -01
   بوطيبة فاطمة الزىراء، -05 حمادي أمينة، -04

 

 األعضاء اإلضافيون:
 عمارة الشارؼ.  بف طيفور نادية، -02 بريغي نبيمة، -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المــادة 
يكمف السيػد مديػر المدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ، بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية  :4المــادة 

 لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي.
 2020سبتمبر  23حرر بالجزائر في  

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية ، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  643رقم  قــرار
 عين تموشنت-بمحاج بوشعيببالمركز الجامعي  لمعيـد العمـوم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .الحكومة، المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف تعييف أعضاء 
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
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 2008يوليو سنة  9الموافق  1429رجب عاـ  6المؤرخ في  205-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء مركز جامعي بعيف تموشنت، المعّدؿ

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

 -عيد العمػػػوـ بالمركز الجامعي بمحاج بوشعيببالمجمس العممي لموبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -
 .2020جويمية  09عيف تموشنت المؤّرخ في 

 ي ـقـــــّرر
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 .عيف تموشنت-بوشعيب المجمس العممي لمعيد العمػػػـو بالمركز الجامعي بمحاج
عيف  -بوشعيببمحاج تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمػػػوـ بالمركز الجامعي  :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.تموشنت
، كل عيف تموشنت-بمحاج بوشعيبيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي  :3المادة 

 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2020سبتمبر  28المؤرخ في  643ممحق بالقرار رقم 

 عين تموشنت-بمحاج بوشعيببالمركز الجامعي  لمعيـد العمـوم
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجمس العممي لممعيد بوسالـ اسماعيف 1
 مدير المعيد بمعربي لحسف 2
 التدّرجمدير مساعد مكّمف بالّدراسات في  بف سعيد الجياللي 3
 مدير مساعد مكّمف لما بعد التدّرج والبحث العممي بف عريبي فتحي عماد 4
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة بعيميش فاطمة الزىراء 5
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي باكمي محفوظ 6
 رئيس قسـ عمـو المادة مدجل منصور 7
 أستاذ بمحسف ميمود 8
 أستاذ حمودي أحمد 9
 أستاذ قاسيمي صوفي 10
 أستاذ  عبد السالـ بوسيف 11
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نباتي الشرقي عبد القادر 12
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دموش كماؿ 13
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" بنابي فريد 14
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف عمر دمحم أميف 15
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوحمواف جميمة 16
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحم أميف مسعودي 17
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مراد بودية جالؿ 18
 مدير مخبر بحث مازور دمحم 19

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019أفريل  24المؤرخ في  456يعّدل القرار رقم ، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  644رقم  قــرار

 المجمس العممي لمعيد العمـوم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير ألعضـاء المحدد لمقائمة االسمية 
 عين تموشنت-بمحاج بوشعيببالمركز الجامعي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .الحكومة، المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف تعييف أعضاء 
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .هالذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسير 
 2008يوليو سنة  9الموافق  1429رجب عاـ  6المؤرخ في  205-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء مركز جامعي بعيف تموشنت، المعّدؿ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .تعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير ال
،الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019أفريل  24المؤرخ في  456وبموجب القرار رقـ  -

 .عيف تموشنت-بمحاج بوشعيبلمعيد العمػػػـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بالمركز الجامعي 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العمػػػوـ االقتصادية، التجارية وعموـ التسيير  -

  ،2019فيفري  10المؤّرخ في  عيف تموشنت -بمحاج بوشعيببالمركز الجامعي 
 

 ي ـقـــــّرر
 

ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمػػػوـ االقتصادية،  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية المادة األولى:
 .عيف تموشنت-بمحاج بوشعيبالتجارية وعمـو التسيير بالمركز الجامعي 

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمػػػوـ االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.عيف تموشنت -بمحاج بوشعيببالمركز الجامعي 

، كل عيف تموشنت -بمحاج بوشعيبيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي  :3المادة 
 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2020-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   357

 

 

المحدد لمقائمة االسمية  2019أفريل  24المؤرخ في  456يعّدل القرار رقم  2020سبتمبر  28المؤرخ في  644ممحق بالقرار رقم 
 عين تموشنت-بمحاج بوشعيبالمجمس العممي لمعيد العمـوم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بالمركز الجامعي ألعضـاء 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجمس العممي لممعيد بف عامر عبد الكريـ 1
 مدير المعيد زناقي سيد أحمد 2
 مكّمف بالّدراسات في التدّرجمدير مساعد  بف يحي حسيف 3
 مدير مساعد مكّمف لما بعد التدّرج والبحث العممي كوديد سفياف 4
 رئيس قسـ عمـو التسيير بمجياللي عبد القادر 5
 رئيس قسـ العمـو اإلقتصادية أوجامع ابراىيـ 6
 رئيس قسـ الحقوؽ  غزالي بمعيد 7
 أستاذ حاشي يوسف 8
 قسـ "أ"أستاذ محاضر  زدوف جماؿ 9
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوزياف الرحماني ىاجر 10
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" العشابي فاطمة الزىراء 11
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوجاني عبد الحكيـ 12
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف سبع إلياس 13
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" أوكبداف سناء 14
 مدير مخبر بحث بف الضب عمي 15

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عموم  المجمس العممي لمعيد يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  645رقم  قــرار

 2باتنة–مصطفى بن بولعيد  بجامعة األرض والكون 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15نفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة باتنة
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد عموـ األرض والكوف بجامعة مصطفى بف  -

 .2020جواف  17المؤرخ في  2باتنة–بولعيد 
 

 ي ـقـــــّرر
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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

 .2باتنة–القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ األرض والكوف بجامعة مصطفى بف بولعيد
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ األرض والكوف بجامعة مصطفى بف بولعيد  :2المادة 

 .، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار2باتنة –
، كل فيما يخصو، 2باتنة–مصطفى بف بولعيد ةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 زيانأ.د عبد الباقي بن 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020سبتمبر  28المؤرخ في  645ممحـــق بالقــرار رقم 

 2باتنة–مصطفى بن بولعيد بجامعة عموم األرض والكون  لمعيد
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجغرافيا وتييئة اإلقميـ عقاقبة أحمد 1
 مدير المعيد قالة ميدي 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  حبيبي يحياوي  3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية خديجة عبد الحميد 4
 رئيس قسـ الجغرافيا وتييئة اإلقميـ مرداسي عبد المؤمف 5
 رئيس قسـ الجيولوجيا عثامنة عمي 6
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجيولوجيا ممّثل األساتذة جايز فؤاد 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجيولوجيا جنبة سمير 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجغرافيا وتييئة اإلقميـ بوحتة رابح 9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بمة نسيـ 10
 األساتذة المساعديفممّثل عف  بف زرواؿ بمقاسـ 11
 مدير مخبر بحث بيدي دمحم 12
 مدير مخبر بحث برينيس نافع 13
 مسؤولة مكتبة المعيد ميساوي الياـ 14
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية ، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  646رقم  قــرار
 البيض-نور البشير لمعيد الحقوق والعموم السياسية بالمركز الجامعي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.الذي يحدد مياـ المركز الجامع
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 2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضاف عاـ  30المؤرخ في  204-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -
 .والمتضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض، المعّدؿ والمتّمـ

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

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعموـ السياسية بالمركز الجامعي  -
  .2020مارس  12البيض المؤّرخ في -نور البشير

 

 ي ـقـــــّرر
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 البيض.-المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعموـ السياسية بالمركز الجامعي نور البشير
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعموـ السياسية بالمركز الجامعي نور  :2المادة 

 البيض ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-البشير
ما البيض ، كل في-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي نور البشير: 3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2020سبتمبر  28المؤرخ في  646ممحق بالقرار رقم 

 البيض-الجامعي نور البشيربالمركز  لمعيد الحقوق والعموم السياسية
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد بمعرابي عبد الكريـ 1
 مدير المعيد حطاب عبد النور 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات  غربي ابراىيـ 3
 مدير مساعد مكّمف لما بعد التدّرج والبحث العممي مييوب يوسف 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  خمدوف بف عمي 5
 أستاذ  بواب بف عامر 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عبد النور أحمد 7
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عيسى زايد 8
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زايد دمحم 9
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حراث دمحم 10
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سرطوط يوسف 11
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بوعيس يوسف 12
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف الديف فاطمة 13
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عاشور بكار 14
 مديرة مخبر بحث حماية تشريعات الوظيفة العامة ىناف مميكة 15

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2020-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   360

 

 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  647رقم  قــرار
 سعيدة-بكمية العموم بجامعة الطاىر موالي لقسم البيولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 رىا، المعّدؿ والمتّمـ.نظيميا وسيالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة سعيدة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضًمف إنشا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صالحيات وز  الذي
-العموـ بجامعة الطاىر موالي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية -

 .2020جواف  23سعيدة 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

 سعيدة.-ر مواليالعموـ بجامعة الطاى القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية
العمـو بجامعة الطاىر موالي سعيدة ،  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 سعيدة، كل فيما يخصو،-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الطاىر موالي :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020سبتمبر  28المؤرخ في  647 رقـمممحــق بالقـرار 

 سعيدة-بجامعة الطاىر مواليبكمية العموم  لقسم البيولوجيا
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بروكش عبد الكريـ 1
 رئيس القسـ عماـ عبد القادر 2
 أستاذ  بميادي عبد القادر 3
 أستاذ  حسناوي عكاشة 4
 أستاذ العسري بومديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سعيدي عبد المومف 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مختاربف رقيق  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوكعباف فوزية 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فارس صورية 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2020-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   361

 

 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  648رقم  قــرار
 سعيدة-بكمية العموم بجامعة الطاىر موالي الرياضيات لقسم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .رىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسي 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة سعيدة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضًمف إنشا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
-العموـ بجامعة الطاىر موالي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية -

 .2020جواف  30سعيدة المؤّرخ في  
 ي ـقـــــّرر

 

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

 سعيدة.-العموـ بجامعة الطاىر موالي القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية
العمـو بجامعة الطاىر موالي سعيدة،  ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية تحدد القائمة االسمية :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
سعيدة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الطاىر موالي :3المادة 

 لمتعميـ العالي والبحث العممي. ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية بتطبيق
 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020سبتمبر  28المؤرخ في  648رقـم ممحــق بالقـرار 

 سعيدة-بكمية العموم بجامعة الطاىر موالي لقسم الرياضيات
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ قندوسي عبد الجبار 1
 رئيس القسـ جبوري جموؿ 2
 أستاذ  قندوزي توفيق 3
 أستاذ  حتحوت فوزي  4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رحماني سعدية 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف زيادي فاطمة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جبوري طيب 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زقموي أحمد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جرفي قويدر 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2020-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   362

 

 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  649رقم  قــرار
 سعيدة-بكمية العموم بجامعة الطاىر موالي لقسم الكيمياء

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.نظيميا الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 سعيدة، المعّدؿ والمتّمـ. والمتضًمف إنشاء جامعة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.لذي يحدد صالحيات وز ا
-العمـو بجامعة الطاىر موالي  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية -

 .2020جويمية  01سعيدة 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

 سعيدة.-مواليالعمـو بجامعة الطاىر  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية
العموـ بجامعة الطاىر موالي سعيدة ،  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
سعيدة، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الطاىر موالي :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بيقبتط
 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020سبتمبر  28المؤرخ في  649 رقـمممحــق بالقـرار 

 سعيدة-الطاىر مواليبكمية العموم بجامعة  لقسم الكيمياء
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ويسي ىواري بومديف 1
 رئيس القسـ قندوزي عبد الكريـ 2
 أستاذ  رحموني عمي 3
 أستاذ  مصطفاوي أسماء 4
 أستاذ حداد بومديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" براىيـ ىواري  6
 "أ"أستاذ محاضر قسـ  حاجي جبار 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عاللي قويدر 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شعباني مميكة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  650رقم  قــرار
 سكيكدة-1955أوت  20بجامعة  لكمية العمــــوم االجتماعية واإلنسانية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  272-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة، 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
 2013نة يناير س 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
أوت  20وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة  -

 .2020جويمية  09كيكدة المؤّرخ في س-1955
 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 

أوت  20جامعة تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية ب
 سكيكدة.-1955

أوت  20العموـ اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 سكيكدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-1955

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

 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020سبتمبر  28المؤرخ في  650رقم  رارــق بالقـــممح
 سكيكدة-1955أوت  20بجامعة  واإلنسانيةلكمية العمــــوم االجتماعية 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية حميدشة نبيل 1
 عميد الكمية جماؿ بف زروؽ  2
 العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث  رماش عبد الوىاب 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة الطاىر صافي 4
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية حساف خرفاف 5
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 رئيس قسـ عمـ النفس عاشور لعور 6
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية عمار سماعمي 7
 رئيس قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ زينب لموشي 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية حكيمة وشناف 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ النفس سميماف بومديف 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية سييمة ميري  11
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ عبد الكريـ بابوري  12
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعيةممّثل  طباؿ رشيد 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس بوعطيط جالؿ الديف 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس مدوري يمينة 15
 اإلنسانيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو  قويسـ دمحم 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية بف جامع بالؿ 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ لبجيري نور الديف 18
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ىيدوقي رشيد 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف صالحي توفيق 20
 مدير مخبر البحوث االجتماعية  اسماعيل قيرة 21
 مسؤوؿ المكتبة نجاة قصري  22
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجمس العممي يحدد القائمة االسمية، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  651رقم  قــرار
 سكيكدة-1955أوت  20لكمية العمــــوم بجامعة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضّمف تعييف 
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  272-01المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

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

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

 .والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي 
سكيكدة -1955أوت  20مية العموـ بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لك -

 .2020جواف  30المؤّرخ في 
 ي ـقـــــّرر
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جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى  ،2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 دة.سكيك-1955أوت  20تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ بجامعة 
سكيكدة ، وفقا -1955أوت  20العموـ بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سكيكدة ، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار  :3المادة 

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. الذي سينشر في النشرة
 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020سبتمبر  28المؤرخ في  651رقم   رارــق بالقـــممح

 سكيكدة-1955أوت  20بجامعة  لكمية العمــــوم
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 الطبيعة والحياة رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو مزجري الياميف 1
 عميد الكمية عميري جماؿ 2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية قداح دورية 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة كبير عبد النور 4
 رئيس قسـ الكيمياء بف عاشور نعيمة 5
 قسـ الفيزياءرئيس  بولخصايـ سميـ  6
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة العايب مسعود 7
 رئيس قسـ العمـو الزراعية حمراني المية 8
 رئيس قسـ الرياضيات سميماني كماؿ 9
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي بف أودينة لزىر 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء بف حميداش شيرزاد 11
 المجنة العممية لقسـ الفيزياءرئيس  مزعاش الحاسف 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو الطبيعة والحياة بوىايف صالح 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الزراعية فوفو عمار 14
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات خميس رابح 15
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي رجيمي دمحم 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء بوجمعة بوزيد 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء لويدي سفياف 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء زغدودي رشيدة 19
 الرياضياتممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  ماوني مسعود 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات لكحل حكيـ 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي بوليواش سفياف 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الطبيعة والحياة سميماني سييمة 23
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الزراعية ممّثل األساتذة ىداـ سميـ 24
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الزراعية ىباؿ عزيز 25
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف شريف كريمة 26
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوعتروس محي الديف 27
 مدير مخبر بحث بالموكر كماؿ 28
 مدير مخبر بحث شكرود زىرة 29
 مدير مخبر بحث معزوزي سماعيف 30
 مدير مخبر بحث قاسمية عمار 31
 مسؤوؿ المكتبة فطيمة ثعابني 32
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجنة العممية  يحدد القائمة االسمية، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  652رقم  قــرار
 سكيكدة-1955أوت  20بكمية التكنولوجيا بجامعة  لقسم التكنولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  272-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
أوت  20التكنولوجيا بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التكنولوجيا بكمية -

 .2020جويمية  07سكيكدة المؤّرخ في - 1955
 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

-1955أوت  20التكنولوجيا بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكنولوجيا بكمية
 سكيكدة.

 1955أوت  20التكنولوجيا بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكنولوجيا بكمية :2المادة 
 سكيكدة ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-

سكيكدة، كل فيما يخصو، - 1955أوت  20يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية  2020سبتمبر  28المؤرخ في  652رقـم ممحــق بالقـرار 
 سكيكدة-1955أوت  20بكمية التكنولوجيا بجامعة  لقسم التكنولوجيا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بولشفار رحيمة 1
 رئيس القسـ دليمي أماؿ 2
 أستاذ  بوفاس سياـ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قزاز حمد 4
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  بوكرمة كريمة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوىزة عائشة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جباري شافية 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يونسي وليد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف زايد لمياء 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  653قم ر  قــرار

 سكيكدة-1955أوت  20بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة  لقسم الحقوق 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  272-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة، 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
 2013نة يناير س 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية -

 .2020جويمية  08كيكدة المؤّرخ في س-1955أوت  20
 

 ي ـقـــــّرر
 
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تح2003غشت سنة  23الموافق  1424

أوت  20الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية
 سكيكدة.-1955

 20الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية :2المادة 
 القرار. سكيكدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا-1955أوت 
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سكيكدة، كل فيما يخصو، -1955أوت  20يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 عبد الباقي بن زيانأ.د 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020سبتمبر  28المؤرخ في  653رقـم ممحــق بالقـرار 
 سكيكدة-1955أوت  20الحقوق والعموم السياسية بجامعة بكمية  لقسم الحقوق 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بودفع عمي 1
 رئيس القسـ عتيق نظيرة 2
 أستاذ  بوالقمح يوسف 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مبروؾ ليندة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لنكار محمود 5
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  يسعد فضيمة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سيميني كريمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دوب نصيرة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  654رقم  قــرار

 سكيكدة-1955أوت  20بكمية التكنولوجيا بجامعة  لقسم اليندسة الكيربائية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  272-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة، 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
 2013نة يناير س 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
 20التكنولوجيا بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية -

 .2020جويمية  07كيكدة المؤّرخ في س- 1955أوت 
 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
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أوت  20بجامعة  التكنولوجيا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية
 سكيكدة.-1955

أوت  20التكنولوجيا بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية :2المادة 
 سكيكدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-1955

سكيكدة، كل فيما يخصو، -1955أوت  20يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020سبتمبر  28المؤرخ في  654رقـم ممحــق بالقـرار 
 سكيكدة-1955أوت  20التكنولوجيا بجامعة بكمية  لقسم اليندسة الكيربائية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مراد مرجاوي  1
 رئيس القسـ لخضر بوراس 2
 أستاذ  جميمي رفيق 3
 أستاذ  عمار مدود 4
 أستاذ  عبد الرزاؽ لعشوري  5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ندير درويش 6
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  نبيل مزىود 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بالؿ عياشي 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد الرحمف ورقمي 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجمس العممي يحدد القائمة االسمية، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  655رقم  قــرار

 الطارف-بجامعة الشاذلي بن جديد لكمية الحقوق والعموم السياسية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتّمـ.أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتضّمف تعييف 
 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
 2012نيو سنة يو  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   242-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
والعموـ السياسية بجامعة الشاذلي بف وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ  -

 .2020جانفي  21الطارؼ المؤّرخ في -جديد
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 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 

الشاذلي بف  تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
 الطارؼ.-جديد

-الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة الشاذلي بف جديد تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 الطارؼ ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ارؼ، كل فيما يخصو، الط-الشاذلي بف جديد يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2020سبتمبر  28المؤرخ في  655رقم  رارــق بالقـــممح

 الطارف-المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة الشاذلي بن جديديحدد القائمة االسمية ألعضاء 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  نزار عبدلي 1
 عميد الكمية منية غريب 2
 والمسائل المرتبطة بالطمبة نائب العميد مكّمف بالدراسات رحاؿ سياـ 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية العمري زقار مونية 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  عماد بركات 5
 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  بف صالحية صابر 6
 الحقوؽ ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  فؤاد خوالدية 7
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوشامي نجالء 8
 ممّثل عف األساتذة المساعديف صياد الصادؽ 9
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجمس العممي يحدد القائمة االسمية، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  656رقم  قــرار
 الطارف-بجامعة الشاذلي بن جديد لكمية العموم والتكنولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 ىا، المعّدؿ والمتّمـ.ر الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسي 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   242-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .والمتضمف إنشاء جامعة الطارؼ
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 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ر التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزي

-وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة الشاذلي بف جديد -
 .2020جانفي  07الطارؼ المؤّرخ 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 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
-اذلي بف جديدتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة الش

 الطارؼ.
-العموـ والتكنولوجيا بجامعة الشاذلي بف جديد تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 الطارؼ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يما يخصو، الطارؼ، كل ف-الشاذلي بف جديد يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020سبتمبر  28المؤرخ في  656رقم  رارــق بالقـــممح

 الطارف-العممي لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة الشاذلي بن جديد يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ترئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيا بف صغير ريـ 1
 عميد الكمية رضواني لوصيف 2
 بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف  ايت بارة عادؿ 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية قرابسية إيماف 4
 رئيس قسـ الفيزياء عجمي سماح 5
 ءرئيس قسـ الكيميا قناديل فوزي  6
 اآللي ـرئيس قسـ اإلعال شماـ شوقي 7
 رئيس قسـ الرياضيات صايفية وردة 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء عروسي سمية 9
 ءرئيس المجنة العممية لقسـ الكيميا بوعسمة نبيمة 10
 اآللي ـرئيس المجنة العممية لقسـ اإلعال زكري مريـ 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات قريف رزيقة 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مقراني جموؿ كريمة 13
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ميساوي صبرينة 14

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  657رقم  قــرار
 تبسة-العربي التبسي بجامعة وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية عموم لمعيد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.نظيميا الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في 08-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 .بسة، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف إنشاء جامعة ت 2009
 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 بالمجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  -

 .2020أوت  24تبسة المؤرخ في –بجامعة العربي التبسي
 

 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  23الموافق  1424

ية بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياض
 تبسة.–العربي التبسي 

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة  :2المادة 
 .تبسة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار–العربي التبسي

تبسة، كل فيما يخصو، بتطبيق –العربي التبسي ةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الباقي بن زيانأ.د عبد 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020سبتمبر  28المؤرخ في  657ممحـــق بالقــرار رقم 
 تبسة-العربي التبسي بجامعة وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية عموم لمعيد

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم

عف قسـ النشاط البدني  رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية براؾ خضرة 1
 التربوي والرياضي 

 مدير المعيد قاسمي فيصل 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  حاج مختار 3
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 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية حاجي فيصل 4
 رئيس قسـ النشاط البدني والرياضي التربوي  لقوقي أحمد 5
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ النشاط البدني والرياضي التربوي ممّثل  جدي شوقي 6
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قديفة يحي 7
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عزالي خميفة 8
 مسؤوؿ مكتبة المعيد براكني راميو 9
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  658قم ر  قــرار
 تبسة-العربي التبسي بجامعة ـمـالمناج لمعيـد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 رىا، المعّدؿ والمتّمـ.نظيميا وسيالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في 08-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إنشاء جامعة تبسة، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.صالحيات وز  الذي يحدد
تبسة المؤرخ –وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد المناجـ بجامعة العربي التبسي -

 .2020أوت  25في 
 ي ـقـــــّرر

 

جمادي الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ  مف المرسوـ التنفيذي 67تطبيقا ألحكاـ المادة  األولى:المادة 
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 تبسة.–القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد المناجـ بجامعة العربي التبسي
تبسة، وفقا لمجدوؿ –تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد المناجـ بجامعة العربي التبسي :2المادة 

 .الممحق بيذا القرار
تبسة، كل فيما يخصو، بتطبيق –العربي التبسي ةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي 
 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020سبتمبر  28المؤرخ في  658ممحـــق بالقــرار رقم 
 تبسة-التبسيالعربي  بجامعة المناجــم لمعيـد

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عف قسـ المناجـ والجيوتكنولوجيا رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية قارة دمحم 1
 مدير المعيد عولمي زوبير 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  ىواـ عالء 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية مالكية شوقي 4
 رئيس قسـ المناجـ والجيوتكنولوجيا بف غازي زياد 5
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المناجـ والجيوتكنولوجيا قدري العربي 6
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عطية موسى 7
 ممّثل عف األساتذة المساعديف براىمي سرحاف 8
 مدير مخبر بحث الوافي مسعود 9
 مسؤوؿ مكتبة المعيد دبز عبد الرحيـ 10
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجمس العممي يحدد القائمة االسمية، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  659رقم  قــرار
 تيارت-بجامعة ابن خمدون  لكمية عمـوم المـادة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 لحكومة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضّمف تعييف أعضاء ا
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

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

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
تيارت المؤّرخ -مية عموـ المادة بجامعة ابف خمدوف وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لك -

 .2020جويمية  08في 
 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 

 يارت.ت-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ المادة بجامعة ابف خمدوف 
تيارت، وفقا -عموـ المادة بجامعة ابف خمدوف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

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

 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميالذي يحدد  2020سبتمبر  28المؤرخ في  659رقم  رارــق بالقـــممح
 تيارت-لكمية عمـوم المـادة بجامعة ابن خمدون  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء تركي جماؿ 1
 عميد الكمية القادرذىبي عبد  2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة باسعيد صالح 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية ولد حمدوش نذير 4
 رئيس قسـ الفيزياء بف حواء شيرزاد 5
 رئيس قسـ الكيمياء يسرؼ جماؿ 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء الديفمومف تقي  7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء بغداد رشيد 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء ينا هللا خميفة 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء رياف رابح 10
 مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياءممّثل األساتذة ذوي  بف ىباؿ حاج 11
 مدير مخبر بحث بوعزة عمار 12
 مدير مخبر بحث بمعربي الحبيب 13
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حاليس لعجاؿ 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ماحي خالد 15
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  660قم ر  قــرار
 تيارت-بكمية العموم التطبيقية بجامعة ابن خمدون  لقسم العموم والتكنولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة تيارت، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضًمف إنشا 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 المعّدؿ والمتّمـ. الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003
 2013ة يناير سن 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 التطبيقية بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمـو والتكنولوجيا بكمية -
 .2020جويمية  01تيارت المؤّرخ في -ابف خمدوف 

 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

طبيقية بجامعة ابف العموـ الت القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ والتكنولوجيا بكمية
 تيارت.-خمدوف 

العموـ التطبيقية بجامعة ابف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ والتكنولوجيا بكمية :2المادة 
 تيارت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-خمدوف 

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

 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020سبتمبر  28المؤرخ في  660رقـم ممحــق بالقـرار 
 تيارت-العموم التطبيقية بجامعة ابن خمدون بكمية  لقسم العموم والتكنولوجيا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوعافية حمزة 1
 رئيس القسـ الفري دمحم 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نقادي كريـ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شوقي عبد القادر 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حمفاجي أحمد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ناعوس دمحم 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بومديف يشير 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة ، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  661رقم  قــرار

 تيارت-بكمية عموم المادة بجامعة ابن خمدون  لقسم الفيزياء
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة تيارت، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضًمف إنشا 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 2013نة يناير س 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

-عمـو المادة بجامعة ابف خمدوف  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية -
 .2020جويمية  06تيارت 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

 تيارت.-ف خمدوف عمـو المادة بجامعة اب القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية
تيارت، -عموـ المادة بجامعة ابف خمدوف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 بيقتيارت، كل فيما يخصو، بتط-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف  :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020سبتمبر  28المؤرخ في  661 رقـمممحــق بالقـرار 

 تيارت-بجامعة ابن خمدون بكمية عموم المادة  لقسم الفيزياء
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بغداد رشيد 1
 رئيس القسـ بف حواء شيرزاد 2
 أستاذ  بمعربي الحبيب 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ولد حمادوش نذير 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عماري عبد القادر 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حاجي قويدر 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بالح ىناف 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  662رقم  قــرار

 تيارت-بكمية العموم التطبيقية بجامعة ابن خمدون  لقسم اليندسة الكيربائية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة تيارت، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضًمف إنشا 2001
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

العموـ التطبيقية بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية -
 .2020جويمية  01تيارت المؤّرخ في -ابف خمدوف 

 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

بيقية بجامعة ابف العموـ التط القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية
 تيارت.-خمدوف 

العموـ التطبيقية بجامعة ابف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية :2المادة 
 تيارت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-خمدوف 

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

 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020سبتمبر  28المؤرخ في  662 رقـمممحــق بالقـرار 
 تيارت-العموم التطبيقية بجامعة ابن خمدون بكمية  لقسم اليندسة الكيربائية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ساحمي بمقاسـ 1
 رئيس القسـ بركاني عبد الرحمف 2
 أستاذ  مسمـ يوسف 3
 أستاذ  عالوي الطيب 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمعربي مصطفى 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" صافة أحمد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بكي براىيـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كواللي مصطفى 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  663رقم  قــرار

 تيارت-بكمية العموم التطبيقية بجامعة ابن خمدون  لقسم اليندسة المدنية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ.أعضاء الحكومة، والمتضّمف تعييف 
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سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ء جامعة تيارت، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضًمف إنشا 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

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

العموـ التطبيقية بجامعة  األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي  -
 .2020جويمية  01تيارت المؤّرخ في -ابف خمدوف 

 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

ية بجامعة ابف العموـ التطبيق القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية
 تيارت.-خمدوف 

العموـ التطبيقية بجامعة ابف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية :2المادة 
 تيارت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-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 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020سبتمبر  28المؤرخ في  663 رقـمممحــق بالقـرار 
 تيارت-التطبيقية بجامعة ابن خمدون بكمية العموم  لقسم اليندسة المدنية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ درعيش قادة 1
 رئيس القسـ بوعكاز خالد 2
 أستاذ  آيت اعمر مزياف دمحم 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جبمي بف يعقوب 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" رباحي عبد الرزاؽ 5
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  ميموني دمحم 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رناؾ الزىرة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2020-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   380

 

 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  664رقم  قــرار
 تيارت-بكمية العموم التطبيقية بجامعة ابن خمدون  لقسم اليندسة الميكانيكية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضّمف تعييف 
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة تيارت، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضًمف إنشا 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
 2013نة يناير س 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
العمـو التطبيقية بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية -

 .2020جويمية  01تيارت المؤّرخ في -ابف خمدوف 
 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

طبيقية بجامعة ابف العموـ الت القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية
 تيارت.-خمدوف 

العموـ التطبيقية بجامعة ابف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية: 2المادة 
 تيارت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-خمدوف 

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

 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020سبتمبر  28المؤرخ في  664 رقـمممحــق بالقـرار 
 تيارت-العموم التطبيقية بجامعة ابن خمدون بكمية  لقسم اليندسة الميكانيكية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ قمور دمحم بوتخيل 1
 رئيس القسـ شعيب خالد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مكروسي سعيد 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مولقعدة عبد المجيد 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زعقاف دمحم الصالح 5
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" مخفي سعاد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوزويني دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مزاري جماؿ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحّدد  2019جويمية  11المؤرخ في  1162، يعًدل القرار رقم 2020سبتمبر  28مؤرخ في  665رقــم قــرار 

 تممسان-العموم اإلنسانية والعموم اإلجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي بكّمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضّمف تعييف 
 ،1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 جامعة تممساف، المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف 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
 2013نة يناير س 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  2019جويمية  11المؤّرخ في  1162وبموجب القرار رقـ  -

 تممساف.-ة بجامعة ابو بكر بمقايدلكّمية العموـ اإلنسانية والعمـو اإلجتماعي
ّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية والعموـ اإلجتماعية بجامعة ابو وبناًء عمى محضر انتخاب مم -

 .2018جانفي  18تممساف المؤّرخ في -بكر بمقايد
 .2020جويمية  28المؤرخ في  75قـ تممساف ر -وبناًء عمى إرساؿ جامعة أبو بكر بمقايد -

 

 ي ـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية والعمـو  المادة األولى:
 تممساف. -اإلجتماعية بجامعة ابو بكر بمقايد

العموـ اإلنسانية والعمـو اإلجتماعية بجامعة ابو بكر  ء المجمس العممي لكميةتحدد القائمة االسمية ألعضا :2المادة 
 تممساف ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بمقايد

تممساف، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير ابو بكر بمقايد :3المادة 
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في 

 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019جويمية  11المؤرخ في  1162الذي يعًدل القرار رقم  2020سبتمبر  28المؤرخ في  665رقــم  رارــق بالقـــممح
 تممسان -العموم اإلنسانية والعموم اإلجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد ألعضاء المجمس العممي بكّميةالمحّدد لمقائمة االسمية 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس فقيو العيد 1
 عميد الكمية بف داود نصر الديف 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عبد المجيدبمغيث  3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية رابح فيسة دمحم 4
 رئيس قسـ العمـو اإلجتماعية منصوري مختار 5
 رئيس قسـ عمـ النفس سيب عبد الرزاؽ 6
 العمـو اإلسالميةرئيس قسـ  بمختير بومديف 7
 رئيس قسـ عمـ اآلثار بمجوزي بوعبد هللا 8
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية مونيس بخضرة 9
 رئيس قسـ التاريخ حجازي مصطفى 10
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو اإلجتماعية بوحسوف العربي 11
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـ النفس بشالغـ يحي 12
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو اإلسالمية قندوزماحي  13
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـ اآلثار شرقي الرزقي 14
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية بودومة عبد القادر 15
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ التاريخ مقنونيف شعيب 16
 األستاذية عف قسـ العمـو اإلجتماعيةممثل األساتذة ذوي مصّف  حجاؿ سعود 17
 ممثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلجتماعية زازوي موفق 18
 ممثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس سجمماسي دمحم األميف 19
 ممثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلسالمية حاج عيسى دمحم 20
 ممثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلسالمية بمعمياء دمحم 21
 ممثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ اآلثار بف حمو دمحم 22
 ممثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ اآلثار يوسفي اماؿ 23
 عف قسـ العمـو اإلنسانيةممثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية  غوزي مصطفى 24
 ممثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية دليل دمحم بوزياف 25
 ممثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ شبوط سعاد يمينة 26
 ممثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ العايب معمر 27
 عف األساتذة المساعديف ممثل بف زغادي دمحم 28
 ممثل عف األساتذة المساعديف بف اشنيو نجية 29
 مدير مخبر بحث بف مالؾ رشيد 30
 مدير مخبر بحث زريوح عبد الحق 31
 مدير مخبر بحث بشير دمحم 32
 مدير مخبر بحث مزوار بمخضر 33
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 مدير مخبر بحث عطار أحمد 34
 مدير مخبر بحث خميفي الشيخ 35
 مدير مخبر بحث نقادي سيدي دمحم 36
 مدير مخبر بحث العايب معمر 37
 مدير مخبر بحث معروؼ بمحاج 38
 مدير مخبر بحث سعيدي دمحم 39
 مسؤولة المكتبة دنوف نورة 40
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميي، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  666رقم  قــرار
 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافلكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة 
 

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

 .جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـبتنظيـ 
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .البحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 
العموـ وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة  -

 .2020جويمية  08المؤّرخ في  وىراف-والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ
 

 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 

العمـو ة تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامع
 .وىراف -والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

العمـو الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف-والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

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

 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020سبتمبر  28المؤرخ في  666رقم  رارــق بالقـــممح
 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافلكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عف قسـ اإلعالـ اآللي  ةرئيسة المجمس العممي لمكمية، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذي فيزازي حضرية 1
 عميد الكمية جبار بشير 2
 المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية نائب العميد دخيسي لطيفة 3
 نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة جياللي بف شاعة 4
 رئيس قسـ الرياضيات تممساني منير 5
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي   كياس كريمة 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات شايمي رشيد 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي شوراقي سميرة 8
 عف قسـ الرياضيات ةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذي مجاج ايماف 9
 عف قسـ الرياضيات ةممّثل ألساتذة ذوي مصّف األستاذي حيبر جييدة 10
 عف قسـ اإلعالـ اآللي ةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذي بمقاضي خالد 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف  خميفة فتيحة 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عبورة بكارة فرحوح لطيفة 13
 مدير مخبر بحث بف عمراف نصيرة 14
 مسؤوؿ المكتبة برنوسي حميد 15
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  667رقم  قــرار
 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة  اإلعالم اآللي

 

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

 .بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 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
 2013نة يناير س 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 اإلعالـ اآللي بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي  -

 .2020جواف  30المؤّرخ في  وىراف -العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼبجامعة 
 

 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

رياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية ال
 .وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼبجامعة 

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

 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020سبتمبر  28المؤرخ في  667رقـم ممحــق بالقـرار 
 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبجامعة  اإلعالم اآللي بكمية الرياضيات واإلعالم اآلليلقسم 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيسة المجنة العممية لمقسـ شوراقي سميرة 1
 رئيسة القسـ كياس كريمة 2
 أستاذ رحاؿ سيد أحمد ىبري  3
 أستاذة بف عمراف نصيرة 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" عزمو ربيعة 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" غرداوي صارة 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" خميل رشيدة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" مصطفى فاطمة الزىراء 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  668رقم  قــرار

 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة  لقسم الرياضيات
 

 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
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضّمف تعييف 
 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  -

 يـ العالي والبحث العممي.ير التعمالذي يحدد صالحيات وز 
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وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي  -
 .2020جواف  30المؤّرخ في  وىراف -العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼبجامعة 

 

 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

آللي بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية الرياضيات واإلعالـ ا
 .وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

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

 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020سبتمبر  28المؤرخ في  668 رقـمممحــق بالقـرار 
 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبجامعة  واإلعالم اآلليلقسم الرياضيات بكمية الرياضيات 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شايمي رشيد 1
 رئيس القسـ تممساني منير 2
 أستاذ بكارة سمير 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بف قمرة زىرة 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" خالدي نسيمة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عيسى شريف أميفبف  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف نوار عبد المجيد 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" ويكاف فتحية 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ بف عيسى فضيمة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  669رقم  قــرار

 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبجامعة  لقسم الفيزياء الطاقوية بكمية الفيـزياء
 

 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
 2020يونيو سنة   23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
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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

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

العمـو وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء الطاقوية بكمية الفيػزياء بجامعة  -
 .2020جويمية   13المؤّرخ في  وىراف-والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

 

 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

العمـو والتكنولوجيا امعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء الطاقوية بكمية الفيػزياء بج
 .وىراف-دمحم بوضياؼ

العمـو تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء الطاقوية بكمية الفيػزياء بجامعة  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف-والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

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

 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020سبتمبر  28المؤرخ في  669 رقـمممحــق بالقـرار 
 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبجامعة  الفيـزياءلقسم الفيزياء الطاقوية بكمية 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ أبت قاسي حسيف 1
 رئيسة القسـ بيمولي سامية 2
 أستاذ عبد الوىاب دمحم 3
 أستاذة  حمداش فاطمة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوطيبة فاروؽ  5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بمعروسي الطيب 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمحاجي العيدية 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجمس العممي يحدد القائمة االسمية، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  670رقم  قــرار

 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافلكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة 
 

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

 ولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكن
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 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤّرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ 163 -20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ

 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

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

العمـو ى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة وبناًء عم -
 .2020جويمية  14المؤّرخ في  وىراف -والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

 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 
عموـ والتكنولوجيا التحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة 

 .وىراف-دمحم بوضياؼ
العمـو والتكنولوجيا دمحم عمـو الطبيعة والحياة بجامعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف-بوضياؼ
، كل وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼجامعة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير : 3المادة 

 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020سبتمبر  28المؤرخ في  670رقم  رارــق بالقـــممح

 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبجامعة  لكمية عموم الطبيعة والحياة
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عف قسـ الوراثة الجزيئية التطبيقية ةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذي جابر عبد الرزاؽ 1
 عميد الكمية مامي أنس 2
 والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائبة العميد المكمفة بما بعد التدرج  عبدي مريـ 3
 نائبة العميد المكمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بغالـ حميدة 4
 رئيسة قسـ الوراثة الجزيئية التطبيقية  تربش ريـ 5
 رئيس قسـ الكائف الحي والبيئة  داللي أمينة 6
 رئيس قسـ البيوتكنولوجيا بمجياللي أسماء 7
 رئيس قسـ التعميـ األساسي في البيولوجيا  تناح فتحي 8
 رئيسة المجنة العممية لقسـ البيوتكنولوجيا عبد الدايـ كاتيا 9
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الوراثة الجزيئية التطبيقية سعيدي وىراني نجية 10
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الكائف الحي والبيئة بمحوسيف فاطمة 11
 عف قسـ الوراثة الجزيئية التطبيقية ةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذي هللابوجمعة عبد  12
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 عف قسـ الوراثة الجزيئية التطبيقية ةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذي ايماف بف عمي 13
 عف قسـ الكائف الحي والبيئة  ةممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذي برباح عميوة أماؿ 14
 عف قسـ الكائف الحي والبيئة ةممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذي ناديةبورجة  15
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف محتوقي أماؿ 16
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف لعروسي صميحة 17
 مديرة مخبر بحث مروفل نعيمة جبارية 18
 مديرة مخبر بحث قايد حرش مريـ 19
 المكتبةمسؤولة  بعزيز جييدة 20

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  671رقم  قــرار

 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبجامعة  لقسم تكنولوجيا المواد بكمية الفيـزياء
 

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

 .معموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـبتنظيـ جامعة وىراف ل
 2020يونيو سنة   23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العموـ وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ تكنولوجيا المواد بكمية الفيػزياء بجامعة  -

 .2020جويمية  13المؤّرخ في   وىراف-والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ
 

 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

العمـو والتكنولوجيا معة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ تكنولوجيا المواد بكمية الفيػزياء بجا
 .وىراف-دمحم بوضياؼ

العمـو تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ تكنولوجيا المواد بكمية الفيػزياء بجامعة  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف-والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

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

 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020سبتمبر  28المؤرخ في  671 رقـمممحــق بالقـرار 
 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبجامعة  الفيـزياءلقسم تكنولوجيا المواد بكمية 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف حميميبة مصطفى 1
 رئيس القسـ عدناف دمحم 2
 أستاذ بوطاوس أحمد 3
 أستاذ  حمزاوي سعد 4
 أستاذة محاضر قسـ "ب" صديقي حياة 5
 قسـ "أ" أستاذ محاضر زياني نصير 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف عابد اليواري  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوعشرية دمحم أميف 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لقسم ألعضاء المجنة العممية سميةيحدد القائمة اال، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  672رقم  قــرار

 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة  البيوتكنولوجيا
 

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

 .جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـبتنظيـ 
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ أوؿ ذي القعدة خ في المؤرّ 163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـ 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
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .البحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيوتكنولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة  -

 .2020جويمية  14المؤّرخ في   وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ
 

 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

العمـو لحياة بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيوتكنولوجيا بكمية عموـ الطبيعة وا
 .وىراف-والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيوتكنولوجيا بكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ
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، كل وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يكمف المدير العا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق

 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 زيانأ.د عبد الباقي بن 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020سبتمبر  28المؤرخ في  672رقـم ممحــق بالقـرار 
 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة  لقسم البيوتكنولوجيا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عبد الدايـ كاتية خديجة 1
 رئيس القسـ بمجياللي أسماء 2
 أستاذة قايد حرش مريـ 3
 أستاذ جابر عبد الرزاؽ 4
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  شاعة اليواري  5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" ديب وفاء 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" حوحاش صديقة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" محتوقي أماؿ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية لقسم يحدد القائمة االسمية، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  673رقم  قــرار

 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة  الكائن الحي والبيئة
 

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

 .جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ أوؿ ذي القعدة خ في المؤرّ 163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـ 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  -

 .البحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكائف الحي والبيئة بكمية عموـ الطبيعة والحياة  -

 .2020جويمية  14المؤّرخ في  وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼبجامعة 
 

 ي ـقـــــّرر 
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تح2003غشت سنة  23الموافق  1424
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القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكائف الحي والبيئة بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة 
 .وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكائف الحي والبيئة بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف-ـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼالعمو 

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

 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020سبتمبر  28المؤرخ في  673 رقـمممحــق بالقـرار 
 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة  لقسم الكائن الحي والبيئة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بمحوسيف فاطمة 1
 رئيس القسـ أمينةداللي  2
 أستاذة برباح أماؿ عميوة 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بورجة نادية 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خراز عمي 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" محبوبي عبد الصمد 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" واضح كريـ 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" ريـ تربش 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  674رقم  قــرار

 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة  الوراثة الجزيئية التطبيقية
 

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

 .بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ أوؿ ذي القعدة خ في المؤرّ 163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـ 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  77-13قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الوراثة الجزيئية التطبيقية بكمية عموـ الطبيعة  -

 .2020جويمية  14المؤّرخ في  وىراف -لوجيا دمحم بوضياؼالعموـ والتكنو والحياة بجامعة 
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 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
ـ الطبيعة والحياة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الوراثة الجزيئية التطبيقية بكمية عمو 

 .وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼبجامعة 
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الوراثة الجزيئية التطبيقية بكمية عمـو الطبيعة والحياة : 2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼبجامعة 
، كل وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3مادة ال

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق
 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 

 العمميوزير التعميم العالي والبحث 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020سبتمبر  28المؤرخ في  674 رقـمممحــق بالقـرار 

 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة  الوراثة الجزيئية التطبيقية لقسم
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ سعيدي وىراني نجية 1
 رئيس القسـ تربش ريـ 2
 أستاذ بوجمعة عبد هللا 3
 أستاذ طالب فوزي  4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب"  بوراس نورية 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" عبد الرحمف ريـ خديجة 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" حمودة ليندة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" لعروسي صميحة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  675رقم  قــرار

 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافلكمية الفيـزياء بجامعة 
 

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

 .لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـبتنظيـ جامعة وىراف 
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

دمحم  العموـ والتكنولوجياعمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الفيػزياء بجامعة  وبناءً  -
 .2020جويمية  13المؤّرخ في وىراف-بوضياؼ

 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 

ولوجيا دمحم العمـو والتكنتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الفيػزياء بجامعة 
 .وىراف-بوضياؼ

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

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

 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020سبتمبر  28المؤرخ في  675رقم  رارــق بالقـــممح
 وىران-والتكنولوجيا دمحم بوضيافالعموم بجامعة  لكمية الفيـزياء

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عف قسـ ىندسة الفيزياء ةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذي حيادسي سعيد 1
 عميد الكمية تبوف عبد الغني ميموني  2
 والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد المكمف بما بعد التدرج  بمقايد دمحم نور الديف  3
 نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة غموسي اليواري  4
 رئيسة قسـ ىندسة الفيزياء بسعي نعيمة زوجة شباح 5
 رئيس قسـ الفيزياء الطاقوية  عدناف دمحم 6
 رئيسة قسـ تكنولوجيا المواد بيمولي سامية 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الفيزياء أميفديب أنيس سامي  8
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء الطاقوية أيت قاسي حسيف 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ تكنولوجيا المواد بف حميميبة مصطفى 10
 عف قسـ ىندسة الفيزياء ةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذي عدلي وليد 11
 عف قسـ الفيزياء الطاقوية  ةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذي دمحمعبد الوىاب  12
 عف قسـ الفيزياء الطاقوية  ةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذي بمعسري أحمد 13
 عف قسـ تكنولوجيا المواد ةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذي زردالي مختار 14
 عف قسـ تكنولوجيا المواد ةاألستاذيممّثمة األساتذة ذوي مصّف  زياني نصير 15
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 ممّثل عف األساتذة المساعديف بمحاجي لعايدية 16
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف عبورة لمياء 17
 مدير مخبر بحث بمبشير أحمد حفيع 18
 مدير مخبر بحث حمزاوي سعيد 19
 مدير مخبر بحث زكري نور الديف 20
 مدير مخبر بحث حمداش فطيمة 21
 مدير مخبر بحث فرحات دمحم الصغير 22
 مسؤوؿ المكتبة جفاؿ جموؿ سايح سيد أحمد 23
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  676رقم  قــرار
 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبجامعة  لقسم ىندسة الفيزياء بكمية الفيـزياء

 

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

 .لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـبتنظيـ جامعة وىراف 
 2020يونيو سنة   23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العمـو عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة الفيزياء بكمية الفيػزياء بجامعة  وبناءً  -

 .2020جويمية  13المؤّرخ في   وىراف-والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ
 

 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
 العموـ والتكنولوجياة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الفيزياء بكمية الفيػزياء بجامع

 .وىراف-دمحم بوضياؼ
العمـو تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الفيزياء بكمية الفيػزياء بجامعة  :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف-والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ
، كل وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼالييف ومديرة جامعة يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف الع :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق
 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020سبتمبر  28المؤرخ في  676رقـم ممحــق بالقـرار 
 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبجامعة  الفيـزياءلقسم ىندسة الفيزياء بكمية 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  ديب أنيس سامي أميف 1
 رئيسة القسـ بسعي نعيمة زوجة شباح 2
 أستاذ بمبشير أحمد حفيع 3
 أستاذ  حيادسي سعيد 4
 أستاذ  بوعمراف رشيد 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بندلة سمية 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" صايـ أسماء 7
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" بمحسنة دليمة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2018فيفري  21المؤرخ في  174يعّدل القرار رقمة ، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  677 رقـم قــرار
 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف قائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعةلم لمحّددا

 

 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
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .التعميـ العالي والبحث العممي الذي يحدد صالحيات وزير
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2018فيفري  21المؤرخ في  174وبموجب القرار رقـ  -

 ، المعّدؿ.وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼلجامعة 
  .2020جويمية  02ّرخ في المؤ  28وىراف رقـ -بوضياؼالعموـ والتكنولوجيا دمحم وبناًء عمى إرساؿ مدير جامعة  -

 ي ـقـــــّرر
العمـو والتكنولوجيا دمحم ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة  المادة األولى:

 .وىراف-بوضياؼ
، وفقا وىراف-بوضياؼالعموـ والتكنولوجيا دمحم تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة  :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كل وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة : 3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق
 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2018فيفري  21المؤرخ في  174الذي يعّدل القرار رقمة  2020سبتمبر  28المؤرخ في  677 رقـمممحــق بالقـرار 
 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف قائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعةلم المحّدد

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة حمو بوزياف أميف 1
والثاني والتكويف المتواصل  ؿبالتكويف العالي في الطور األو كّمف م الجامعةمدير نائب  الشقاقي بالؿ 2

  والشيادات والتكويف العالي في التدرج
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي كّمف م مدير الجامعةنائب  تيجاني عبد المطيف الباري  3

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةكّمف م مدير الجامعةنائب  شاعة اليواري  4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  حماف مبروؾ 5
 عميد كمية اليندسة المعمارية والمدنية حشيشي عبد القادر 6
 عميد كمية الفيزياء تبوف عبد الغني ميموني 7
 الكيربائية ةعميد كمية اليندس غالـ بشير 8
 عميد كمية اليندسة الميكانيكية عزي عباس 9
 عميد كمية الكيمياء قسيمي العربي 10
 عميد كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي جبار بشير 11
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة مامي أنيس 12
 التربية الرياضية والبدنيةمدير معيد  لوح ىشاـ 13
 رئيسة المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة جابر عبد الرزاؽ 14
 الكيربائية ةرئيس المجمس العممي لكمية اليندس أحمد فواتيح زوبير 15
 رئيسة المجمس العممي لكمية الفيزياء بف دلة سامية 16
 الرياضيات واإلعالـ اآلليرئيسة المجمس العممي لكمية  فيزازي حضرية 17
 رئيس المجمس العممي لكمية الكيمياء بقة أحمد 18
 رئيسة المجمس العممي لكمية اليندسة الميكانيكية بف دىينة صابر أمينة 20
 رئيس المجمس العممي لمعيد التربية الرياضية والبدنية قدور دىمة طارؽ  21
 مصّف األستاذية عف كمية الكيمياءممّثل األساتذة ذوي  بف دراوة عبد العزيز 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الكيمياء حجاؿ دمحم 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي رحاؿ سيدي أحمد ىبري  24
 الرياضيات واإلعالـ اآلليممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية  بف دلة فاطمة 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اليندسة المعمارية والمدنية قزولي عبد السالـ 26
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اليندسة المعمارية والمدنية فالح جابر مخيمف 27
 الكيربائية ةاألستاذية عف كمية اليندسممّثل األساتذة ذوي مصّف  عمي باشا عدة بمقاسـ 28
 الكيربائية ةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اليندس عاللي أحمد 29
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة قايد حرش مريـ 30
 كمية عمـو الطبيعة والحياةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف  دمحم بف قادة مصطفى 31
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اليندسة الميكانيكية عجموط اليواري  32
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اليندسة الميكانيكية صداؽ عيسى 33
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الفيزياء بمقار عباس 34
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الفيزياء زياني نصير 35
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد التربية الرياضية والبدنية قاسمي بشير 36
 ممّثل عف األساتذة المساعديف وادي إبراىيـ 37
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مباركي عبد الخالق 38
  2وىراف-أستاذة بجامعة أحمد بف أحمد مخطاريةميكاكية  39
 أستاذ بالمدرسة العميا لمعمـو البيولوجية سعيدي جماؿ 40
 مسؤولة المكتبة المركزية بمغراؼ صبرينة 41
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  2019ماي  05المؤرخ في  588عّدل القرار رقم ي، 2020سبتمبر  28مؤرخ في  678رقم  قــرار
 تيزي وزو-لكميـة العمــوم بجامعة مولود معمري  لمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ذي القعدةخ في المؤرّ  163-20الرئاسي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 متّمـ.المتضمف إنشاء جامعة تيزي وزو، المعّدؿ وال
غشت سنة  23الموافق  1424دى الثانية عاـ جما 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  -

 ث العممي.ير التعميـ العالي والبحالذي يحدد صالحيات وز 
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  ،2019ماي  05المؤرخ في  588وبموجب القرار رقـ  -

 تيزي وزو.-موـ بجامعة مولود معمري الع
يزي وزو المؤّرخ ت-وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ بجامعة مولود معمري  -

 .2020جواف  15في 
 ي ـقـــــّرر

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ بجامعة مولود  المادة األولى:
 تيزي وزو.-معمري 

تيزي وزو، وفقا -لكمية العموـ بجامعة مولود معمري  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

تيزي وزو، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمري  :3 المادة 
 ممي.بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث الع
 2020 سبتمبر 28 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019ماي  05المؤرخ في  588الذي يعّدل القرار رقم  2020سبتمبر  28المؤرخ في  678ر راــق بالقـــممح
 وزو تيزي -لكميـة العمــوم بجامعة مولود معمري  المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات  سعدي بشير 1
 عميد الكمية حسيف سماعيف 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة الياس عبد الحميد 3
 الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات  موساوي رمضاف 4
 رئيس قسـ الرياضيات حمادوش جماؿ  5
 رئيس قسـ الكيمياء التب ياسيف 6
 رئيس قسـ الفيزياء أوشيش حسيف 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات عيداف دمحم 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء مزياف دليمة 9
 لقسـ الفيزياءرئيس المجنة العممية  بف ليزيدية فضيمة لعالـ 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات بمحسيف فطيمة رابية 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء سحموف عمار 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء سعاؿ أعمر 13
 مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياءممّثل األساتذة ذوي  ميتيش موح جرجر 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء حمـو كريمة 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شباح دمحم 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف لسموس فضيمة 17
 مدير مخبر بحث أدخيس أحمد 18
 مدير مخبر بحث خالص فازية 19
 مدير مخبر بحث ابراىيـأوقاشة  20
 مدير مخبر بحث شاوشي حسف 21
 مدير مخبر بحث بوزار حمييد 22
 مسؤوؿ المكتبة عميوات جزيرة لفقـو 23
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،2018أكتوبر  01مؤرخ في ال 885رقم  قــراريعدل ال ،2020سبتمبر  30مؤرخ في  679رقم  قــرار
 الجزائر-العميا في العموم التطبيقيةلممدرسة  مقائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميلحدد الم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ذي القعدةخ في المؤرّ  163-20الرئاسي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
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
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 2017أكتوبر  22الموافق  1439صفر عاـ  02المؤرخ في  303-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 قية.مدرسة عميا في العمـو التطبي والمتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بالجزائر إلى

 لقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممياحدد الذي ي ،2018أكتوبر  01المؤرخ في  885رقـ  وبموجب القػػرار -
 الجزائر-العميا في العمـو التطبيقيةلممدرسة 

المؤرخ  الجزائر-وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا في العموـ التطبيقية -
 .2018جواف  20في 

 .2020أوت  06المؤرخ في  03وبناًء عمى إرساؿ المدرسة العميا في العموـ التطبيقية رقـ  -
 

 ي ـقـــــّرر
 

 

القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا في العمـو  تعديلييدؼ ىذا القرار إلى  المادة األولى:
 .الجزائر-التطبيقية

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

الجزائر، كل فيما  -لعالييف ومدير المدرسة العميا في العمـو التطبيقيةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ا :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 سبتمبر 30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
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 ،2018أكتوبر  01المؤرخ في  885رقم  ، الذي يعدل القــرار2020سبتمبر  30مؤرخ في ال 679قــرار رقم ممحــق بالقـرار 
 الجزائر-العميا في العموم التطبيقيةلممدرسة  ألعضاء المجمس العممي مقائمة االسميةلحدد الم
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 المقاوالتيةوالترقية 
 مدير مساعد مّكمف بالدراسات التدرج والشيادات  واضح دمحم 3
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية معافة خالد 4
 رئيس قسـ التكوينات في الطور الثاني عيسيو دمحم 5
 رئيسة قسـ التكويف التحضيري  برقاش كماؿ 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ التكوينات في الطور الثاني سميماف بف كروادة  7
 رئيسة المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيري  معيوط صميحة 8
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ التكويف التحضيري  بوترع عبد القادر 9
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بومديف صالح 10
 بومديف لمعمـو والتكنولوجيا أستاذ بجامعة ىواري  بف زاوي أحمد 11
 أستاذ بجامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا شمغـو شعباف 12
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يحّدد  الذي 2018أكتوبر  01مؤرخ في ال 883رقم  قــراريعدل ال ،2020 سبتمبر 30مؤرخ في  680رقم  قــرار
 الجزائر-العميا في العموم التطبيقيةمدرسة لقسم التكوين التحضيري بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ذي القعدةخ في المؤرّ  163-20الرئاسي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
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
 2017أكتوبر  22الموافق  1439صفر عاـ  02المؤرخ في  303-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .التحضيرية في العموـ والتقنيات بالجزائر إلى مدرسة عميا في العمـو التطبيقيةوالمتضّمف تحويل المدرسة 
المجنة العممية لقسـ لقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2018أكتوبر  01المؤرخ في  883رقـ  القػػرار وبموجب -

 ، المعدؿ.الجزائر-العميا في العمـو التطبيقيةمدرسة التكويف التحضيري بال
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التكويف التحضيري بالمدرسة العميا في العموـ  -

 .2018مارس  22الجزائر المؤرخ في -التطبيقية
 .2020أوت  06المؤرخ في  01الجزائر رقـ –وبناًء عمى إرساؿ المدرسة العميا في العموـ التطبيقية  -

 

 ي ـقـــــّرر
لقسـ التكويف التحضيري القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  تعديلييدؼ ىذا القرار إلى  المادة األولى:

  الجزائر-بالمدرسة العميا في العمـو التطبيقية
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيري بالمدرسة العميا في العمـو  :2المادة 

 الممحق بيذا القرار. الجزائر، وفقا لمجدوؿ-التطبيقية
، كل فيما الجزائر-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا في العموـ التطبيقية :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 سبتمبر 30 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 عبد الباقي بن زيانأ.د 
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 2018أكتوبر  01المؤرخ في  883رقم  ، الذي يعدل القــرار2020سبتمبر  30المؤرخ في  680 رقـمممحــق بالقـرار 

   الجزائر-العميا في العموم التطبيقيةمدرسة المجنة العممية لقسم التكوين التحضيري بالمقائمة االسمية ألعضاء المحّدد ل
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ معيوط صميحة 1
 رئيس القسـ برقاش كماؿ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نصراوي رياض 3
 قسـ "ب" ةمحاضر  ةأستاذ بف كانوف عواوش 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بميدي لميف 5
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" زىور بف عمي 6
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 لقائمةالذي يحّدد ا 2018أكتوبر  01المؤرخ في  884رقم  القــراريعدل  ،2020سبتمبر  30مؤرخ في  681رقم قــرار 
 الجزائر-العميا في العموم التطبيقيةمدرسة المجنة العممية لقسم التكوينات في الطور الثاني بالاالسمية ألعضاء 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ذي القعدةخ في المؤرّ  163-20الرئاسي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

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

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

 .يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
 2017أكتوبر  22الموافق  1439صفر عاـ  02المؤرخ في  303-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بالجزائر إلى مدرسة عميا في العموـ التطبيقية
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التكوينات في الطور الثاني بالمدرسة العميا في  -

 .2018جواف  20ؤرخ في الم الجزائر -العمـو التطبيقية
المجنة العممية لقسـ لقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2018أكتوبر  01المؤرخ في  884رقـ  القػػراروبموجب  -

 ، المعدؿ.الجزائر-العميا في العمـو التطبيقيةمدرسة التكوينات في الطور الثاني بال
 .2020أوت  06المؤرخ في  01الجزائر رقـ –وبناًء عمى إرساؿ المدرسة العميا في العموـ التطبيقية -

 

 يـقـــــرر
 

المجنة العممية لقسـ التكوينات في الطور الثاني ء االسمية ألعضاالقائمة  تعديلييدؼ ىذا القرار إلى  المادة األولى:
 .الجزائر-بالمدرسة العميا في العمـو التطبيقية

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

، كل فيما الجزائر-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا في العموـ التطبيقية :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 سبتمبر 30 فيحرر بالجزائر 
 العمميوزير التعميم العالي والبحث 
 أ.د عبد الباقي بن زيان
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 الذي يحّدد 2018أكتوبر  01المؤرخ في  884رقم  ، الذي يعدل القــرار2020سبتمبر  30المؤرخ في  681رقم  ممحــق بالقـرار

 الجزائر-العميا في العموم التطبيقيةمدرسة المجنة العممية لقسم التكوينات في الطور الثاني باللقائمة االسمية ألعضاء ا
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف كروادة  سميماف 1
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 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2020سبتمبر  30مؤرخ في  682رقم  قــرار
 العميا لمصحافة وعموم اإلعالممدرسة بال لقسم الصحافة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  252-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .ـوالمتضّمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو اإلعال
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  10الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .ساسي النموذجي لممدرسة العمياالذي يحدد القانوف األ
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الصحافة بالمدرسة العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ  -

 .2020فيفري  27المؤرخ في 
 ي ـقـــــّرر

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ضاء ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألع2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ الصحافة بالمدرسة العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ.
لقسـ الصحافة بالمدرسة العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ،  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ، كل فيما  :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 سبتمبر 30 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الباقي بن زيانأ.د عبد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2020سبتمبر  30المؤرخ في  682ممحق بالقرار رقم 

 العميا لمصحافة وعموم اإلعالممدرسة بال لقسم الصحافة
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوقطاية نسيـ 1
 رئيس القسـ نسريف سعدوف  2
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" لعمودي مميكة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قويدري ىاجر 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زقاف مراد 5
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2020سبتمبر  30مؤرخ في  683رقم  قــرار
 العميا لمصحافة وعموم اإلعالممدرسة بال لقسم عمـوم اإلعــالم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  252-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

   .ـوالمتضّمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو اإلعال
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  10الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .ألساسي النموذجي لممدرسة العمياالذي يحدد القانوف ا
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ بالمدرسة العميا لمصحافة وعموـ  -

 .2020فيفري  27اإلعالـ المؤرخ في 
 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 

 المجنة العممية لقسـ الصحافة بالمدرسة العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ.
سة العميا لمصحافة وعمـو لقسـ عموـ اإلعالـ بالمدر  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةتحدد  :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.اإلعالـ
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ، كل فيما  :3المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق ىذا القرار
 2020 سبتمبر 30 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2020سبتمبر  30المؤرخ في  683ممحق بالقرار رقم 

 لمصحافة وعموم اإلعالم العميامدرسة بال لقسم عمـوم اإلعــالم
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دمحم لخضر معقاؿ 1
 رئيس القسـ كبور فاطمة 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سمير عرجوف  3
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" فايزة بكار 4
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 أستاذة مساعدة قسـ "أ" نجمة زراري  7
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2020فيفري  24المؤرخ في  109 رقـمقــرار يعدل ال ،2020سبتمبر  30مؤرخ في  684رقم  قــرار
 3الجزائرلجامعة  مقائمـة االسمية ألعضاء المجمس العمميلد حـدّ الم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 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
، 2009 ةأكتوبر سن 22الموافق  1431 ذي القعدة عاـ 3المؤرخ في  341-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، والذي يتضمف إنشاء جامعة دالي إبراىيـ.
 2010جويمية سنة  14الموافق  1431شعباف عاـ  02المؤّرخ في  185-10 ضى المرسوـ التنفيذي رقـوبمقت -

 والمتضّمف تغيير تسمية جامعة دالي إبراىيـ.
 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 لقائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممياد حػدّ الذي ي، 2020فيفري  24المؤرخ في  109 رقػـوبموجب القػػرار  -

 .3الجزائرلجامعة 
 .2020جانفي  26المؤّرخ في  3وبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة الجزائر -
 .2020سبتمبر  14المؤرخ في  684رقـ  3وبناء عمى إرساؿ جامعة الجزائر -

 

 ررّ ــــــقي  
 .3المجمس العممي لجامعة الجزائرء القائمة االسمية ألعضا تعديلييدؼ ىذا القرار إلى  المادة األولى:

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة الجزائر :2المادة 
، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار 3جامعة الجزائر يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير :3المادة 

 ي.الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمم
 2020 سبتمبر 30 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان
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  2020فيفري  24المؤرخ في  109 رقـم، الذي يعدل القــرار 2020سبتمبر  30المؤرخ في  684ممحق بالقرار رقم 

 3الجزائرلجامعة  مقائمـة االسمية ألعضاء المجمس العمميلد حـدّ الم
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نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل  حساني عبد الحميد 3

 والتكويف العالي في التدرجوالشيادات 
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 ممّثل عف األساتذة المساعديف طرافي إلياـ 23
 أستاذ بالمدرسة العميا لمتسيير والتجارة الدولية حشماوي دمحم 24
 أستاذ بالمركز الجامعي لتمنراست عمي عبد هللا 25
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحّدد  2019ماي  09المؤرخ في  663رقم  ،  يعّدل القرار2020سبتمبر  30مؤرخ في  685رقــم  قــرار

 2الجزائر-بكمية العموم االجتماعية بجامعة أبوالقاسم سعد هللا لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 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
 2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة  03المؤرخ في  340-09التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

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

 والبحث العممي.ير التعميـ العالي الذي يحدد صالحيات وز 
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الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية  2019ماي  19المؤّرخ في  663وبموجب القرار رقـ  -
 .، المعّدؿ2الجزائر-العمـو االجتماعية بجامعة ابو قاسـ سعد هللا

-جامعة ابو القاسـ سعد هللاوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية ب -
 .2018سبتمبر30المؤّرخ في  2الجزائر

 ي ـقـــــّرر
 

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

-المجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية بجامعة ابو القاسـ سعد هللاتحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2لجزائرا

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

 2020 سبتمبر 30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019ماي  09المؤرخ في  663الذي يعّدل القرار رقم  2020سبتمبر  30المؤرخ في  685رقــم  رارــق بالقـــممح
 2الجزائر -بكمية العموم االجتماعية بجامعة أبوالقاسم سعد هللا المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفسرئيس المجمس  لحرش دمحم 1
 عميد الكمية بحري نبيل 2
 نائبة العميد مكّمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة سعدو حورية 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية زقعار فتحي 4
 رئيسة قسـ عمـ االجتماع والديموغرافيا كواش زىرة 5
 رئيسة قسمعمـ النفس وافية صحراوي  6
 رئيسة قسـ األرطفونيا زينات فطيمة 7
 رئيس قسـ عمـو التربية خاليفية دمحم 8
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والديموغرافيا عيساني نور الديف 9
 العممية لقسمعمـ النفسرئيسة الّمجنة  مزياني فتيحة 10
 رئيسة الّمجنة العممية لقسـ األرطفونيا بوسبتة يمينة 11
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـو التربية يدرينة دمحم العربي 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس مسيمي رشيد 13
 قسـ عمـ االجتماع ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف حمدوش رشيد 14
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسمعمـ االجتماع جويدة عميرة 15
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسمعمـ االجتماع ابراىيمي سعيدة 16
 ممّثمةاألساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التربية بداوي مسعودة 17
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 األساتذة المساعديفممّثمة  نمر بيية 18
 ممّثمة األساتذة المساعديف بومعيزة اسيا 19
 مدير مخبر بحث صفار مدني زيتوف  20
 مدير مخبر بحث لياشمي مقراني 21
 مدير مخبر بحث عروس زوبير 22
 مدير مخبر بحث بف خميفة محمود 23
 مديرة مخبر بحث حدادي دليمة 24
 مدير مخبر بحث أحمد رميتة 25
 مديرة مخبر بحث عمروني بيجة 26
 مديرة مخبر بحث عياشي صباح 27
 مديرة مخبر بحث زناد دليمة 28
 مديرة مخبر بحث فرشاف لويزة 29
 مدير مخبر بحث حمو بوظريفة 30
 مديرة مخبر بحث زاىي شيرزاد 31
 مدير مخبر بحث عباد مسعود 32
 مديرة وحدة بحث زالؿ نصيرة 33
 مسؤولة المكتبة ناجي صميحة 34
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحّدد  2019أفريل  24المؤرخ في  457يعّدل القرار رقم ، 2020سبتمبر  30مؤرخ في  686رقم  قــرار
 بوىران المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة لقسم ىندسة األنظمة بال المجنة العمميةقائمة االسمية ألعضاء لم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  210-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ي وىراف إلى مدرسة خارج الجامعة.التقني ف المتضّمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في التعميـ
أكتوبر سنة  29الموافق  1433ذي الحجة عاـ  13المؤرخ في  376-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المتضّمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى مدرسة وطنية متعددة  2012
  .التقنيات بوىراف

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

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

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  ي، الذ2019أفريل  24المؤرخ في  457وبموجب القرار رقـ  -
 بوىراف. المتعددة التقنياتىندسة األنظمة بالمدرسة الوطنية 
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المتعددة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة األنظمة بالمدرسة الوطنية  -
 .2020سبتمبر  06التقنيات بوىراف المؤرخ في 

 ي ـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة األنظمة بالمدرسة  :المادة األولى
 بوىراف. المتعددة التقنياتالوطنية 

لقسـ ىندسة األنظمة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 
 ممحق بيذا القرار.بوىراف، وفقا لمجدوؿ ال

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف،كل فيما  :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 سبتمبر 30 فيحرر بالجزائر 
 العالي والبحث العمميوزير التعميم 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019أفريل  24المؤرخ في  457الذي يعّدل القرار رقم  2020سبتمبر  30المؤرخ في  686ممحق بالقرار رقم 
 بوىران المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة لقسم ىندسة األنظمة بال المجنة العمميةقائمة االسمية ألعضاء المحّدد لم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  صابري دمحم 1
 رئيس القسـ براىامي منور 2
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بومجوط أماؿ 3
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بف ديمراد نواؿ 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" جبار أسماء إنصاؼ 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" سي موسى حميمة 6
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" كابمي فاطمة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019أفريل  24المؤرخ في  458يعّدل القرار رقم ، 2020سبتمبر  30مؤرخ في  687رقم  قــرار
 بوىران  المتعددة التقنياتالوطنية قائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة لمد حدّ لما

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  210-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .التقني في وىراف إلى مدرسة خارج الجامعة المتضّمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في التعميـ
أكتوبر سنة  29الموافق  1433ذي الحجة عاـ  13المؤرخ في  376-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المتضّمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى مدرسة وطنية متعددة  2012
  .التقنيات بوىراف



  2020-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   410

 

 

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

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

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  ي، الذ2019أفريل  24المؤرخ في  458وبموجب القرار رقـ  -
 .بوىراف المتعددة التقنياتلممدرسة الوطنية 

ي بوىراف المؤرخ ف المتعددة التقنياتوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة الوطنية  -
 .2018جويمية  04

 .2020سبتمبر  08المؤرخ في  70بوىراف رقـ  المتعددة التقنياتوبناًء عمى ارساؿ المدرسة الوطنية  -
 

 ي ـقـــــّرر
 

 المجمس العممي لممدرسة الوطنية المتعددةييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء  المادة األولى:
 بوىراف. التقنيات

بوىراف، وفقا لمجدوؿ  المتعددة التقنياتتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية  :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

بوىراف، كل فيما  المتعددة التقنياتة يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطني :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 سبتمبر 30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019أفريل  24المؤرخ في  458الذي يعّدل القرار رقم  2020سبتمبر  30المؤرخ في  687 ممحق بالقرار رقم
 بوىران المتعددة التقنياتالوطنية قائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة لمد حدّ الم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة سنوسي دمحم 1
 مدير مساعد مّكمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل  ليتيـ مصطفى 2
 مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار وترقية المقاوالتية بوعزيز سابيق عبد اليادي 3
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية بوعبد السالـ حسيبة 4
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية بف شريف دمحم المنور 5
 قسـ اليندسة المدنيةرئيس  بوطالب عمي 6
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية فراجي أحمد 7
 رئيسة قسـ اليندسة الصناعية بوتيفور الزىرة 8
 رئيسة قسـ ىندسة الطرائق والمواد دالي يوسف زىرة )ـ( طالب  9
 رئيس قسـ ىندسة األنظمة براىامي منور 10
 رئيس قسـ التكويف التحضيري  سبتي اليواري  11
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 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية زعمة حبيب بف 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية لصمج عبد المجيد 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية خياط منير 14
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الصناعية رحماني سعاد 15
 المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق والموادرئيس  بوعناني فريدة 16
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة األنظمة شقاؽ مصطفى 17
 رئيس المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيري  عماري صالح الديف سفياف 18
 أستاذ مولي دمحم 19
 أستاذ فاصمة سعاد 20
 أستاذ بوحنة عبد الرحماف 21
 أستاذ ميمودي عبد هللا 22
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عياد قادة 23
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" لزرؽ خيرة زىيرة 24
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف ىونة دمحم 25
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوزعكة أحمد 26
 مديرة مخبر بحث بوعبد السالـ حسيبة 27
 مدير مخبر بحث قصاب أحمد 28
 مدير مخبر بحث بف عبد هللا توفيق 29
 مدير مخبر بحث عور بف عومر 30
 مدير مخبر بحث شاكر عبد القادر 31
 مدير مخبر بحث عبوف عبيد ميمود 32
 مدير مخبر بحث بمعيدي عبد القادر 33
 مدير مخبر بحث حمدادو نصر الديف 34
 مدير مخبر بحث بوسالمة ادمحم 35
 1وىراف -أستاذ بجامعة أحمد بف بمة حمو أحمد 36
 وىراف -أستاذ بجامعة دمحم بوضياؼ لمعمـو والتكنولوجيا صافي دمحمبف  37
 مسؤولة المكتبة مطاي صميحة 38
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجنة العممية لقسم  يحدد القائمة االسمية، 2020سبتمبر  30مؤرخ في  688رقم  قــرار
 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة  اليندسـة الميكـانيكية

 

 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
 2020يونيو سنة   23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
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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

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

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية اليندسة الميكانيكية  -
 .2020جويمية  13المؤّرخ في   وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼبجامعة 

 

 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

ميكانيكية بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية اليندسة ال
 .وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

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

 2020 سبتمبر 30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الباقي بن زيانأ.د عبد 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020سبتمبر  30المؤرخ في  688رقـم ممحــق بالقـرار 
 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة  الميكـانيكيةلقسم اليندسـة 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  بوعالـ نور الديف 1
 رئيس القسـ محمة قادة 2
 أستاذ يوسفي عبد القادر 3
 أستاذ  ايميف بشير 4
 أستاذ  بوعناف دمحم اليواري  5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رفاس سيد أحمد 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لباؿ حبيب 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مغراوي أحمد 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" قزاف زكية 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2020سبتمبر  30مؤرخ في  689رقم  قــرار
 بسكرة-دمحم خيضر بجامعة لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013نة يناير س 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  2017ديسمبر  13المؤّرخ في  1127وبموجب القرار رقـ  -

 .لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة بسكرة
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  -

 .2020فيفري  24بسكرة المؤّرخ في -بجامعة دمحم خيضر
 

 ي ـقـــــّرر
 

جمادي الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424

دمحم  القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة
 بسكرة.-خيضر

ة بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضي :2المادة 
 .بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار-دمحم خيضر

بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق -دمحم خيضر ةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 سبتمبر 30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء الذي ،2020سبتمبر  30مؤرخ في ال 689رقم ممحـــق بالقــرار رقم  
 بسكرة-دمحم خيضر لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التدريب الرياضي سميـ بزيو 1
 المعيد مدير جعفر بوعروري  2
 بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةمدير مساعد مكّمف  خميل مراد 3
 والعالقات الخارجية والبحث العممي بما بعد التدرجمدير مساعد مكّمف  عمار رواب 4
 رئيس قسـ التدريب الرياضي دخية عادؿ 5
 رئيس قسـ اإلدارة والتسيير الرياضي فنوش نصير 6
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التربية الحركية مزروع السعيد 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التربية الحركية بزيو عادؿ 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التدريب الرياضي دشري حميد 9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مييوبي مراد 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قدواـ الطيب 11
 مسؤوؿ مكتبة المعيد لعور حكيـ 12
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 نيج روبرتسو، 23يتضمن وضع مبنى إداري كائن بـ  ،2020 جويمية 26مؤرخ في  195رقم  رر قــم
 1الجزائرتميممي، والية الجزائر، تحت تصرف جامعة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعمق  ،1984سنة  غشت 18الموافق  1404عاـ  ذي القعدة 21خ في المؤرّ  209-48بمقتضى المرسوـ رقـ  -

  .بتنظيـ جامعة الجزائر وسيرىا، الُمعدؿ والُمتمـ
 ،2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  ذي القعدة أوؿخ في المؤرّ  163-20المرسـو الرئاسي رقـ  وبمقتضى -

 .والمتمـ المعدؿ ،المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي ُيحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي وسيرىا، المعدؿ
، والُمتضمف وضع تحت تصرؼ الوكالة الوطنية لتثميف 2018أفريل  11المؤّرخ في  157بناء عمى المقرر رقـ و  -

 نيج روبرتسو، تميممي. 23حث والتنمية التكنولوجية، مبني إداري كائف بػ نتائج الب
 

 ي ـقـــــّرر
 

، نيج روبرتسو، تميممي، والية الجزائر، 23ييدؼ ىذا المقرر إلى وضع مبنى إداري، كائف بػ  المادة األولى:
 . 1والمفصل في الُممحق أدناه، تحت تصرؼ جامعة الجزائر

 بكل األعباء المتعّمقة بتسيير المبنى اإلداري المذكور في المادة األولى أعاله.  1تتكفل جامعة الجزائر :2المادة 
، 23، يتضمف وضع مبنى إداري كائف بػ 2018أفريل  11، المؤّرخ في 157ُتمغى أحكاـ المقرر رقـ  :3المادة 

لتثميف نتائج البحث والتنمية  نيج روبرتسو، تميممي، والية الجزائر، تحت تصرؼ الوكالة الوطنية
 التكنولوجية.

ُيكّمف كل مف مدير الميزانية والوسائل وُمراقبة التسيير ومدير التنمية واالستشراؼ، باإلدارة المركزية لوزارة  :4المادة 
، كٌل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا الُمقرر الذي سُينشر 1التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير جامعة الجزائر

  العالي والبحث العممي. ي النشرة الرسمية لمتعميـف
 2020جويمية  26 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـمـــحق بالم قرر رقم   2020جويمية  26المؤرخ في  195م 

 

تحػػػػػت تتضػػػػػمف مبنػػػػػى إداري متكػػػػػوف مػػػػػف طػػػػػابقيف مػػػػػا ،  1تصػػػػػرؼ جامعػػػػػة الجزائػػػػػر اليياكػػػػػل الموضػػػػػوعة تحػػػػػت
و مسػػػػػاحت نيػػػػػج روبرتسػػػػػو، تميممػػػػػي، واليػػػػػة الجزائػػػػػر، 23كػػػػػائف بػػػػػػ  ،األرضػػػػػي + طػػػػػابق أرضػػػػػي + طػػػػػابقيف عمػػػػػوييف

 :موزعة كاآلتي وىي ،2م768حوالي بتقدر 
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 متكوف مف: 2م150مساحتو اإلجمالية تقدر بػ  :2الطابق ما تحت األرضي 
 2م 72بمساحة تقدر  قاعة االجتماعات 
 لكل مكتب  2م 10.5بمساحة تقدر  مكتبيف 
  2م 27.5بمساحة تقدر  مخزف 
 2م 27بمساحة تقدر  قبو 
 2م 25بمساحة تقدر  بيو 
  2م 6بمساحة تقدر رواؽ 

 متكوف مف: 2م150مساحتو اإلجمالية تقدر بػ  :1الطابق ما تحت األرضي
  2م 30بمساحة تقدر مكتب  
  2م 14بمساحة تقدر مكتب  
 ( مكاتب06ست )  لكل مكتب. 2م 12بمساحة تقدر 
  2م 18بمساحة تقدر ودورة لممياه  ،2م 16بمساحة تقدر رواؽ 

 متكوف مف: 2م 150مساحتو اإلجمالية تقدر بػ  :الطابق األرضي
  2م 30بمساحة تقدر مكتب  
  2م 24بمساحة تقدر مكتب  
 ( مكاتب05خمسة )  لكل مكتب 2م 12بمساحة تقدر 
  2م 12.25بمساحة تقدر دورة لممياه ، 2م 6.25بمساحة تقدر مطبخ صغير 

 متكوف مف: 2م 150مساحتو اإلجمالية تقدر بػ  :الطابق األول
 لكل مكتب 2م 30بمساحة تقدر  مكتبيف 
 لكل مكتب 2م24بمساحة تقدر  مكتبيف 
  2م 12بمساحة تقدر مكتب  
 ( مكاتب05خمسة )  لكل مكتب 2م 12بمساحة تقدر 
  2م 15بمساحة تقدر مطبخ 
  2م 15بمساحة تقدر رواؽ 

 متكوف مف: 2م 168مساحتو اإلجمالية تقدر بػ  :الطابق الثاني
 ( مكاتب03ثالثة )  لكل مكتب 2م 12بمساحة تقدر 
  2م 30بمساحة تقدر مكتب  
 2م 72بمساحة تقدر  قاعة   
 2م 9بمساحة تقدر  قاعة   
  2م 9بمساحة تقدر مطبخ 
  2م 12بمساحة تقدر رواؽ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ،2020 أوت 10مؤرخ في  201مقــرر رقم 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤّرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20الرئاسي رقـ المرسوـ  بمقتضى -

 والمتمـ. المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18مؤرخ في  77-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي ُيحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016 سنة يونيو 14الُموافق  1437عاـ  رمضاف 09مؤرخ في  176-16وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذي يحدد القانوف 
والمتضمف تعييف السيد موالي دمحم سعيد رئيس مشروع  2020جواف  07مؤرخ في  142بمقتضى المقرر رقـ  -

 المدرسة العميا لمرياضيات.
 

 ي ـقـــــّرر
 

عميا  وطنية مدرسةفريق العمل المكمف بمشروع إنشاء رئيس بصفتو دمحم سعيد موالي  األستاذعيف ي المادة األولى:
 بالقطب الجامعي بسيدي عبدهللا. لمرياضيات

 ، المياـ التالية:عميا لمرياضيات وطنية مدرسةيتولى فريق العمل المكمف بمشروع إنشاء  :2المادة 
o ،إعداد عرض األسباب حوؿ انشاء مدرسة وطنية عميا لمرياضيات 
o :إعداد دفتر شروط انشاء ىذه المدرسة، يتضمف العناصر التالية 

 ،محتوى البرامج البيداغوجية، البحث العممي، التطوير واالبتكار 
 ،التعاوف بيف المدرسة والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث عمى الصعيديف الوطني والدولي 
 ،عالقة ىذه المدرسة بالمحيط اإلقتصادي واالجتماعي 
 ،عناصر استراتيجية تطوير المدرسة 
 ،شروط االلتحاؽ بالتكويف في المدرسة 
  لتحاؽ ىيئة التدريس بالمدرسة والتدابير ذات الصمة بالسير الحسف ليااشروط. 

o .االستعانة بكل ىيئة أو مؤسسة أو كفاءة بإمكانيا مساعدة فريق العمل في أداء ميامو 
، وفق الجدوؿ عميا لمرياضيات وطنية مدرسةتحدد القائمة االسمية لفريق العمل المكمف بمشروع إنشاء  :3المادة 

 الممحق بيذا المقرر. 
 .، والمذكور أعاله2020جواف  07المؤرخ في  142رقـ المقرر  يمغى :4المادة 
 العالي والبحث العممي. بتنفيذ ىذا الُمقرر الذي ُينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ السيد األميف العاـُيكّمف : 5المادة 

 

 2020أوت  10 فيحرر بالجزائر 
 التعميم العالي والبحث العمميوزير 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ـمـــحق الم قرر رقم    2020أوت  10المؤرخ في  201م 
 نشاء مدرسة وطنية عميا لمرياضيات بالقطب الجامعي بسيدي عبدهللااالقائمة االسمية لفريق العمل المكمف بمشروع 

 

 الصفة المؤسسة االسم والمقب
  أستاذ في الرياضيات ورئيس المشروع جامعة باب الزوار موالي دمحم سعيد 
 جامعة بوأستاذ في الرياضيات ورئيس  فرنسا-جامعة بو  عمارة دمحم 
 أستاذ محاضر"أ" جامعة باب الزوار عينوز عبد الحميد 

 أستاذة ورئيسة المجنة البيداغوجية الوطنية  المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بالجزائر كريمة بن عتشبة
 ميداف اإلعالـ اآللي -لممدارس العميا

 مدير مركزي  إطار بوزارة التربية الوطنية بوضياف دمحم 
 أستاذ في الرياضيات جامعة باب الزوار بوروبي صادق 
 إطار سامي المعيد العالي لمبتروؿ خوجة دمحم 
 فرنسا العايب نعمان- CYTech/EISTI أستاذ باحث 

 أستاذ ورئيس المجنة البيداغوجية الوطنية  جامعة سكيكدة دمحم رجيمي
 ميداف اإلعالـ اآللي

 بحث مدير فرنسا-المركز الوطني لمبحث العممي سوام رابح 

 جامعة الممؾ سعود طالبي مالك- 
 االولمبياد الدولية في الرياضيات -مكّوف  المممكة العربية السعودية

  أستاذ في الرياضيات جامعة تممساف طواولة دمحم طارق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،2020أوت  10مؤرخ في  202مقــرر رقم 
 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،إن 
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤّرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20المرسوـ الرئاسي رقـ  بمقتضى -

 والمتمـ. المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2013اير سنة ين 30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18مؤرخ في  77-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي ُيحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 2016يونيو سنة  14الُموافق  1437رمضاف عاـ  09مؤرخ في  176-16وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
والمتضمف تعييف السيد قسوـ أحمد بصفة رئيس مشروع  2020أفريل  21مؤرخ في  112بمقتضى المقرر رقـ  -

 الذكاء اإلصطناعي.
 

 ي ـقـــــّرر
لمذكاء بصفتو رئيس فريق العمل المكمف بمشروع إنشاء مدرسة وطنية عميا قسوـ أحمد يعيف األستاذ  المادة األولى:

 بالقطب الجامعي بسيدي عبدهللا. اإلصطناعي
 ، المياـ التالية:لمذكاء اإلصطناعييتولى فريق العمل المكمف بمشروع إنشاء مدرسة وطنية عميا  :2المادة 
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o  لمذكاء اإلصطناعيإعداد عرض األسباب حوؿ انشاء مدرسة وطنية عميا، 
o :إعداد دفتر شروط انشاء ىذه المدرسة، يتضمف العناصر التالية 

  ،التطوير واالبتكار،محتوى البرامج البيداغوجية، البحث العممي 
 ،التعاوف بيف المدرسة والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث عمى الصعيديف الوطني والدولي 
 ،عالقة ىذه المدرسة بالمحيط اإلقتصادي واالجتماعي 
 ،عناصر استراتيجية تطوير المدرسة 
 ،شروط االلتحاؽ بالتكويف في المدرسة 
  والتدابير ذات الصمة بالسير الحسف ليالتحاؽ ىيئة التدريس بالمدرسة اشروط. 

o .االستعانة بكل ىيئة أو مؤسسة أو كفاءة بإمكانيا مساعدة فريق العمل في أداء ميامو 
، وفق لمذكاء اإلصطناعينشاء مدرسة وطنية عميا اتحدد القائمة االسمية لفريق العمل المكمف بمشروع  :3المادة 

 الجدوؿ الممحق بيذا المقرر. 
 والمذكور أعاله. 2020أفريل  21مؤرخ في  112المقرر رقـ  يمغى: 4المادة 
 : ُيكّمف السيد األميف العاـ بتنفيذ ىذا الُمقرر الذي ُينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.5المادة 

 

 2020أوت  10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الباقي بن زيانأ.د عبد 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ـمـــحق الم قرر رقم    2020أوت  10المؤرخ في  202م 
 بالقطب الجامعي بسيدي عبدهللالمذكاء اإلصطناعي نشاء مدرسة وطنية عميا االقائمة االسمية لفريق العمل المكمف بمشروع 

 

 الصفة المؤسسة االسم والمقب

  ورئيس  الذكاء اإلصطناعيأستاذ في  جامعة باب الزوار أحمد قسوم
 المشروع

 ومدير مدرسة عمياأستاذ  المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بالجزائر موديل كوديل 

 لإلعالـ اآلليالمدرسة العميا  سيدي دمحم بن سميمان 
 أستاذ ومدير مدرسة عميا بسيدي بمعباس 

 أستاذ ورئيس المجنة البيداغوجية الوطنية  جامعة سكيكدة دمحم رجيمي
 ميداف اإلعالـ اآلليل

 أستاذ ورئيس المجنة البيداغوجية الوطنية  1جامعة البميدة رشيد أسعدي
 لميداف عمـو وتكنولوجيا

 أستاذة ورئيسة المجنة البيداغوجية الوطنية  لإلعالـ اآللي بالجزائرالمدرسة العميا  كريمة بن عتشبة
 ميداف اإلعالـ اآللي -لممدارس العميا

 أستاذ ورئيس المجنة البيداغوجية الوطنية  المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات حميد يوسفي
 عمـو وتكنولوجياميداف  -لممدارس العميا
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 ينشركة طيبة فود كمبا ياسين بوحبل 
المجنة مدير نظـ المعمومات وعضو 
ميداف  -البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا

 اإلعالـ اآللي

 منصف قارة بغمي ( شركة أورسيماORSIMA) 
 مؤسس ومدير عاـ

عضو المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس 
 ميداف اإلعالـ اآللي -العميا

 الذكاءمدير جامعة وخبير في  أستاذ ونائب جامعة سعيدة عبد المالك أمين 
 االصطناعي

 جامعة ورقمة دمحم األمين خرفي 
 أستاذ وخبير في الذكاء االصطناعي
رئيس المجموعة البحثية في الرؤيا 

 (LINATI) بالحاسوب والذكاء االصطناعي

 أستاذ عمـو البيانات، ومدير مركز البحوث  جامعة داربي )المممكة المتحدة( فريد مزيان
 البياناتفي عمـو 

 شركة إكسبيري  بمقاسم حبة(Xperi Corporation )    
 كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية

 أستاذ وخبير في الذكاء االصطناعي
 ونائب رئيس شركة إكسبيري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،1ن وضع جزء من ىياكل جامعة قسنطينة، يتضم2020أوت  24مؤرخ في  214رقم  رر قــم

 تحت تصرف مركز البحث في الميكانيك
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتعّمق 1984غشت سنة  18الُموافق  1404ذي القعدة عاـ  24المؤّرخ في  213-84بُمقتضى المرسوـ رقـ  -

 ، وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.1بتنظيـ جامعة قسنطينة
 ، 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  ذي القعدة أوؿخ في المؤرّ  163-20المرسـو الرئاسي رقـ  وبمقتضى -

  .والمتمـ المعدؿ ،ف تعييف أعضاء الحكومةالمتضمّ و 
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي ُيحّدد 
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي وسيرىا، المعدؿ
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي ُيحّدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا
 ،2018 سنةأكتوبر  9الموافق  1440عاـ محـر  29خ في المؤرّ  244-18رقـ  التنفيذي المرسـو وبمقتضى -

 .لبحث في الميكانيؾإنشاء مركز اف المتضمّ و 
 ي ـقـــــّرر
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المفصل في الُممحق أدناه، تحت  1ييدؼ ىذا المقرر إلى وضع جزء مف ىياكل جامعة قسنطينة المادة األولى:
 تصرؼ مركز البحث في الميكانيؾ.

 يتكّفل مركز البحث في الميكانيؾ، بكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذه اليياكل.  :2المادة 
ُيكّمف كل مف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، ومدير الميزانية والوسائل وُمراقبة التسيير  :3المادة 

ومدير التنمية واالستشراؼ، باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير جامعة 
فيذ ىذا الُمقرر الذي سُينشر في النشرة ، ومدير مركز البحث في الميكانيؾ، كٌل فيما يخّصو، بتن1قسنطينة

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
 2020 أوت 24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـمـــحق بالم قرر رقم   ،2020أوت  24المؤرخ في  214م 

مخبػػػػػػريف عمػػػػػػى مسػػػػػػتوى القطػػػػػػػب  لتػػػػػػوطيفتصػػػػػػرؼ مركػػػػػػز البحػػػػػػث فػػػػػػي الميكانيػػػػػػؾ  اليياكػػػػػػل الموضػػػػػػوعة تحػػػػػػت
 :يتضمف ما يمي (R+1)عبارة مبني يتكوف مف ، العممي عمي منجمي بقسنطينة

 2م 543بــ  مساحتو االجمالية تقدر الطابق األرضي -1
  2م 10قاعة انتظار مساحتيا،  
  2م 04مكتب األمف مساحتو ، 
  2م 04دورة مياه مساحتيا  
  2م 30رواؽ لمدخوؿ والبيو مساحتو. 
  2م 60قاعة التجارب التيارات مساحتيا،  
  2م 100قاعة التجارب)محاولة التشكيل ( التشكيالت مساحتيا، 
  2م 100قاعة تجريب المنتجات مساحتيا، 
  2م 100قاعة التصنيع مساحتو، 
  2م 60قاعة المراقبة  مساحتو، 
  2م 30مكتب التقنييف مساحتو، 
  2م 15دورة المياه مساحتيا، 
 2م 15ار مساحتو مخزف لقطع الغي، 

  2م 146 مساحة الطابق األوؿ: الطابق األول -2
  2م 20مكتب المدير مساحتو، 
  2م 20االمانة مساحتيا، 
 ( لمباحثيف مساحة كل منيما 02مكتبيف )2م 20 ، 
  2م 30قاعة االجتماعات والوثائق مساحتيا، 
  2م 20قاعة العرض مساحتيا،  
 ( دورات لممياه مساحتيا 04أربع )2م 16. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ،1يتضمن وضع جزء من ىياكل جامعة قسنطينة ،2020أوت  24مؤرخ في  215رقم  رر قــم
 اتحت تصرف مركز البحث في البيو تكنولوجي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتعمق 1984غشت سنة  18الُموافق  1404ذي القعدة عاـ  24المؤّرخ في  213-84بُمقتضى المرسوـ رقـ  -

 ، وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.1بتنظيـ جامعة قسنطينة
، 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  ذي القعدة أوؿخ في المؤرّ  163-20المرسـو الرئاسي رقـ  وبمقتضى -

 .والمتمـ المعدؿ ،المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 ،2007 سنةأكتوبر  31الموافق  1428عاـ شواؿ  19خ في المؤرّ  338-07رقـ  التنفيذي المرسـو وبمقتضى -

 إنشاء مركز البحث في البيو تكنولوجيا.المتضمف و 
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .التعميـ العالي والبحث العمميالذي ُيحدد صالحيات وزير 
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي وسيرىا، المعدؿ
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18 المؤّرخ في 81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 مي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا.الذي ُيحّدد مياـ المديرية العامة لمبحث العم
 

 ي ـقـــــّرر
 

والمفصل في الُممحق أدناه، تحت  1ييدؼ ىذا المقرر إلى وضع جزء مف ىياكل جامعة قسنطينة المادة األولى:
 تصرؼ مركز البحث في البيو تكنولوجيا.

 يتكفل مركز البحث في البيو تكنولوجيا، بكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذه اليياكل.  :2المادة 
ُيكّمف كل مف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، ومدير الميزانية والوسائل وُمراقبة التسيير  :3المادة 

ومدير التنمية واالستشراؼ، باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير جامعة 
، بتنفيذ ىذا الُمقرر الذي سُينشر في ، ومدير مركز البحث في البيو تكنولوجيا، كٌل فيما يخصو1قسنطينة

 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
 2020 أوت 24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـمـــحق بالم قرر رقم   ،2020أوت  24المؤرخ في  215م 

 

متكػػػػػوف مػػػػػف عبػػػػػارة عػػػػػف  جنػػػػػاح إداري مركػػػػػز البحػػػػػث فػػػػػي البيوتكنولوجيػػػػػا، تصػػػػػرؼ  اليياكػػػػػل الموضػػػػػوعة تحػػػػػت
 :موّزعة كاآلتي وىي ،2م 2083 بػ  تقدرو مساحت ،طابق أرضي وطابق عموي 
 2م 1.165.81 مساحتو االجمالية تقدر بػ الطابق األرضي:

  2م 95.92مساحتو مخبر 
  2م 99.01مساحتو مخبر 
  2م 99.57مساحتو مخبر 
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 2م 124.93مساحتو وحدة التجييز  مخبر  
  2م 82.66فضاء تربية الحيوانات 
  2م 30.39 امساحتيمغسمة 
  2م 31.21 يامساحتغرفة التبريد                
 2م 47.77 ومساحت مخزف الكواشف الكيميائية 
  2م 22.02 يامساحتفضاء تخزيف اسطوانات الغاز 
  2م 32.00 يامساحتدورات المياه 
 2م 500.33 امساحتي األروقة والممرات 

 

 2م 916.92مساحتو االجمالية تقدر بػ الطابـق األول:
  2م 40.19 مساحتومكتب 
  2م 33.41مساحتو مكتب 
  2م 33.39مساحتو مكتب 
 2م 77.03 امساحتي مكتبة 
  2م 74.64 امساحتيقاعة األرشيف 
 2م 77.78 يامساحت قاعة الموظفيف 
  2م 61.94مساحتو نادي 
  2م 47.77مساحتو قػاعة المعدؿ الكيربائي 
  2م 22.05غرفة تغيير المالبس 
  2م23.00يا مساحتدورات المياه 
 2م 425.72 يامساحت األروقة والممرات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، تحت 1يتضمن وضع جزء من ىياكل جامعة قسنطينة، 2020أوت  24مؤرخ في  216رقم  رر قــم
  صرف مركز لمبحث في اإلعالم العممي والتقني، لتوطين وحدة البحث في الوساطة ونشر الثقافة العمميةت

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتعّمق 1984غشت سنة  18الُموافق  1404ذي القعدة عاـ  24المؤّرخ في  213-84بُمقتضى المرسوـ رقـ  -

 ، وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.1بتنظيـ جامعة قسنطينة
 ،1985 سنةمارس  26الموافق  1405عاـ جمادى الثانية  24خ في المؤرّ  56-85بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .ـمّ متوال ؿالمعدّ  إنشاء مركز لمبحث في اإلعالـ العممي والتقني،المتضمف و 
، 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  ذي القعدة أوؿخ في المؤرّ  163-20المرسـو الرئاسي رقـ  وبمقتضى -

  .والمتمـ ؿالمعدّ  ،المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ُيحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي 
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، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المتضّمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي وسيرىا، المعّدؿ

، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  81-13ذي رقـ وبُمقتضى المرسوـ التنفي -
 مي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا.الذي ُيحّدد مياـ المديرية العامة لمبحث العم

 

 ي ـقـــــّرر
 

المبّينة في الُممحق أدناه، تحت  1ييدؼ ىذا المقرر إلى وضع جزء مف ىياكل جامعة قسنطينة المادة األولى:
 وحدة البحث في الوساطة ونشر الثقافة العممية. تصرؼ مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني، لتوطيف

 سيير ىذه اليياكل. يتكفل مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني، بكل األعباء المتعّمقة بت :2المادة 
ُيكّمف كل مف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، ومدير الميزانية والوسائل وُمراقبة التسيير  :3المادة 

ومدير التنمية واالستشراؼ، باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير جامعة 
ما يخصو، بتنفيذ ىذا الُمقرر الذي ، ومدير مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني، كٌل في1قسنطينة

 سُينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
 2020 أوت 24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـمـــحق بالم قرر رقم   2020أوت  24المؤرخ في  216م 

اليياكل الموضوعة تحت تصرؼ مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني، لتوطيف وحدة البحث في الوساطة 
ونشر الثقافة العممية، تقع بالقطب العممي بالمدينة الجامعية عمي منجمي بقسنطينة، عبارة عف  ثالث أجنحة 

 ، وىي موّزعة كاآلتي:2م 2218مساحتيا اإلجمالية 
 

 وىي موزعة كاالتي.   2م1158مساحتو اإلجمالية  :الجناح األول 
 يتكوف مف. 2م418مساحتو اإلجمالية  الطابق األرضي:

 .رواؽ رئيسي 
 03  .مكاتب 
  .قاعة العرض 
 02 .دورتي لممياه 

 يتكوف مف. 2م361مساحتو اإلجمالية  الطابق األول:
 12 .مكتب 
 02 .دورتي مياه 

 يتكوف مف. 2م379مساحتو اإلجمالية  الطابق الثاني:
 11   .مكتب 
  .قاعة االجتماعات 
 04 .دورات مياه 
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 وىي موزعة كاالتي.   2م749مساحتو اإلجمالية  :الثاني الجناح 
 يتكوف مف. 2م280مساحتو  األرضي: الطابق
  2ـ220رواؽ رئيسي بمساحة 
 02  .دورتي مياه 

 يتكوف مف: 2م469مساحتو  الطابق األول:
 12  .مكتب 
 02 .دورتي مياه 
  :وىي موّزعة كاالتي. 2م311 مساحتو اإلجمالية الجناح الثالث 

 .ورشات 03يتكوف مف  2ـ276مساحتو  الطابق تحت األرضي:
 عبارة عف فضاء مفتوح. 2م35مساحتو  األرضي: الطابق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، تحت 1يتضمن وضع جزء من ىياكل جامعة قسنطينة، 2020أوت  24مؤرخ في  217رقم  رر قــم

 تصرف الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، لتوطين حاضنة كمصمحة مشتركة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتعّمق 1984غشت سنة  18الُموافق  1404ذي القعدة عاـ  24المؤّرخ في  213-84بُمقتضى المرسوـ رقـ  -

 وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 1بتنظيـ جامعة قسنطينة
، 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  ذي القعدة أوؿخ في المؤرّ  163-20المرسـو الرئاسي رقـ  وبمقتضى -

  .ـوالمتمّ  ؿالمعدّ  ،ف تعييف أعضاء الحكومةالمتضمّ و 
 ،1998 سنةمايو  3الموافق  1419عاـ محّرـ  6خ في المؤرّ  137-98رقـ  التنفيذي المرسـو وبمقتضى -

 .إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، وتنظيميا وسيرىاف المتضمّ و 
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي ُيحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿالمتضّمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي وسيرىا
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي ُيحّدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا
 

 ي ـقـــــّرر
 

والمفصل في الُممحق أدناه، تحت  1ييدؼ ىذا المقرر إلى وضع جزء مف ىياكل جامعة قسنطينة المادة األولى:
 تصرؼ الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية لتوطيف حاضنة كمصمحة مشتركة. 

ء المتعّمقة بتسيير ىذه تتكفل الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، بكل األعبا :2المادة 
 اليياكل. 
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ُيكّمف كل مف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، ومدير الميزانية والوسائل وُمراقبة التسيير  :3المادة 
ومدير التنمية واالستشراؼ، باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير جامعة 

العامة لموكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، كٌل فيما يخصو،  ، والمديرة1قسنطينة
 بتنفيذ ىذا الُمقرر الذي سُينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
 2020 أوت 24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـمـــحق بالم قرر رقم   2020أوت  24المؤرخ في  217م 

والتنميػػػػػػػة التكنولوجيػػػػػػػة لتػػػػػػػوطيف  تصػػػػػػػرؼ الوكالػػػػػػػة الوطنيػػػػػػػة لتقيػػػػػػػيـ نتػػػػػػػائج البحػػػػػػػث اليياكػػػػػػػل الموضػػػػػػػوعة تحػػػػػػػت
ركة تقػػػػػع بالقطػػػػػب العممػػػػػي "عمػػػػػي منجمػػػػػي بقسػػػػػنطينة" تتمثػػػػػل فػػػػػي بنايػػػػػة جديػػػػػدة مسػػػػػاحتيا تحاضػػػػػنة كمصػػػػػمحة مشػػػػػ

 متكونة مف: 2م1002اإلجمالية تقدر بػ 
 :يتكوف مف 2م 528مساحتو االجمالية تقدر بػ  :الطابق األرضي

 04  لكل منيا.  2م 16مكاتب تقنية مساحتيا 
  2م 28قاعة لالجتماعات مساحتيا  ، 
 2م 28مساحتيا   ورشة أدوات، 
 ورشة أدوات GV  2م 56مساحتيا، 
  2م 40ورشة اآلالت  التقميدية  مساحتيا،  
 ورشة السقي الكيربائي (Atelier électro-érosion)  2م 40مساحتيا، 
  قاعة التصميـ بالحاسوب(CAO)  2م 32مساحتيا،  
  2م 40قاعة اقتناء مساحتيا، 
  2م 24غرفة تغيير المالبس والحماـ مساحتيا، 
  2م32ورشة الطباعة بتقنية ثالثي األبعاد مساحتيا،  
  ورشةFDM  2م48مساحتيا، 
   2م48رشة الميزر مساحتيا، 
  2م40مخزف  مساحتو، 

 :يتكوف مف 2م 174مساحتو االجمالية تقدر بػ  الطابق األول:
  2م30مكتب المدير مساحتو، 
  2م20مكتب االمانة مساحتو، 
 04  لكل منيا. 2م16مكاتب مساحتيا 
  2م48قاعة محاضرات  مساحتيا،  
  2م12دورة المياه مساحتيا، 
  2م 300مساحة األروقة والممرات. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يتضمن وضع ىياكل كمية الطب سابقًا، بوىران، تحت تصرف ، 2020أوت  24مؤرخ في  218رقم  رر قــم
 عموم البيولوجية بوىرانالمدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران، والمدرسة العميا في ال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 قوالمتعمّ  1984غشت سنة  18 قالمواف 1404ذي المعدة عاـ  21 يخ فالمؤرّ  211-84ـ قالمرسـو ر بُمقتضى  -

 .ـتمّ المؿ و عدّ ، المرىايوس ،1ـ جامعة وىرافيبتنظ
، 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  ذي القعدة أوؿخ في المؤرّ  163-20المرسـو الرئاسي رقـ  وبمقتضى -

  .ـوالمتمّ  ؿالمعدّ  ،ف تعييف أعضاء الحكومةالمتضمّ و 
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤرّ  77-13المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

 .د صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدّ 
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي وسيرىا، المعّدؿالمتضمف تنظيـ ا
، 2016 يونيو سنة 14وافق لما  1437رمضاف عاـ 9خ في مؤرّ ال 176-16تنفيذي رقـ المرسوـ وبُمقتضى ال -

 يا.قانوف األساسي النموذجي لممدرسة العملد احدّ الذي ي
 فيفري  15الموافق  1438عاـ  جمادى األولى 18خ في المؤرّ  84-17رقـ  التنفيذي المرسوـ وبمقتضى -

تحويل المدرسة التحضيرية لمعموـ والتقنيات بوىراف، إلى مدرسة عميا في اليندسة ف المتضمّ و  ،2017 سنة
  .الكيربائية والطاقوية

 ،2017 سنة أكتوبر 22الموافق  1439عاـ صفر  2خ في المؤرّ  304-17رقـ  التنفيذي المرسوـ وبمقتضى -
  .تحويل المدرسة التحضيرية في عمـو الطبيعة والحياة بوىراف، إلى مدرسة عميا في العمـو البيولوجيةف المتضمّ و 

 

 ي ـقـــــّرر
 

توضع ىياكل كمية الطب سابقًا، بوىراف، تحت تصرؼ المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية  المادة األولى:
المرفقيف بيذا  02و 01طبقًا لمممحقيف  ،العموـ البيولوجية بوىرافوالطاقوية بوىراف، والمدرسة العميا في 

 المقرر.  
المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف، والمدرسة العميا في العموـ البيولوجية  لتكفّ ت :2المادة 

  .اليياكل المخّصصة لكل منيماباألعباء المتعّمقة بتسيير بوىراف، 
باإلدارة المركزية  ومدير التنمية واالستشراؼ، ،الميزانية والوسائل وُمراقبة التسيير مف مديركّمف كل يُ  :3المادة 

، ومدير المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية 1لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير جامعة وىراف
بتنفيذ ىذا المقرر  ،فيما يخصو كلُ  بوىراف، والطاقوية بوىراف، ومدير المدرسة العميا في العموـ البيولوجية
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 أوت 24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ـمـــحق   2020أوت  24المؤرخ في  218بالم قرر رقم  01م 
لكمية الطب  السابق تقع بالموقع، وىرافاليياكل الموضوعة تحت تصرؼ المدرسة العميا لميندسة الكيربائية والطاقوية ب

 ، وىي عبارة عف:1جامعة وىرافب
 :(A2)اإلداري  الجناح .1

 :الطابق األرضي
 كبيرة  قاعة 
  قاعة لإلعالـ االلي 
 (04 مكاتب ) 
 دورة المياه 

 الطابق األول:
 (05 مكاتب ) 
 (03.قاعات لممطالعة ) 
 (:A3جناح العيادة ) .2

 : الطابق األرضي
 (04 مكاتب ) 
  الياتفيمكتب لممحوؿ 
 (:Bجناح ) .3
 (06 قاعات لألعماؿ التطبيقية ) 
 (24 مكتب ) 
 (07 مخابر ) 
 (01قاعة كبيرة ). 

 الطابق األول:
 (12قاعة لألعماؿ التطبيقية ) 
 (05 مخابر لمدراسات ) 
 (06مكاتب ) 
 قاعة اآلالت 

 الطابق الثاني:
 (08مخابر لمدراسات ) 
 (13قاعة ) 
 (10مكاتب ) 

 الطابق الثالث:
 (04 مخابر )الدراسات 
 (03قاعات ) 
 (07مكاتب ) 

 (:Jمبنى مطعم ) .4
 : األرضي تحت الطابق

 (02غرفتيف لمتبريد ) 
  مخزف 
 دورة المياه 

 :الطابق األرضي
 (01قاعة الطبخ ) 
 (01قاعة )  مقعد 800المطعـ 

 الطابق األول:
 (03مكاتب ) 
 دورة المياه 

 جناح المكتبة .5
 K1 (BUC :)جزء 

 : الطابق األرضي
   قاعة كبيرة  

 الطابق األول:
 01  طالعة(لمم (قاعة كبيرة 

 K2 (BUC :)جزء 
  الطابق األرضي

 إعارة الكتب((  قاعة كبيرة 
 الطابق األول:

 (5مكاتب ) 
 K3 (BUC :)جزء 

 : الطابق األرضي
 (01قاعة كبيرة ) 

 الطابق األول:
 (05مكاتب ) 

 :1Lالمبنى  .6
 : لطابق األرضيا
 (01 قاعة ) 
 (03مكاتب ) 

 :2Lالمبنى  .7
 : لطابق األرضيا
 (01 قاعة ) 
 (03مكاتب ) 

 :(M1)المدرج  .8
 مدرج 
 دورات المياه 

 :(M2)المدرج  .9
 مدرج 
 دورات المياه 

 :Nمبنى  .11
 : الطابق األرضي

 (03.قاعة األعماؿ الموجية ) 
 دورات مياه 
 محل تقني 

 : ولالطابق األ 
 (04.قاعة األعماؿ الموجية ) 
 دورات مياه 
 محل تقني 

 :Fجناح السكنات  .11
 : األرضيالطابق 

 (01 )( مسكف )الجية اليمنى 
 : ولالطابق األ 

 (01 )( مسكف )الجية اليمنى 
  المساحات الخضراء: .12
  كل المساحات المحيطة باليياكل

 المشار إلييا أعاله. 
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ـمـــحق   2020أوت  24المؤرخ في  218بالم قرر رقم  02الم 
 

اليياكل الموضوعة تحت تصرؼ المدرسة العميا لمعمـو البيولوجية بوىراف، تقع بالموقع السابق لكمية الطب بجامعة 
 ، وىي عبارة عف:1وىراف

 : A1المبنى اإلداري  (1
 الطابق األرضي:

 (01) مفتوح( إداري  قاعة )فضاء 
 (05)  مكاتب ادارية 
 (01)  االستقباؿمكتب  
 (02)  مياهالدورتي 

 األول:الطابق 
 (01)  واألمانة. المديريةمكتب  
 (11 ) داري إمكتب 
 (01 )مكتب لخدمة المحاسبة.  
 (02) ألرشيفل يفمكتب. 
 (02)  مياهالدورتي 

 : Cالمبنى البيداغوجي  (2
 الطابق األرضي: 

 (20 )قاعة بيداغوجية 
 (07محالت ) تقنية 
 (03)  مكاتب 
 الحيوانات تربية محل. 
 (04 ) مياهالدورات 

 األول:الطابق 
 (24 )قاعة بيداغوجية 
 (05 )مكاتب 
 (10 )محالت تقنية 
 (04 )دورات مياه 

 :الثانيالطابق 
 (28) قاعة بيداغوجية 
 (07) محالت تقنية 
 (08 )مكاتب 
 (01) المكتبة. مكتب التوثيق 
 (04 )دورات مياه 

 :D)المدرج ) (3
 (05 )( مدرجاتD1,D2,D3 ,D4 ,D5 )

 مقعد بيداغوجي 180سعة كل واحدة منيا 
  :I) قاعة محاضرات) (4

 الطابق األرضي:
 (02قاعتيف ) 
  مياهال ةدور 

 :الطابق األول
 (03) مكاتب  ثالث 
  مقعد  500 سعتياقاعة محاضرات

 بيداغوجي 
 :(E) الجناح (5

 نادي 
  مخزف 
 (01)قاعة الصيانة 
 (01)   قاعة الصالة 
 (01)  لنفاياتلحرؽ ا قاعة 

 :  Hمبنى  (6
 (03ثالثة )  مياهالدورات 

 :Fجناح السكنات  (7
 : الطابق األرضي

 (01 )( مسكف )الجية اليسرى 
 : ولالطابق األ 

 (01 )( مسكف )الجية اليسرى 
  المساحات الخضراء: (8

  كل المساحات المحيطة باليياكل المشار
 إلييا أعاله.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن وضع جزء من ىياكل جامعة بجاية، تحت تصرف، 2020أوت  24مؤرخ في  219رقم  رر قــم
 مركز لمبحث في اإلعالم العممي والتقني، لتوطين وحدة البحث في عموم المعطيات والتطبيقات

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،1985 سنةمارس  26الموافق  1405عاـ جمادى الثانية  24خ في المؤرّ  56-85بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .ـمّ والمت ؿالمعدّ  إنشاء مركز لمبحث في اإلعالـ العممي والتقني،المتضمف و 
، 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  ذي القعدة أوؿخ في المؤرّ  163-20المرسـو الرئاسي رقـ  وبمقتضى -

 .والمتمـ ؿالمعدّ  ،المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
، 1998ديسمبر  7الموافق  1419ربيع األوؿ  13المؤّرخ في  218-98المرسـو التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 والمتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ.
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ـ العالي والبحث العمميالذي ُيحّدد صالحيات وزير التعمي
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي وسيرىا، المعّدؿ
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والتطوير التكنولوجي وتنظيميا.مي الذي ُيحّدد مياـ المديرية العامة لمبحث العم
 

 ي ـقـــــّرر
 

جامعة بجاية المبّينة في الُممحق أدناه، تحت تصرؼ  ييدؼ ىذا المقرر إلى وضع جزء مف ىياكل المادة األولى:
 مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني، لتوطيف وحدة البحث في عمـو المعطيات والتطبيقات.

 يتكفل مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني، بكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذه اليياكل.  :2المادة 
ُيكّمف كل مف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، ومدير الميزانية والوسائل وُمراقبة التسيير  :3المادة 

ومدير التنمية واالستشراؼ، باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير جامعة بجاية، 
يخصو، بتنفيذ ىذا الُمقرر الذي سُينشر في ومدير مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني، كٌل فيما 

 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
 2020 أوت 24 بالجزائر في حرر

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـمـــحق بالم قرر رقم   2020أوت  24المؤرخ في  219م 

 

تصػػػػػرؼ مركػػػػػز البحػػػػػث فػػػػػي اإلعػػػػػالـ العممػػػػػي والتقنػػػػػي لتػػػػػوطيف وحػػػػػدة البحػػػػػث فػػػػػي  اليياكػػػػػل الموضػػػػػوعة تحػػػػػت
عمػػػػػػػـو المعطيػػػػػػػات والتطبيقػػػػػػػات، تقػػػػػػػع بالطػػػػػػػابق الثالػػػػػػػث مػػػػػػػف بنايػػػػػػػة مركػػػػػػػز االبتكػػػػػػػار والتحويػػػػػػػل التكنولػػػػػػػوجي، 

، تتكػػػػػػػػوف مػػػػػػػػف 2م 412الكػػػػػػػػائف بالقطػػػػػػػػب الجػػػػػػػػامعي تارقػػػػػػػػة أوزمػػػػػػػػور بجامعػػػػػػػػة بجايػػػػػػػػة، مسػػػػػػػػاحتيا اإلجماليػػػػػػػػة 
 لتالية:المحاّلت اإلدارية ا
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  2م 22.78مكتب مساحتو 
  2م 22.43مكتب مساحتو 
  2م 16.10مكتب مساحتو 
  2م 27.50مكتب مساحتو 
  2م 23.53مكتب مساحتو 
  2م 21.24مكتب مساحتو 
  2م 20.15مكتب مساحتو 
  2م 13.34مكتب مساحتو 
  2م 20.67مكتب مساحتو 
  2م 33.20مكتب مساحتو 
  2م 27.37مكتب مساحتو 
  2م  24.80مكتب مساحتو 
  2م 19.00دورتي المياه  مساحتيا االجمالية تقدر بػػ 
  2م 119.75االروقة والساللـ مساحتيما االجمالية تقدر بػػ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إنتاج مواد الصحة ةوحديتضمن وضع جزء من ىياكل  ،2020سبتمبر  15مؤرخ في  245رقم  رر قــم

 ، الواقعة بالمنطقة الصناعية ببمدية بوسماعيل والية تيبازة،(PASNA) سابًقا سماةوالتغذية الحيوانية الم  
 تحت تصرف مركز البحث  في التكنولوجيات الصناعية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

، 2020 يونيو سنة 23، الُموافق 1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بُمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ

، 1992يوليو سنة  06الُموافق  1412ذي القعدة عاـ  20المؤرخ في  214-92وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .مركز البحث العممي والتقني لإللحاـ والُمراقبة الُمعدؿ الُمتضمف إنشاء

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

، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434بيع األوؿ عاـ ر  18المؤرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والُمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، الُمعدؿ

، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا الذي ُيحدد مياـ المديرية العامة

 PASNAالمتعمقة بتحويل أصوؿ شركة  2008جويمية  28المؤرخة في  90لمدورة  03وبمقتضى الالئحة رقـ  -
   .( لفائدة وزارة التعميـ العالي والبحث العمميONABومجمع الديواف الوطني لألغذية الحيوانية )
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إنتاج مواد الصحة  ةوحدالُمتضمف وضع ىياكل  2013 جويمية 10في المؤرخ  284بمقتضى المقرر رقـ و  -
، الواقعة بالمنطقة الصناعية ببمدية بوسماعيل والية تيبازة، تحت (PASNA) سابًقا سماةوالتغذية الحيوانية المُ 

 تصرؼ مركز البحث العممي والتقني لإللحاـ والُمراقبة.
مف بيف ىياكل  B-1الُمتضمف وضع المبنى الُمسمى  2013 جويمية 10المؤرخ في  285بمقتضى المقرر رقـ و  -

، الواقعة بالمنطقة الصناعية ببمدية (PASNA) سابًقا سماةإنتاج مواد الصحة والتغذية الحيوانية المُ  ةوحد
 العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.بوسماعيل والية تيبازة، تحت تصرؼ مركز البحث 

 

 ي ـقـــــّرر
 

(، PASNAُتوضع جزء مف ىياكل وحدة إنتاج مواد الصحة والتغذية الحيوانية الُمسماة سابًقا ) المادة األولى:
والية تيبازة، الُمبّينة في الُممحق وُمخطط الُكتمة، الُمرفقيف  الواقعة بالمنطقة الصناعية ببمدية بوسماعيل

 طّي ىذا الُمقرر، تحت تصرؼ مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية.
يتكفل مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، بكل األعباء الُمختمفة الُمتعمقة بتسيير واستغالؿ ىذه  :2المادة 

 اليياكل. 
، المتضمنيف إلحاؽ ىياكل 2013جويمية  10المؤرخيف في  285ورقـ  284 ُتمغى أحكاـ الُمقرريف رقـ :3المادة 

(، الكائنة ببمدية بوسماعيل، والية PASNAوحدة إنتاج مواد الصحة والتغذية الحيوانية الُمسماة سابًقا )
 .تيبازة، بمركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية

ُيكمف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ومدير التنمية واالستشراؼ ومدير الميزانية  :4المادة 
والوسائل وُمراقبة التسيير باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير مركز البحث في 

الُمقرر الذي سُينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ التكنولوجيات الصناعية، كٌل في ما يخصو، بتنفيذ ىذا 
 العالي والبحث العممي. 

 2020سبتمبر  15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ـمـــحق بالم قرر رقم   2020 سبتمبر 15المؤرخ في  245م 
مػػػػػػواد إنتػػػػػػاج اليياكػػػػػػل الموضػػػػػػوعة تحػػػػػػت تصػػػػػػرؼ مركػػػػػػز البحػػػػػػث فػػػػػػي التكنولوجيػػػػػػات الصػػػػػػناعية تقػػػػػػع بوحػػػػػػدة 

، الواقعػػػػػػػة بالمنطقػػػػػػػة الصػػػػػػػناعية ببمديػػػػػػػة بوسػػػػػػػماعيل (PASNA) سػػػػػػػابًقا سػػػػػػػماةالصػػػػػػػحة والتغذيػػػػػػػة الحيوانيػػػػػػػة المُ 
 والية تيبازة تتمثل في مجموعة مباني ٌمتكونة مف:

  المبنىB-3  2ـ 48بمساحة ، 
  المبنىB-4  2ـ 72بمساحة، 
  المبنىB-5  2ـ 1848بمساحة، 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 إنتاج مواد الصحة ةوحديتضمن وضع جزء من ىياكل  ،2020 سبتمبر 15مؤرخ في  246رقم  رر قــم
 ، الواقعة بالمنطقة الصناعية ببمدية بوسماعيل والية تيبازة، (PASNA) سابًقا سماةوالتغذية الحيوانية الم  

 والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائيةتحت تصرف مركز البحث العممي 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

، 2020يونيو سنة  23، الُموافق 1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بُمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ

، 1992مايو سنة  23الُموافق  1412ذي القعدة عاـ  20المؤرخ في  214-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، الُمعدؿ والُمتّمـ

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

، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المعّدؿ ،والُمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي ُيحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا

 PASNAأصوؿ شركة  المتعمقة بتحويل 2008جويمية  28المؤرخة في  90لمدورة  03وبمقتضى الالئحة رقـ  -
   .( لفائدة وزارة التعميـ العالي والبحث العمميONABومجمع الديواف الوطني لألغذية الحيوانية )

إنتاج مواد الصحة  ةوحدالُمتضمف وضع ىياكل  2013 جويمية 10المؤرخ في  284بمقتضى المقرر رقـ و  -
بالمنطقة الصناعية ببمدية بوسماعيل والية تيبازة، تحت ، الواقعة (PASNA) سابًقا سماةوالتغذية الحيوانية المُ 

 تصرؼ مركز البحث العممي والتقني لإللحاـ والُمراقبة.
مف بيف ىياكل  B-1الُمتضمف وضع المبنى الُمسمى  2013 جويمية 10المؤرخ في  285بمقتضى المقرر رقـ و  -

، الواقعة بالمنطقة الصناعية ببمدية (PASNA) سابًقا سماةإنتاج مواد الصحة والتغذية الحيوانية المُ  ةوحد
 العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.بوسماعيل والية تيبازة، تحت تصرؼ مركز البحث 

 

 ي ـقـــــّرر
 

(، PASNAوضع  جزء مف ىياكل وحدة إنتاج مواد الصحة والتغذية الحيوانية الُمسماة سابًقا )يُ  المادة األولى:
والية تيبازة، الُمبّينة في الُممحق وُمخطط الُكتمة، الُمرفقيف  بالمنطقة الصناعية ببمدية بوسماعيل الواقعة

 طّي ىذا الُمقرر، تحت تصرؼ مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية. 
يتكفل مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، بكل األعباء الُمختمفة الُمتعمقة : 2المادة 

 بتسيير واستغالؿ ىذه اليياكل. 
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، المتضمنيف إلحاؽ ىياكل 2013جويمية  10المؤرخيف في  285ورقـ  284 ُتمغى أحكاـ الُمقرريف رقـ :3المادة 
(، الكائنة ببمدية بوسماعيل والية PASNAذية الحيوانية الُمسماة سابًقا )وحدة إنتاج مواد الصحة والتغ

 تيبازة بمركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.
ُيكمف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ومدير التنمية واالستشراؼ ومدير الميزانية  :4المادة 

قبة التسيير باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي ومدير مركز البحث العممي والوسائل وُمرا
والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، كٌل في ما يخصو، بتنفيذ ىذا الُمقرر الذي سُينشر في النشرة 

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
 2020 سبتمبر 15 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـمـــحق بالم قرر رقم   2020 سبتمبر 15المؤرخ في  246م 

إنتاج مواد اليياكل الموضوعة تحت تصرؼ مركز البحث العممي في التحاليل الفيزيائية والكيميائية تقع بوحدة 
 ،، الواقعة بالمنطقة الصناعية ببمدية بوسماعيل والية تيبازة(PASNA) سابًقا سماةالصحة والتغذية الحيوانية المُ 

 تتمثل في مجموعة مباني ٌمتكونة مف:
  المبنىB-1  2ـ 1848424بمساحة. 
  المبنىB-2  2ـ 352بمساحة. 
  المبنىB-6  2ـ 60بمساحة . 
  3ـ 150خزاف لممياه بسعة. 
  المبنىB-7  2ـ 48بمساحة. 
  المبنىB-8  2ـ 48بمساحة. 
 .'' القاعة الُمتعددة الخدمات الٌمسماة ''مرحبا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2020سبتمبر سنة  17ىـ الموافق 1442محرم عام  29ؤّرخ في ـــــــم 01 مــــــور رقــشــنــم
 لسنة الجامعيةبعنوان اق بالتسجيل األّولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا عمّ المت

2020-2021 
 

ييدؼ ىذا المنشور إلى تحديد القواعد العامة المطبقة في مجاؿ التسجيل األّولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا 
 .2021-2020بعنواف السنة الجامعية 

 ُيسمح لكل حاممي شيادة البكالوريا أو شيادة أجنبية معادلة ليا بااللتحاؽ بالتعميـ والتكويف العالييف.
 

  والتسجيل التسجيل األولي والتوجيو –1
 

 شروط عامة  1-1
 والتكويف العالييف عمى المعايير األربعة اآلتية:يستند التوجيو لمتعميـ 

  ،الرغبات المعبر عنيا مف طرؼ حامل شيادة البكالوريا 
  (،تاإلضافية في بعض الحاالالشعبة والنتائج المحصمة في امتحاف البكالوريا )المعدؿ العاـ لمبكالوريا والشروط 
  مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، استيعابقدرات 
 .الدوائر الجغرافية 

 يتـ ىذا الترتيب عمى أساس المعدؿ العاـ المحصل عميو في امتحاف البكالوريا.
 ىناؾ شروط إضافية مطموبة لمتسجيل األولي في األقساـ التحضيرية، وبعض مياديف وشعب التكويف. 

 دني لمبكالوريا.أعاـ  ؿمعدّ ف، التكوي أو شعببعض مياديف و تحضيرية القساـ األب المشاركة في الترتيب، في مّ تتط
 ، الحق آلّيا في التسجيل النيائي. المشاركة في الترتيبمعّدالت تمنح ال 

لكّل طمبات بالنسبة لاللتحاؽ بشعب العموـ الطبية )طب، طب األسناف وصيدلة(، سيتـّ عف طريق ترتيب وطني 
 .حاممي شيادة البكالوريا. يحّدد معّدؿ وطني موّحد بعد المعالجة لاللتحاؽ بكل مف الشعب الثالثة

 مقابمة شفوية أماـ لجنة.المدارس العميا لألساتذة يخضع إلجراء كر، فإف االلتحاؽ بالفة الذّ إضافة إلى الشروط السّ 
يمكف إجراء المقابمة حضوريا داخل مدرسة التوجيو أو حضوريا في مؤسسة جامعية أخرى، فيما يخص ميداف 

 عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضّية، يشترط تقديـ شيادة طبية تثبت الصحة الجيدة.
ـّ التسجيل األّولي و  ولمقياـ بيذه  .مى الخط حصريالحاممي شيادة البكالوريا الجدد عوالتسجيل النيائي توجيو اليت

 ، لفائدة ىؤالء، ىما عمى التوالي:لإلنترنتتخصيص موقعيف  العمميات تـّ 
z..s://www.w/p:p.th 

z..s://www.w:p/w.o.pww./pp.th 
 

 استعماؿ عبارة "موقعي األنترنت المخصصيف" لإلشارة إلى الموقعيف المذكوريف أعاله.سيتـّ خالؿ ىذا النص 
وقصد تسييل الولوج إلى ىذيف الموقعيف، تـّ تخصيص ربط مجاني لفائدة حاممي شيادة البكالوريا الجدد عمى 

 مستوى فضاءات األنترنت المفتوحة ليذا الغرض في مؤسسات التعميـ العالي.
الضرورية لفيـ سيرورة التسجيل األولي والتوجيو والتسجيل النيائي متوفرة عمى بّوابة حامل شيادة  كّل المعمومات

 :2020البكالوريا 
http://bac2020.mesrs.dz 

http://www.mesrs.dz/
http://www.mesrs.dz/
http://www.orientation.esi.dz/
http://www.orientation.esi.dz/
http://bac2020.mesrs.dz/
http://bac2020.mesrs.dz/
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الرقمية )جياز اإلعالـ يمكف تحميل ىذا المنشور المرفق بدليل حامل شيادة البكالوريا الجديد عمى كل الوسائط 
 اآللي ولوحة إلكترونية وىاتف ذكي(.

، عبر الخّط حيث تكوف متوفرة عمى Tesdjil Comسيتـّ وضع نسخة رقمّية تفاعمية لممنشور الوزاري، الموسوـ  
 أندرويد. يسمح المنشور التفاعمي عبر الخط بما يمي: -شكل تطبيق يمكف تحميمو عمى ىاتف ذكي

 االلتحاؽ بمؤسسات التعميـ العالي،تقديـ جميع شروط  -
إعطاء مختمف المعمومات المتعمقة بمياديف وشعب وتخّصصات التكويف المضمونة في مؤسسات التعميـ  -

 العالي،
 توضيح إجراءات التسجيل في مؤسسات التعميـ العالي لحاممي شيادة  البكالوريا الخاصة )ثانوية بوعمامة(، -
 والتسجيل في مؤسسات التعميـ العالي لحاممي شيادة البكالوريا األجنبية،توضيح إجراءات طمبات المعادلة  -
تقديـ معمومات متعمقة بالتكوينات التي تضمنيا مؤسسات التكويف العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى تحت  -

 الوصاية البيداغوجية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي،
تي تضمنيا المؤسسات الخاصة لمتكويف العالي المعتمدة مف طرؼ وزارة تقديـ معمومات متعمقة بالتكوينات ال -

 التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 زيادة عمى ىذه المعطيات، تحتوي بوابة حامل شيادة البكالوريا عمى المعمومات اآلتية:
 دليل حامل شيادة البكالوريا الجديد ، -
 ،Tesdjil Comنسخة أندرويد مف منشور  -
 مسارات التكويف المضمونة مف طرؼ كّل مؤسسة،مختمف  -
 رابط نحو بوابة كّل مؤسسة مف مؤسسات التعميـ العالي، -
العديد مف المعمومات التكميمية ومنيا المتعمقة بالخدمات الجامعية )المنحة الدراسية والنقل واإليواء  -

 واإلطعاـ(.
 

 التسجيل األولي والتوجيو  2.1
ميدانا في  (14التكوينات المضمونة حسب كل ميداف. ىناؾ في المجموع أربعة عشر)مجمل  01 الممحقف يبيّ 

 التعميـ العالي، تتفرع إلى شعب وتخصصات. تقّدـ مختمف مسارات التكويف كما يمي:
 ، وتبنى انطالقا مف إحدى المسارات اآلتية:(بكالوريا + ثالث سنوات)ليسانس  -

  تكويف ذو تسجيل محّمي أو جيوي، مبني انطالقا مف تكويف قاعدي مشترؾ لميداف أو شعبة، متبوع
 اختياره حسب االستحقاؽ.بتخصص، يتـ 

  بااللتحاؽ مباشرة بميداف أو شعبة تتضمف تخصّصا واحدا أو تتفرع  تسمحشعبة ذات تسجيل وطني
 .إلى أكثر مف تخصص

بمؤسسات التعميـ العالي.  تكوينات مميننة، يتـّ ضمانيا في أقساـ أو في معاىد العموـ والتقنيات التطبيقية 
تبنى ىذه التكوينات بالشراكة مع القطاعات المستعممة، وتمنح لخريجييا إمكانية الحصوؿ عمى كفاءات 

خدمات، )ياجات قطاع الخدمات أكاديمية ومينية تجعل منيـ عممييف مباشرة. إّنيا مدعوة لتغطية احت
نتاج السمع... )والقطاع الثانوي  (تجارة...  .( التحويل، وا 
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فضاءات جامعية خاصة داخل الجامعة مخّصصة حصرّيا لتكوينات  تشّكل معاىد العموـ والتقنيات التطبيقية
 انطالقا مف بكالوريا + ثالث سنوات.

يوافق  (سترانوات يتّوج بشيادتي الميسانس والمبكالوريا + خمس س)  ماستر ذو مسار مدمج لميسانس -
تخّصصا معّينا منذ التسجيل األّوؿ. يجدر التذكير أف الطمبة المسجميف في ىذا النمط مف التكويف فقط، 

 بإمكانيـ متابعة التكويف في ىذا الماستر. 
 رس العميا. أقساـ تحضيرية مّدتيا سنتيف، تتّوج بمسابقة وطنية لاللتحاؽ بالطور الثاني لممدا -

 

بعد المصادقة عمى السنتيف التحضيريتيف، يشترط لاللتحاؽ بالطور الثاني لممدارس العميا، النجاح في 
ـّ تحديد كيفيات إجراءىا عف طريق التنظيـ.  المسابقة التي يت

عمـو ، تسيير وعمـو تجارية، ةترتبط األقساـ التحضيرية بسبعة مياديف: عموـ وتكنولوجيا، عموـ اقتصادي
الطبيعة والحياة، رياضيات وا عالـ آلي، عموـ إنسانية واجتماعية، حقوؽ وعموـ سياسية، ىندسة معمارية، 

 عمراف وميف المدينة.
 

 : تسمح بااللتحاؽ بإحدى المدارس العميا التالية:األقسام التحضيرية في العموم والتكنولوجيا -أ
 بالجزائر،المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  -
 ،المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف -
 بقسنطينة، المدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات -
 بالجزائر، المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية -
 بالبميدة، المدرسة الوطنية العميا لمري  -
 ،عنابةب المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف -
 الصناعية بعنابة، المدرسة العميا لمتكنولوجيات -
 المدرسة العميا لمعمـو التطبيقية بتممساف، -
 المدرسة العميا لميندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف، -
 المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا بالجزائر، -
 المدرسة العميا لمعمـو التطبيقية بالجزائر، -
 لمستدامة بباتنة.المدرسة الوطنية العميا لمطاقات المتجددة والبيئة والتنمية ا -

 

: تسمح بااللتحاؽ بإحدى المدارس األقسام التحضيرية في العموم االقتصادية والتسيير والعموم التجارية -ب
 العميا التالية:

 مدرسة الدراسات العميا التجارية بالقميعة، -
 المدرسة العميا لمتجارة بالقميعة، -
 بالقميعة،المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي  -
 المدرسة العميا لمتسيير واالقتصاد الرقمي بالقميعة، -
 المدرسة العميا لعمـو التسيير بعنابة، -
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 المدرسة العميا لممحاسبة والمالية بقسنطينة، -
 المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف، -
 .المدرسة العميا لالقتصاد بوىراف -

 :تسمح بااللتحاؽ بإحدى المدارس العميا التالية األقسام التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة: -ج
 المدرسة الوطنية العميا لمفالحة بالحراش، -
 لعمـو الغذاء والصناعات الزراعية الغذائية بالجزائر،المدرسة العميا  -
 العميا لمفالحة بمستغانـ،المدرسة  -
 المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطينة،  -
 حل بالجزائر،لعمـو البحر وتييئة السا المدرسة الوطنية العميا -
 المدرسة العميا لمعموـ البيولوجّية بوىراف، -
 المدرسة الوطنية العميا لمغابات بخنشمة. -

 :: تسمح بااللتحاؽ بإحدى المدارس اآلتيةاألقسام التحضيرية في اإلعالم اآللي -د
 ـ اآللي بالجزائر،عالإلالمدرسة الوطنية العميا ل -
 .لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباسالمدرسة العميا  -
 في عمـو وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة ببجاية. المدرسة العميا -

 :بااللتحاؽ بالطور الثاني بإحدى المدارس اآلتيةتسمح  :"الخاصة"األقسام التحضيرية المدمجة  -ىـ
 المدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف بالجزائر، -
 الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطينة،المدرسة  -
 المدرسة الوطنية العميا لعمـو البحر وتييئة الساحل بالجزائر، -
 المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ بالجزائر، -
 .المدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية بالجزائر -

األولي عمى شكل جداوؿ، توضح مف خالؿ أعمدتيا، القواعد العامة المطبقة في مجاؿ التسجيل  01ُيقدـ الممحق
 ه.والتوجيو في مختمف التكوينات المذكورة أعال

 تكوينات ذات تسجيالت محمية أو جيوية -
 رمز مياديف أو شعب التكويف، :1العمود 
 مياديف أو شعب التكويف،: 2العمود 
 مؤسسات التعميـ العالي التي تضمف ميداف أو شعبة التكويف، :3العمود 
 الدوائر الجغرافية التابعة لكل مؤسسة مف مؤسسات التعميـ العالي، :4العمود 
 ؿ االلتحاؽ بمياديف أو شعب التكويف،شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية، والتي تخوّ : 5العمود 
ىذا العمود كيفية المشاركة  . يوّضحليداغوجية اإلضافية لمتسجيل األوّ قواعد الترتيب والشروط البي: 6العمود 

 مياديف أو شعب التكويف.في في الترتيب بغية التسجيل األّولي 
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 شعب ذات تسجيل وطني  -
 رمز الشعبة ذات التسجيل الوطني، :1العمود 
 عنواف الشعبة ذات التسجيل الوطني، :2العمود 
 تخصصات الشعب ذات التسجيل الوطني، اويفعن :3العمود 
 مؤسسة التعميـ العالي التي تضمف الشعبة ذات التسجيل الوطني، :4العمود 
 توضيح الطابع الوطني لكل شعبة ذات تسجيل وطني، :5العمود 
 شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية، والتي تخوؿ االلتحاؽ بالشعب ذات التسجيل الوطني، :6العمود 
 الشعب ذات التسجيل الوطني. األولي فيقواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل  :7د العمو 

 ماستر ذو مسار مدمج لميسانس  -
 رمز الماستر ذو مسار مدمج لميسانس، :1العمود 
 شعبة التكويف لمماستر ذو مسار مدمج لميسانس، :2العمود 
 عنواف تخّصصات الماستر ذو مسار مدمج لميسانس، :3العمود 
 مؤسسة التعميـ العالي التي تضمف الماستر ذو مسار مدمج لميسانس، :4العمود 
 يوضح الطابع الوطني لكّل تكويف في الماستر ذو مسار مدمج لميسانس، :5العمود 
 بالماستر ذو مسار مدمج لميسانس، ؿ االلتحاؽالتي تخوّ ، و شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية :6العمود 
تكوينات الماستر ذو مسار مدمج لي في قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األوّ  :7العمود 

 لميسانس.
 العالي التكوينات المميننة المضمونة في األقسام أو في معاىد العموم والتقنيات التطبيقية لمؤسسات التعميم -

 رمز مياديف أو شعب التكوينات المميننة المضمونة، :1العمود 
 مياديف التكوينات المميننة، :2العمود 
 شعب التكوينات المميننة، :3العمود 
 تخصصات التكوينات المميننة، :4العمود 
 مؤسسات التعميـ العالي التي تضمف التكوينات المميننة، :5العمود 
 بالتكوينات المميننة، ؽيوضح الطابع الوطني الذي يميز االلتحا :6العمود 
 بالتكوينات المميننة،ؿ االلتحاؽ التي تخوّ ، و بة حسب األولويةشعب البكالوريا المرتّ  :7العمود 
 .ليقواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األوّ  :8العمود 

 

 التكوين في األقسام التحضيرية بالمدارس العميا  (02)سنتي  -
 رمز األقساـ التحضيرية، :1العمود 
 األقساـ التحضيرية داخل المدارس، :2العمود 
 المدارس العميا التي تظـ كّل نمط مف أنماط األقساـ التحضيرية، :3العمود 
 التحضيرية، ـباألقسا ؽيوضح الطابع الوطني الذي يميز االلتحا :4العمود 
 باألقساـ التحضيرية،ؿ االلتحاؽ التي تخوّ و  بة حسب األولويةشعب البكالوريا المرتّ  :5العمود 
 في األقساـ التحضيرية.لي قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األوّ  :6العمود 
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 التسجيل األولي والتوجيو في المدارس العميا لألساتذة 3.1
المدارس مسارات مخصصة  تضمف ىذه .التكوينات المضمونة في المدارس العميا لألساتذة 02 الممحقيبيف 

 لتكويف المكونيف لفائدة قطاع التربية الوطنية. يتعمق األمر بثالثة أطوار:
 أستاذ التعميـ االبتدائي، -
 أستاذ التعميـ المتوسط، -
 استاذ التعميـ الثانوي. -

 حسب، و والشعبة واألولية لدى المدارس العميا لألساتذة سنويا حسب الطور المتاحةتحدد المناصب البيداغوجية 
 االحتياجات المعبر عنيا مف طرؼ قطاع التربية الوطنية.
 31سنة عمى األكثر في  24لشرط السن المحدد بـ يخضع التسجيل النيائي في ىذه المدارس العميا لألساتذة 

)بالنسبة لمجنسين( ولنتيجة المقابمة الشفوية. يجب عمى المترشح المقبول لمتكوين في  2020ديسمبر 
 .ىذه المدارس التوقيع عمى عقد التزام مع قطاع التربية بخصوص توجييو المستقبمي عند نياية تكوينو

 

التسجيل  عمى شكل جداوؿ، توضح مف خالؿ أعمدتيا، القواعد العامة المطبقة في مجاؿ 02 الممحقُيقدـ 
 والتوجيو في المدارس العميا لألساتذة. األولي

 رمز شعب التكويف،: 1العمود 
 ف شعب التكويف،يو اعن :2العمود 
 المدرسة الوطنية العميا لألساتذة التي تضمف شعبة التكويف، :3العمود 
 الدوائر الجغرافية التابعة لكل مدرسة مف المدارس العميا لألساتذة، :4العمود 
 شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية التي تخوؿ االلتحاؽ بشعب التكويف، :5 العمود
 .قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األولي في المدارس العميا لألساتذة :6العمود 

 

 التسجيل األولي والتوجيو في شعب العموم الطبية 4.1
في شعب العمـو  مف خالؿ أعمدتو، القواعد العامة المطبقة في مجاؿ التسجيل األولي والتوجيو 03 الممحقيبيف 

 الطبية.
 رمز شعب التكويف، :1العمود 
 شعب التكويف،ف يو اعن :2العمود 
 مؤسسات التعميـ العالي التي تضمف شعب التكويف، :3العمود 
 الدوائر الجغرافية التابعة لكل مؤسسة مف مؤسسات التعميـ العالي، :4العمود 
 شعب البكالوريا التي تخوؿ االلتحاؽ بشعب التكويف، :5العمود 
 قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األولي. :6العمود 

 

 

 التسجيل األولي والتوجيو في عموم البيطرة 5.1
مف خالؿ أعمدتو، القواعد العامة المطبقة في مجاؿ التسجيل األولي والتوجيو في عمـو  04 الممحقيبيف 

 البيطرة.
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 رمز التكويف، :1العمود 
 عنواف التكويف، :2العمود 
 الجامعات، والمدرسة الوطنية العميا لمبيطرة أو المعاىد داخل الجامعات التي تضمف التكويف، :3العمود 
 كل تكويف،للجيوي أو الوطني وضح الطابع اي :4العمود 
 ؿ االلتحاؽ بالتكويف، شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية التي تخوّ  :5العمود 
 قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األولي. :6العمود 

 

 «ممتاز»حاممو شيادة البكالوريا بتقدير  6.1
  1.2وفق اإلجراء الوارد في الفقرة  بملء بطاقة الرغبات عبر الخط  ممتاز"يقوـ حامل شيادة البكالوريا بتقدير" 

 المعّبر عنيا.لو أحد اختياراتو  ىيمبّ  .مع احتراـ الشروط المتعمقة بشعبة البكالوريا، أدناه
بغض النظر عف دائرتو الجغرافية، يمكف لحامل شيادة البكالوريا بتقدير ممتاز أف يمتحق بأي مؤسسة جامعية 

مع احترام المعّدالت الّدنيا تضمف شعبة التكويف التي وّجو إلييا عف طريق المعالجة اآللية لبطاقة الرغبات، 
 .لاللتحاق

 

 حاالت خاصة 7.1
 

بغض النظر عف كل الحاالت المشار إلييا أعاله، سيتـ إعداد منشور تكميمي يضبط كل الحاالت الخاصة 
يحّدد ىذا المنشور الحاالت التي تخّوؿ لمدير المؤسسة الجامعية اقتراح ويوضح كذلؾ اإلجراءات والرزنامة، كما 

إعادة توزيع داخمي وخارجي لمطمبة بالتشاور مع الندوات الجيوية لمجامعات، ال سيما بالنسبة لمشعب التي تعرؼ 
ـّ ىذه العممية في كنف احتراـ شروط االلتحاؽ.  انخفاضا محسوسا لعدد الطمبة، عمى أف تت

 

 2020تسجيل المترشحين الجزائريين الحاصمين عمى بكالوريا خاصة  . 8.1
 مع شعب البكالوريا األخرى تتـ عمى النحو اآلتي:  )ثانوية بوعمامة(مطابقة شيادة البكالوريا الخاصة  

 

 المطابقة شعب البكالوريا الخاصة
 تسيير واقتصاد - تقني اقتصادي، فرع اقتصادي واجتماعي -
 تسيير واقتصاد - المناجمنت والتسييرعموـ وتكنولوجيا  -
 عمـو تجريبية - عموـ، فرع رياضيات وعموـ الطبيعة -

 

ال يخضع ىؤالء المترشحيف لعممية التسجيل األّولي والتوجيو عبر الخط، لكنيـ في المقابل يخضعوف لشروط 
االطالع عمييا عبر المعّدالت الّدنيا التي يمكن االلتحاؽ بكّل تكويف كما ينّص عميو ىذا المنشور وحسب 

 .موقعي اإلنترنت المخّصصين لوزارة التعميم العالي والبحث العممي
يقوـ ىؤالء المترشحيف بتسجيميـ النيائي في تكويف مف اختيارىـ المسموح ليـ بالتسجيل فيو، مباشرة في مؤسسة 

ييـ التقّدـ إلى المؤسسة . وعم2020نوفمبر  18إلى  08مف مؤسسات التعميـ العالي خالؿ الفترة الممتّدة مف 
 المختارة وبحوزتيـ شيادة البكالوريا األصمية.
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 2020تسجيل المترشحين الجزائريين الحاصمين عمى بكالوريا أجنبية  9.1
، قبل القياـ بأي تسجيل في مؤسسة 2020يجب عمى المترشحيف الجزائرييف الحاصميف عمى بكالوريا أجنبية سنة 

 عمى الخط عبر الرابط اآلتي:جامعية تقديـ طمب معادلة 
https:// www.mesrs.dz/les-equivalences 

نوفمبر  30إلى  2020نوفمبر  05بعد تسميـ المعادلة، يمكف لحاممي شيادة البكالوريا تقديـ ترشحيـ مف 
الواجية جزائري حاصل عمى بكالوريا (تحت عنواف  PROGRESباستحداث حساب عمى أرضية  2020
 :)أجنبية

https://progres.mesrs.dz/webetrangers 
( اختيارات  باحترام الشروط 06يقوم المترشح بإيداع ممفو بعد مسحو ضوئيا، يعبر من خاللو عمى ستة )

البيداغوجية المشار إلييا في ىذا المنشور، وكذا المعّدالت الّدنيا لاللتحاق التي يمكن االّطالع عمييا عبر 
( اختيارات 06ن لوزارة التعميم العالي والبحث العممي. يجب أن تتضمن الستة )موقعي االنترنت المخّصصي

 ( في الميسانس ذات التسجيل المحمي أو الجيوي، وجوبا.02المعبر عنيا اختيارين )
 

ـّ التوجيو عبر الخط ، يتقّدـ المترشح لممؤسسة التي وّجو إلييا وبحوزتو رقـ ممفو المحصل عميو بعد  بعد أف يت
، والوثائق (9DZAXXXX)برقـ تسمسمي   متبوعا9DZA  ، ىذا الّرقـ يبدأ بػ  PROGRESو في منصةتسجيم

 التالية: 
 شيادة البكالوريا األصمية، -
 شيادة المعادلة، -
 شمسيتيف، )02(صورتيف  -
 حقوؽ التسجيل. -

 

الدبموماسيين المعتمدين . تسجيل المترشحين الدوليين المستفيدين من منح الحكومة الجزائرية أو أبناء 10.1
 بالجزائر والحائزين عمى بكالوريا أجنبية والمترشحين الدوليين الحاصمين عمى بكالوريا جزائرية

 

يجب عمى المترشحيف الدولييف المستفيديف مف منح الحكومة الجزائرية أو أبناء الدبموماسييف المعتمديف بالجزائر، 
والحائزيف عمى بكالوريا أجنبية والمترشحيف الدولييف الحاصميف عمى بكالوريا جزائرية الذيف يرغبوف في الترشح 

وجوبا، عبر القنوات الدبموماسية. يمّر ممف ترشحيـ عبر  لمتسجيل الجامعي في الجزائر، إيداع طمبات تسجيميـ،
 .PROGRESثالث محطات أساسية مف خالؿ أرضية 

 

 المعادلة )بالنسبة لمحاصمين عمى بكالوريا أجنبية( -
  PROGRESبعد المسح الضوئي لممف المترشح، تقوـ الممثميات الدبموماسية بإيداع الممف عبر أرضية 

 https://progres.mesrs.dz/webetrangers)الواجية طمبة دولييف(: 
 

 بالنسبة لمبكالوريا األجنبية، تمنح شيادة معادلة في حالة التقييـ االيجابي لمممف.

https://progres.mesrs.dz/webetrangers
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 التوجيو -
البيداغوجية لسنة حصولو عمى ، عمى إثرىا يتـ توجييو حسب الشروط ت( اختيارا06يعبر المترشح عف ستة )

 .شيادة البكالوريا وفي ظل احتراـ الحصص المخصصة لكل تخّصص التي تمنحيا الدولة الجزائرية لكّل بمد
(، يتـ توجيو المترشح آليا نحو تكويف بمراعاة نتائجو 06في حالة عدـ تمبية أي اختيار مف االختيارات الستة )

 االلتحاؽ.المحصل عمييا في البكالوريا وشروط 
وبغية التأكد مف المستوى المطموب في الّمغات األجنبية مف أجل التسجيل في الشعب ذات التسجيل الوطني، 
وشعب العموـ الطبية، وعمـو البيطرة، يتـ تنظيـ اختبار في المغة األجنبية مف طرؼ المؤسسة المستقبمة. في 

 آخر.حالة اإلخفاؽ في االختبار، يقترح عمى المترشح توجييا 
يعفى المترشحيف الناطقيف بالمغة البرتغالية أو االنجميزية مف المعّدالت الّدنيا لاللتحاؽ بالتكوينات في الّمغات 

ألنيـ معنيوف أثناء سنتيـ األولى بالجزائر  )الفرنسية، االيطالية، التركية، األلمانية، واالسبانية (األجنبية
 بدروس مكّثفة في الّمغات .

 التسجيل -
ـّ إعالـ الممثميات الدبموماسية لمبمداف المستفيدة مف المنحة الجزائرية بقبوؿ الترشيحات.بعد ع  ممية التوجيو، يت

يجب عمى المترشحيف الدولييف المقبوليف التقّدـ لمؤسسات توجيييـ، مصحوبيف بممفاتيـ، إلتماـ إجراءات 
 .تسجيميـ

 يتضمف الممف الوثائق التالية:
 البكالوريا، النسخة األصمية لشيادة -
 النسخة األصمية لكشف النقاط،  -
 شيادة المعادلة لمحائزيف عمى شيادة بكالوريا أجنبية، -
 النسخة األصمية لمممف الطّبي، -
 شيادة الميالد، -
 شيادة الجنسية، -
 شمسيتيف، )02(صورتيف  -
 حقوؽ التسجيل، -
 و اإلنجميزية. الترجمة الرسمية لكّل وثيقة حرّرت بمغة غير المغة العربية أو الفرنسية أ -

 يمنح لكّل طالب دولي في المؤسسة التي وّجو إلييا رخصة تسجيل ورخصة إيواء.
 

. تسجيل حاممي شيادة البكالوريا في مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وفي 11.1
 العمميوزارة التعميم العالي والبحث المؤسسات الخاصة لمتكوين العالي المعتمدة من طرف 

 

إمكانّيات التسجيل في مؤسسات التكويف العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى )تحت الوصاية  07 الممحقف يبيّ 
كما يقّدـ الممحق المعمومات التالية عف مختمف ىذه  .البيداغوجية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي(

 القطاعات:
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 المؤسسات تحت الوصاية، -
 التكوينات المضمونة، -
 شروط االلتحاؽ. -

 

بالنسبة لمؤسسات التكويف العالي التابعة لوزارة الّدفاع الوطني، يمكف االطالع عمى قائمة مؤسساتيا وشروط 
 .(www.mdn.dz)االلتحاؽ بيا، عبر الموقع االلكتروني ليذه الوزارة 

شبكة المؤسسات الخاصة لمتكويف العالي المعتمدة مف طرؼ وزارة التعميـ العالي والبحث  08الممحق يبّيف 
 العممي، والمعمومات الخاصة بيا.

ال يخضع حاممو شيادة البكالوريا الراغبيف التسجيل في إحدى المؤسسات المذكورة أعاله إلجراءات التسجيل 
 ـ االّتصاؿ مباشرة بمؤسسة اختيارىـ.األّولى والتوجيو المحّددة في ىذا المنشور. وعميي

 

 2020شيادة البكالوريا قبل سنة  . الجزائريون الحاصمون عمى 12.1
، والذيف لـ يقوموا بأي تسجيل جامعي منذ 2020 دورةشيادة البكالوريا قبل يمكف الجزائريوف الحاصميف عمى 

عمى مستوى إحدى المؤسسات الجامعية  2020 نوفمبر 08حصوليـ عمييا، بإيداع طمب تسجيل ابتداء مف 
التابعة لدوائرىـ الجغرافية، طبقا لمشروط البيداغوجية والمعّدالت الّدنيا لاللتحاؽ بالشعبة أو ميداف التكويف لسنة 

. يتم التكّفل، حصرّيا، بيذه الطمبات من طرف حصوليـ عمى البكالوريا، وفي حدود المقاعد البيداغوجية المتوّفرة
 .المعنيةالمؤسسة 

، والذيف لـ يقوموا بأّي تسجيل جامعي منذ 2020يمكف لحاممي شيادة بكالوريا أجنبية المحصل عمييا قبل دورة 
حصوليـ عمييا، ولـ يشاركوا في اختبار االلتحاؽ لمسنوات السابقة، إيداع طمب تسجيل بعنواف السنة الجامعية 

والشروط المنصوص عمييا  9.1جراء الوارد في الفقرة في إحدى مؤسسات التعميـ العالي وفق اإل 2021–2020
 .2020 نوفمبر 08في ىذا المنشور، ابتداء مف 

 . 2020نوفمبر  18حّدد آخر أجل لمتسجيل في المؤسسات الجامعية يوـ  
 

 يستفيد حاممو أكثر من شيادة بكالوريا سوى من تسجيل واحد فقط. ال :مالحظة
 

 كيفيات التسجيل األولي والتوجيو . 2
 

 التسجيل األولي 1.2
مف خالؿ استعمالو لرقـ التسجيل ولمرمز السّري الوارديف في كشف النقاط المحّصل عميو في البكالوريا، يمكف 

، قائمة التكوينات المسموح لو التسجيل بيالممترشح الولوج عبر الموقعيف المخّصصيف بواسطة ىذا الّرمز إلى 
 (06) تنازلي، ستةترتيب لوفقا  ،بطاقة رغباتويجب عميو أف ُيسجل في مف بيف ىذه التكوينات المسموح بيا، 

 ( عمى األكثر.10اختيارات عمى األقل إلى عشرة )
 اآلتية: التكويف ساراتميمكف ليذه االختيارات أف تشمل 

 ،)، والتكوينات المميننةذات التسجيل الوطني شعبالتكوينات ذات تسجيل محّمي/جيوي، و ( الميسانس -
 ذي المسار المدمج لميسانس،  ماسترال -
 ، األقساـ التحضيرية -
 شعب المدارس العميا لألساتذة،   -
 .شعب العمـو الطبية وعمـو البيطرة -

 

http://www.mdn.dz/
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مسارين يجب عمى حامل شيادة البكالوريا أن يحّدد في بطاقة رغباتو من ضمن االختيارات، عمى األقل  :ىام
  ( من مسارات التكوين في الميسانس ذات التسجيل المحمي أو الجيوي التي تضمنيا مؤسسة جامعية.02)

  عبر موقع االنترنت المخصص ليذا الغرض.الخط، عمى  لمتذكير، يجب أف ترسل بطاقة الرغبات، حصرياً 
 ُينصح حامموا شيادة البكالوريا:

 وبطريقة جدية،بالقياـ بيذه العممية بصفة شخصية  -
 بطبع بطاقات رغباتيـ. -

تعتبر التسجيالت األّولية عبر الخط إجبارية بالنسبة لكافة حاممي شيادة البكالوريا المعنيين بيذا اإلجراء. 
يفقد كّل حامل شيادة البكالوريا الذي لم يقم ولم ي تّم تسجيمو األّولي عبر الخط وفي اآلجال المحّددة، كّل 

 في ميدان أو شعبة التكوين المرغوب فييا.إمكانية لمتسجيل 
 

 المعالجة المعموماتية 2.2
ـّ ممؤىا  المعموماتيةل المعالجة الوطنية تتكفّ  بمجمل بطاقات الرغبات لحاممي شيادة البكالوريا الجدد التي ت

رساليا عبر الخط  لي والتوجيواألوّ لمتسجيل األربعة بيف المعايير  التوليفةىذه المعالجة القائمة عمى تؤدي  .وا 
 .ديشيادة بكالوريا جد حامل  طرؼ كلّ ، إلى تمبية إحدى الرغبات المعّبر عنيا مف 1.1المذكورة في الفقرة 

 

صيف ليذا في متناوؿ حاممي شيادة البكالوريا عمى الموقعيف المخّص  المعموماتية الوطنية توضع نتائج المعالجة
شيادة  واعمى أحد ىذيف الموقعيف، سيتعرؼ حامم اطالعيـالؿ مف خوفق الرزنامة المذكورة أدناه،  الغرض

 ـ، حسب الحالة:ومف ثـ ينبغي عميي ـالبكالوريا عمى نتيجة توجييي
 أدناه، 4تأكيد توجيييـ عبر الخط، حسب الرزنامة المحددة في الفقرة  -1
معية أخرى، التقّدـ إلى المقابمة التي تجرى حضوريا بمؤسسات توجيييـ أو حضوريا في مؤسسات جا -2

يجب عمى المترشح الذي اختار إجراء المقابمة في مؤسسة جامعية أخرى االتصاؿ بمؤسسة توجييو مف 
أجل التنظيـ العممي ليذه المقابمة. تجرى المقابالت وفق الرزنامة المحددة والمواعيد  الواردة في بطاقات 

 التوجيو.
ـّ توجيييـ آلّيا إ يف لى اختيارىـ الموالي الوارد في بطاقة الرغبات والذي ال يخضع حالة اإلخفاؽ في مقابمتيـ، يت

 لمقابمة شفوية ويستوفي المعدؿ األدنى لاللتحاؽ بيذا االختيار.
ـّ فييا الحصوؿ عمى أي اختيار مف اختياراتيـ، ُيقترح عمى المعنييف عممية ثانية  في الحالة الخاصة التي لـ يت

بطاقة رغبات أخرى حسب ترتيب تنازلي. يجب أف تحتوي ىذه البطاقة عمى لمتسجيل األّولي. يجب عمييـ مأل 
(، وجوبا، في مسارات الميسانس ذات التسجيل المحّمي أو الجيوي 02( اختيارات مف ضمنيا إثنيف )06ستة )

لمقاعد مع احتراـ  المعّدالت الّدنيا لاللتحاؽ وفي حدود ا 1.2باّتباع نفس اإلجراء األولي المذكور في الفقرة 
 البيداغوجية المتوفرة طبقا لمرزنامة المحّددة أدناه.

عند الحصوؿ عمى التوجيو النيائي، يودع المترشح المعني باإليواء في حي جامعي طمبا، عبر الخطػ، حسب 
 الرزنامة المحددة.

 PROGRES أرضية يتـ التسجيل النيائي لحاممي شيادة البكالوريا الجدد عبر الخط ، بإتباع اإلجراء المبيف عمى
 .4وبإحتراـ الرزنامة المحددة في القفرة 

 يتـ إيداع النسخة األصمية لكشف نقاط البكالوريا الحقا عمى مستوى مؤسسة التوجيو.
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 الدوائر الجغرافية لمتسجيل -3
التكويف كما ىي  وشعبيمكف تغيير الدوائر الجغرافية لتسجيل حاممي شيادة البكالوريا الجدد بالنسبة لمياديف 

شيادة البكالوريا الجدد نحو مؤسسات التعميـ العالي  محددة في المالحق المناسبة لضماف توجيو أنجع لحاممي
 كافية.استيعاب وتأطير و/أو إيواء  التي توفر قدرات

ادة بالنسبة لُشعب العموـ الطبية التي يتـ االلتحاؽ بيا عف طريق معّدالت وطنية، يمكف توجيو حاممي شي
البكالوريا الجدد المعنييف بيذه الشعب، إلى أّي مؤسسة مف مؤسسات التعميـ العالي عبر التراب الوطني حسب 

 قدرات االستقباؿ.
 رموز الواليات.ليذا المنشور  05الممحقيبّيف 
 التابعة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. شبكة المؤسسات الجامعية 06الممحق يقدـ
مؤسسات التكويف العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى )تحت الوصاية البيداغوجية لوزارة شبكة  07الممحق يقدـ

 التعميـ العالي والبحث العممي(.
 مؤسسات التكويف العالي الخاصة المعتمدة مف طرؼ وزارة التعميـ العالي والبحث العممي.شبكة  08الممحق يقدـ

 

 رزنامة التسجيالت األولية والتسجيالت النيائية -4
الجامعية  دت رزنامة التسجيالت األولية والتسجيالت النيائية لحاممي شيادة البكالوريا الجدد بعنواف السنةدّ حُ 

 كما يمي:  2020-2021
 أبواب مفتوحة عمى مستوى مؤسسات التعميم العالي وفق النمط االفتراضي                                2121أكتىبر  25إلى  05من  

 2121نىفمبر  15أكتىبر إلى  24من        :0المرحلة 

 التسجيالت األولية عبر الخط 2020أكتوبر  26إلى  24من  
 الخطتأكيد التسجيالت األولية عبر  2020أكتوبر  28إلى  27من  

 معالجة الرغبات 2020نوفمبر  05أكتوبر إلى  29من 
 اإلعالن عن نتائج التوجيو مساء 2020نوفمبر  05يوم 

  

 2121نىفمبر  03بر إلى فمىن 16من          :2المرحلة  

 المقابالت الخاصة بالمرشحين الموجيين إلى المدارس العميا لألساتذة  2020نوفمبر  10إلى  06من 
العممية الثانية المخصصة لممترشحين  انطالق العممية  2020نوفمبر  08إلى  06من 

الذين لم يحصموا عمى أّي اختيار من 
 اختياراتيم

 المعالجة  2020نوفمبر  13إلى  09من 
 اإلعالن عن النتائج  مساء 2020نوفمبر  13يوم 

  

 2121نىفمبر  80إلى  81من  عبر الخطالتسجيالت النهائية  :3المرحلة 
  

 PROGRES بىاسطة أرضيةة من طرف مؤسسات التعليم العالي معالجة الحاالت الخاص :4المرحلة 

 2121نىفمبر  25إلى  09من 
  

 2121نىفمبر  31إلى  25فتح البىابة المخصصة للخدمات الجامعية من  :5 المرحلة
 

كآخر أجل لمتسجيالت النيائية لحاممي شيادة البكالوريا الجدد بعنواف السنة  2020نوفمبر  18حّدد تاريخ 
 .2021-2020الجامعية 

 .يمكف تعديل أحكاـ ىذا المنشور عند الضرورة :تنبيو
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 تعميمات:
في ظل عيد الرقمنة يتعيف عمى مؤسسات التعميـ العالي تعبئة كل إمكانيات االتصاؿ الحديثة التي مف شأنيا 
مرافقة حاممي شيادة البكالوريا الجدد الكتشاؼ العالـ الجامعي وقيمو، وقدراتو ومسارات التكويف وكذا الحياة 

ـّ  الخدمات الجامعية، كل فيما  دراءيف العالييف وممؤسسات التعميـ والتكو  كل مدراء ُيطمب مفالطالبية ومف ث
 . ىذا المنشورلممعمومات الواردة في النطاؽ   واسع لضماف نشررورية يخصو، اّتخاذ كل التدابير الّض 

 

 تطبيق الصارم ألحكام ىذا المنشور.لمنشر ولمني أولي أىمية قصوى إنّ 
 
 

 2020 سبتمبر 17 فيحرر بالجزائر 
 والبحث العمميوزير التعميم العالي 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (.مديرية التعليم والمتابعة البيداغىجية والتقييمالمالحق متوفرة عمى مستوى المديرية العامة لمتعميم والتكوين العاليين ) مالحظة:
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2020-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   450

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2020-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   451

 

 

 *-* 0202 فرديةقرارات  * -*

  مبحث العممي لعاـ المدير ال، حفيظ أوراق، يفوض إلى السيد 2020 جويمية 29مؤرخ في  550بقرار رقـ
 والتطوير التكنولوجي، اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع

 القرارات. ، بما في ذلؾالوثائق والمقررات
  مدير التعاوف والتبادؿ ما بيف ، سعيداني أرزقي، يفوض إلى السيد 2020 جويمية 29مؤرخ في  551بقرار رقـ

الجامعات، اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق 
 والمقررات، باستثناء القرارات.

  مدير الشيادات والمعادالت ، دمحم بن عميا، يفوض إلى السيد 2020 جويمية 29مؤرخ في  552بقرار رقـ
باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق  ، اإلمضاء في حدود صالحيتو،الجامعي والتوثيق

 والمقررات، باستثناء القرارات.
  مدير التكويف العالي، اإلمضاء ، جمال بوقزاطة، يفوض إلى السيد 2020 جويمية 29مؤرخ في  553بقرار رقـ

ق والمقررات، باستثناء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائ
 القرارات.

  مدير التنمية واإلستشراؼ، ، عبد الحكيم جبراني، يفوض إلى السيد 2020 جويمية 29مؤرخ في  554بقرار رقـ
اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق والمقررات، 

 باستثناء القرارات.
  مدير الميزانية والوسائل ومراقبة ، الحاج كاممي، يفوض إلى السيد 2020 جويمية 29مؤرخ في  555بقرار رقـ

التسيير، اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق 
 والمقررات، باستثناء القرارات.

  اإلمضاء في الموارد البشريةمدير ، فريد بوزيد، يفوض إلى السيد 2020 جويمية 29مؤرخ في  556بقرار رقـ ،
 القرارات. ، بما في ذلؾحدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق والمقررات

  العممي مدير إدارة وتمويل البحث ، ذىبي تومي، يفوض إلى السيد 2020 جويمية 29مؤرخ في  557بقرار رقـ
والتطوير التكنولوجي، 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 جويمية 29مؤرخ في  558بقرار رقـ

، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى ادماج، اإلمضاء في حدود صالحيتيالمستوى في الخارج واإل
 جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.

  لميزانية امدير نائب ، فاتح منصور خوجة، يفوض إلى السيد 2020 جويمية 29مؤرخ في  559بقرار رقـ
التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق والمحاسبة، اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير 

 والمقررات، باستثناء القرارات.
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  لوسائل العامة، امدير نائب ، الطيب شعبان، يفوض إلى السيد 2020 جويمية 29مؤرخ في  560بقرار رقـ
ناء القرارات اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق باستث

 والمقررات.
  لشيادات، اإلمضاء امدير نائبة ، صفية كشيدة، يفوض إلى السيدة 2020 جويمية 29مؤرخ في  561بقرار رقـ

 ، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات.افي حدود صالحيتي
  لمعادالت، اإلمضاء امدير نائبة ، إليام خنوف، يفوض إلى السيدة 2020 جويمية 29مؤرخ في  562بقرار رقـ

، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق والمقررات، باستثناء افي حدود صالحيتي
 القرارات.

  مدير الدراسات نائب ، أكمي أيت مختارمحند ، يفوض إلى السيد 2020 جويمية 29مؤرخ في  563بقرار رقـ
، اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع والمنازعاتالقانونية 
 باستثناء القرارات والمقررات. ،الوثائق

  البحث مدير  ةنائب، مختارية يسمينة بوفادي ة، يفوض إلى السيد2020 جويمية 29مؤرخ في  564بقرار رقـ
، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى ا، اإلمضاء في حدود صالحيتيوالتأىيل الجامعيالتكويني 

 باستثناء القرارات والمقررات. ،جميع الوثائق
  مدير نائب ، عبد المجيد بن عين السمن، يفوض إلى السيد 2020 جويمية 29مؤرخ في  565بقرار رقـ

، اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي وتطويرىالمتابعة المسارات المينية لممستخدميف 
 والبحث العممي، عمى جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "عمـو  دلة نور الدين، يعيف األستاذ 2020 أوت 02مؤرخ في  584بقرار رقـ
 المواد والبيئة"، المنشأ لدى جامعة الشمف.

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف  بالل رشيد، تنيى مياـ األستاذ 2020 أوت 02مؤرخ في  585بقرار رقـ
 .1"كيمياء فيزياء الجزيئات والجزيئات الكبرى"، المنشأ لدى جامعة البميدة

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "فيزياء خروبي دمحم، يعيف األستاذ 2020 أوت 02 مؤرخ في 586بقرار رقـ-
 كيمياء المواد والبيئة"، المنشأ لدى جامعة الجمفة.

  مخبر بحث بعنواف  ةمدير  ابصفتي بوزبدة عفري فريدة، تعيف األستاذة 2020 أوت 02مؤرخ في  587بقرار رقـ
 سوؽ أىراس."، المنشأ لدى جامعة إنتاج حيواني بيوتكنموجيا وصحة"
  البناء بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف " حديد مختار، يعيف األستاذ 2020 أوت 02مؤرخ في  588بقرار رقـ

 جيجل."، المنشأ لدى جامعة والمحيط
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف  بوالفمفل ابراىيماألستاذ تنيى مياـ ، 2020 أوت 02مؤرخ في  589بقرار رقـ

 "البناء والمحيط"، المنشأ لدى جامعة جيجل.
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف  باشا نصر الدين، يعيف األستاذ 2020 أوت 02مؤرخ في  590بقرار رقـ

 .1البميدة"، المنشأ لدى جامعة معالجة السطوح والمواد"
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  دراسات بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف " الكرطي دمحم، يعيف األستاذ 2020 أوت 02مؤرخ في  591بقرار رقـ
 سعيدة."، المنشأ لدى جامعة فيزيائية وكيميائية

  بصفتو مدير مخبر بحث  دريس خوجة دمحماألستاذ تنيى مياـ ، 2020 أوت 02مؤرخ في  592بقرار رقـ
 سعيدة."، المنشأ لدى جامعة دراسات فيزيائية وكيميائية  بعنواف "

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف  براىيم ىواري ، يعيف األستاذ 2020 أوت 02مؤرخ في  593بقرار رقـ
 سعيدة."، المنشأ لدى جامعة الكيمياء: تركيب، خصائص وتطبيقات"
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف  قيرة اسماعيل، يعيف األستاذ 2020 أوت 02مؤرخ في  594بقرار رقـ

 سكيكدة."، المنشأ لدى جامعة البحوث والدراسات اإلجتماعية"
  اإلعالـ بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف " ىماك عالوة، يعيف األستاذ 2020 أوت 02مؤرخ في  595بقرار رقـ

 المسيمة."، المنشأ لدى جامعة اآللي وتطبيقاتو لممسيمة
  مخبر بحث بعنواف  ةمدير  ابصفتي قمسمي سعادعيف األستاذ ت، 2020 أوت 02مؤرخ في  596بقرار رقـ

 .1"كيمياء فيزياء الجزيئات والجزيئات الكبرى"، المنشأ لدى جامعة البميدة
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف  براىيمي طارق ، يعيف األستاذ 2020 أوت 02مؤرخ في  597بقرار رقـ

"، المنشأ لدى جامعة الرياضيالمناىج والبرامج الرياضية االندماج االجتماعي والتأىيل الحركي بواسطة النشاط "
 الجمفة.

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف  دىاش الصادق، يعيف األستاذ 2020 أوت 02مؤرخ في  598بقرار رقـ
 .2البميدة"، المنشأ لدى جامعة البحوث التاريخية والحضارية"
  مدير مخبر بحث بعنواف  ابصفتي مصطفاوي عايدة ةعيف األستاذت، 2020 أوت 02مؤرخ في  599بقرار رقـ

 .2البميدة"، المنشأ لدى جامعة القانوف والعقار"
  بصفتو مدير مخبر بحث  بوسيوة نور الديناألستاذ  تنيى مياـ، 2020 أوت 02مؤرخ في  600بقرار رقـ

 .2"القانوف والعقار"، المنشأ لدى جامعة البميدةبعنواف 
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف  أحــفـيـظ مــخـتـاريعيف األستاذ ، 2020 أوت 02مؤرخ في  601بقرار رقـ

 "التحميل الرياضي، االحتماالت واألمثمية"، المنشأ لدى جامعة بسكرة.
  بصفتو مدير مخبر تحت  تـــيـــامي عبد الحميديعيف األستاذ ، 2020 أوت 02مؤرخ في  602بقرار رقـ

 أ لدى المركز الجامعي لتندوؼ.عنواف "األنظمة البيئية والطاقوية"، المنش
  الشكالة بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف " بمعربي عايد، يعيف األستاذ 2020 أوت 02مؤرخ في  603بقرار رقـ

 .1الجزائر"، المنشأ لدى جامعة الوراثية
  بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف  عميوة آمال برباحتعيف األستاذة ، 2020 أوت 02مؤرخ في  604بقرار رقـ

 "السموـ والبيئة والصحة"، المنشأ لدى جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.
  بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف  بن عمران نصيرةتعيف األستاذة ، 2020 أوت 02مؤرخ في  605بقرار رقـ

 نطق"، المنشأ لدى جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا.-صورة-"إشارة
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  فيزياء بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف " جــازي فيصليعيف األستاذ ، 2020 أوت 02مؤرخ في  606بقرار رقـ
 ."، المنشأ لدى جامعة سكيكدةوكيمياء السطوح والسطوح البينية

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف  بـــاىي الــتـركييعيف األستاذ ، 2020 أوت 02مؤرخ في  607بقرار رقـ
 "القانوف المقارف والدراسات االجتماعية واإلستشرافية"، المنشأ لدى جامعة تبسة. 

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "عمـ  مــنــصر فــؤاديعيف األستاذ ، 2020 أوت 02مؤرخ في  608بقرار رقـ
 .السموـ وأمراض األنظمة البيئية"، المنشأ لدى جامعة تبسة

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف  حــجـــاج خــمــيــليعيف األستاذ ، 2020 أوت 02مؤرخ في  609بقرار رقـ
 ."الدراسات الفمسفية وقضايا اإلنساف والمجتمع في الجزائر"، المنشأ لدى جامعة تيارت

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف  مــزعــاش مراديعيف األستاذ ، 2020 أوت 02مؤرخ في  610بقرار رقـ
 ."الدراسات التعميمية والمسانية واألدبية في الجزائر"، المنشأ لدى المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف  طــبــجــون رابــحتنيى مياـ األستاذ ، 2020 أوت 02مؤرخ في  611بقرار رقـ
 ."الدراسات التعميمية والمسانية واألدبية في الجزائر"، المنشأ لدى المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة

  بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف  عــمــور فــاطــمــةتعيف األستاذة ، 2020 أوت 02مؤرخ في  612بقرار رقـ
 .1جامعة وىراف"، المنشأ لدى حراسة مرض السرطاف"
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف  مرزوقي بدر الدينيعيف األستاذ ، 2020 أوت 02مؤرخ في  613بقرار رقـ

 .1"، المنشأ لدى جامعة وىرافالسياسةو  االجتماع ،االقتصاد ،اإلعالمية في التاريخ تحميل وتصميـ  النماذج"
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف  يمينة أبو حسن بنيعيف األستاذ ، 2020 أوت 02مؤرخ في  614بقرار رقـ

 .1"اليياكل المتوازية، المحمولة والحساب المكثف"، المنشأ لدى جامعة وىراف
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف  سنوسي دمحمتنيى مياـ األستاذ ، 2020 أوت 02مؤرخ في  615بقرار رقـ

 .1"اليياكل المتوازية، المحمولة والحساب المكثف"، المنشأ لدى جامعة وىراف
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف  سراج سيد أحمديعيف األستاذ ، 2020 أوت 02مؤرخ في  616بقرار رقـ

 .1"عالج األسناف التحفظي وأمراض القمب"، المنشأ لدى جامعة وىراف
  بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف  بن عاشور كارينتعيف األستاذة ، 2020 أوت 02مؤرخ في  617بقرار رقـ

 ."البيولوجيا والصيدلة التجريبية"، المنشأ لدى جامعة المدية
  بصفتو مدير مخبر بحث  مــقاتــمــي ســمــاعــيــنيعيف األستاذ ، 2020 أوت 02مؤرخ في  618بقرار رقـ

 .1بعنواف "العموـ وتكنولوجيا األغذية والتنمية المستدامة"، المنشأ لدى جامعة البميدة
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف  قـــارة كــمـــاليعيف األستاذ ، 2020 أوت 02مؤرخ في  619بقرار رقـ

 .1البميدة"، المنشأ لدى جامعة بعد مف والتحكـ الكيربائية األنظمة"
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف  بـــونــجـــار عدةيعيف األستاذ ، 2020 أوت 02مؤرخ في  620بقرار رقـ

 .1"مرض السرطاف"، المنشأ لدى جامعة البميدة
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف  بوعمقة قادةتنيى مياـ األستاذ ، 2020 أوت 02مؤرخ في  621بقرار رقـ

 .1"مرض السرطاف"، المنشأ لدى جامعة البميدة
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  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف  ساوشي قدوريعيف األستاذ ، 2020 أوت 02مؤرخ في  622بقرار رقـ
 ."دراسات وبحوث في األليات اإلليكترونية واإلتصاؿ"، المنشأ لدى جامعة عنابة

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف  تــومــي صــالــحتنيى مياـ األستاذ ، 2020 أوت 02مؤرخ في  623بقرار رقـ
 "دراسات وبحوث في األليات اإلليكترونية واإلتصاؿ"، المنشأ لدى جامعة عنابة.

  بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف  صــويــمــح ســعــادتعيف األستاذة ، 2020 أوت 02مؤرخ في  624بقرار رقـ
 .1"األمراض التنفسية الغير المتنقمة"، المنشأ لدى جامعة الجزائر

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف  عمران رابحتنيى مياـ األستاذ ، 2020 أوت 02مؤرخ في  625بقرار رقـ
 .1"األمراض التنفسية الغير المتنقمة"، المنشأ لدى جامعة الجزائر

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف  شمالل رزقييعيف األستاذ ، 2020 أوت 02مؤرخ في  626بقرار رقـ
 ."الرياضيات التطبيقية"، المنشأ لدى جامعة بػجاية

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف  بربوشة أحمدتنيى مياـ األستاذ ، 2020 أوت 02مؤرخ في  627بقرار رقـ
 ."الرياضيات التطبيقية"، المنشأ لدى جامعة بػجاية

  بصفتيا مديرة  ميموني صافيةتعيف األستاذة  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت269بقرار رقـ
 .1جامعة الجزائر"، المنشأ لدى فوج البحث في السكري والحملعنواف "ب ثحبمخبر 

  بصفتيا مديرة  أوعــشــرين ابــتــسـامتعيف األستاذة  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت270بقرار رقـ
مخبر تحت عنواف "البحث في السياسات العامة والتحديات التنموية واألمنية في بمداف المغرب العربي"، المنشأ 

  .لدى المدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية
  بصفتو مدير  مــغــراوي لــقـمـانتنيى مياـ األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت271بقرار رقـ

مخبر تحت عنواف "البحث في السياسات العامة والتحديات التنموية واألمنية في بمداف المغرب العربي"، المنشأ 
 لدى المدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية. 

  بصفتو مدير  يـــارو مصطفى فــاتــحيعيف األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت272بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "الرياضيات المجردة والمطبقة"، المنشأ لدى جامعة جيجل.

  بصفتو مدير  بــمــغـبـسي مــبـروكيعيف األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت273بقرار رقـ
 ."، المنشأ لدى جامعة جيجلوالكيمياء النباتيةعمـ الصيدلة مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير مخبر  مرير توفيقيعيف األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت274بقرار رقـ
 .المنشأ لدى جامعة أـ البواقيبحث بعنواف "البحث في األنظمة المعموماتية المركبة"، 

  بصفتو مدير  مخاطي فريدتنيى مياـ األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت275بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "البحث في األنظمة المعموماتية المركبة"، المنشأ لدى جامعة أـ البواقي.

  بصفتو مدير مخبر  مزيان أحمديعيف األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت276بقرار رقـ
 .1جامعة وىراف"، المنشأ لدى الفيزياء النظريةبحث بعنواف "

 بصفتيا مديرة  اديـر فريدةتنيى مياـ األستاذة  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت277 بقرار رقـ
 .1"، المنشأ لدى جامعة وىرافالفيزياء النظريةمخبر بحث بعنواف "
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  بصفتيا مديرة  تــزروتــي فــضــيــمــةتعيف األستاذة  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت278بقرار رقـ
"، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعمـو الجينوـ-التفاعالت التنوع البيولوجي والبيئة:مخبر بحث بعنواف "

 .والتكنولوجيا
  وحدةبصفتو مدير  حسين ميرازيق عيف األستاذي ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت279بقرار رقـ 

 .1قسنطينة "، المنشأ لدى جامعةالتركيبيةكيمياء المحيط والجزيئية عنواف "تحت بحث 
  بصفتو مدير مخبر  رضاضعة صالحيعيف األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت280بقرار رقـ

 بحث بعنواف "االتصاالت والمواصالت"، المنشأ لدى جامعة قالػمة.
  بصفتو مدير  دمحم الحسينبن حمزة يعيف األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت281بقرار رقـ

 ."، المنشأ لدى جامعة قالػمةتحاليل صناعية وىندسة الموادمخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير  حوحامدي موسىيعيف األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت282بقرار رقـ

 مخبر بحث بعنواف "بيولوجيا، ماء ومحيط"، المنشأ لدى جامعة قالػمة.
  بصفتو مدير مخبر  سريدي حميديعيف األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت283بقرار رقـ

 بحث بعنواف "العمـو وتكنولوجية اإلعالـ واالتصاؿ"، المنشأ لدى جامعة قالػمة.
  بصفتو مدير مخبر  جــرادي مــحــمــديعيف األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت284بقرار رقـ

 بحث بعنواف "الدراسات الشرعية والتراثية"، المنشأ لدى جامعة أدرار.
  بصفتو مدير مخبر  بـــوداوي أحــمــديعيف األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت285بقرار رقـ

 .بحث بعنواف "الرياضيات النمذجة وتطبيقات"، المنشأ لدى جامعة أدرار
  بصفتو مدير  حمداني محي الدينيعيف األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت286بقرار رقـ

 مخبر بحث بعنواف "االقتصاد الكمي والمالية الدولية"، المنشأ لدى جامعة المدية.
  بصفتو مدير  مـــزيـــود ابراىيمتنيى مياـ األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت287بقرار رقـ

 مخبر بحث بعنواف "االقتصاد الكمي والمالية الدولية"، المنشأ لدى جامعة المدية.
  بصفتو مدير  رمــيــدي عبد الوىابيعيف األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت288بقرار رقـ

 المحمية المستدامة"، المنشأ لدى جامعة المدية. ةمخبر بحث بعنواف "التنمي
  بصفتو مدير مخبر  عــبــاد ىشاميعيف األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت289بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.اليندسة المدنية والبيئةبحث بعنواف "
  بصفتو مدير مخبر  شريفي قويدريعيف األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت290بقرار رقـ

 بحث بعنواف "التنوع النباتي: محافظة وتثميف"، المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.
  بصفتو مدير  لطرش عميتنيى مياـ األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت291بقرار رقـ

 مخبر بحث بعنواف "التنوع النباتي: محافظة وتثميف"، المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.
  بصفتو مدير مخبر  بـــورعدة دمحميعيف األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت292بقرار رقـ

 بحث بعنواف "المياه والييدروميكانيؾ"، المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.
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  بصفتو مدير مخبر  أمـــغــار فــاتحيعيف األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت293بقرار رقـ
 .بحث بعنواف "التنوع البيولوجي والتكنولوجيا الحيوية والبيئة والتنمية الػمستدامة"، المنشأ لدى جامعة بومرداس

  بصفتيا مديرة مخبر  بوشناق وىيبةتعيف األستاذة  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت294بقرار رقـ
 بحث بعنواف "المعموماتية الحيوية، األحياء الدقيقة التطبيقية والػجزيئات الػحيوية"، المنشأ لدى جامعة بومرداس.

  بصفتو مدير مخبر  فــــالق سيدعمييعيف األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت295بقرار رقـ
 .المنشأ لدى جامعة بومرداس بحث بعنواف "ىندسة األنظمة واالتصاالت"،

  بصفتو مدير  دادي عــدون نــاصريعيف األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت296بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى المدرسة العميا لمتجارة.إدارة وحوكمة، تجديد وأداء المنظماتمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  حــبــايـنة دمحمتنيى مياـ األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت297بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى المدرسة العميا لمتجارة.إدارة وحوكمة، تجديد وأداء المنظماتمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير مخبر  طـــمحــة أحــمــديعيف األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت298بقرار رقـ
 تحت عنواف "الدراسات القانونية واالقتصادية"، المنشأ لدى المركز الجامعي ألفمو.

  بصفتيا  حاج حمو أسيا سيامتعيف األستاذة  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت299بقرار رقـ
 بومديف لمعمـو والتكنولوجيا."، المنشأ لدى جامعة ىواري المواد المتعددة األجزاءمديرة مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير مخبر  ادوىـــار مـــجــيــديعيف األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت300بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا.الكيمياء العضوية التطبيقيةبحث بعنواف "

  بصفتيا  نورة أوسعيد بن نعمانتنيى مياـ األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت301بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.الكيمياء العضوية التطبيقيةمديرة مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  طيراوي عبد المطيفيعيف األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت302بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "اإللكترونيؾ الكمية"، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.

  بصفتو مدير  نموشي مسعودتنيى مياـ األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت303بقرار رقـ
 لمعموـ والتكنولوجيا. مخبر بحث بعنواف "اإللكترونيؾ الكمية"، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف

  بصفتو مدير مخبر  جـــابــو نسيميعيف األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت304بقرار رقـ
 .بحث بعنواف "الكيمياء العضوية المواد الطبيعية وتػحاليل"، المنشأ لدى جامعة تممساف

  بصفتو مدير مخبر  عرار زىيرتنيى مياـ األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت305بقرار رقـ
 بحث بعنواف "الكيمياء العضوية المواد الطبيعية وتػحاليل"، المنشأ لدى جامعة تممساف.

  بصفتو مدير مخبر  بــــزاز عبد اإللــويعيف األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت306بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة تممساف.محيطياالماء والمنشاءات في بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  غماري فؤادتنيى مياـ األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت307بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة تممساف.الماء والمنشاءات في محيطيامخبر بحث بعنواف "
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  بصفتو مدير  بوشيخي ثاني زىيريعيف األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت308بقرار رقـ
مخبر بحث بعنواف "تثميف نشاطات اإلنساف مف أجل حماية البيئة والتطبيق في الصحة العمومية"، المنشأ لدى 

 جامعة تممساف.
  حساين زوجة عبد الالوي تنيى مياـ األستاذة  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت309بقرار رقـ

بعنواف "تثميف نشاطات اإلنساف مف أجل حماية البيئة والتطبيق في الصحة بصفتيا مديرة مخبر بحث  كريمة
 العمومية"، المنشأ لدى جامعة تممساف.

  بصفتو مدير  بجاوي عبد الحفيظيعيف األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت310بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "جراحة األسناف التجريبية"، المنشأ لدى جامعة تممساف.

  بصفتو مدير  بن قمفـاط مـختارتنيى مياـ األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت311بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "جراحة األسناف التجريبية"، المنشأ لدى جامعة تممساف.

  بصفتو مدير  شيخ عبد المجيديعيف األستاذ  ،2020 أوت 16مؤرخ في  .ع.ب.ع.ت.ت/م312بقرار رقـ
 والمواد"، المنشأ لدى جامعة تممساف. ةمخبر بحث بعنواف "ىندسة األنظمة الميكانيكي

  بصفة رئيس المجمس العممي  بشير بويجرة نورالدينيعيف السيد  ،2020 أوت 26مؤرخ في  634بقرار رقـ
 .الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحةلموكالة 

  عــيــن بــعــزيــز حــســيــنة، تعيف األستاذة 2020 سبتمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت322بقرار رقـ 
 "، المنشأ لدى المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة."الصحة واإلنتاج الحيوانيبصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف 

  بن مــيــدي مــريــم ىــنــد، تنيى مياـ األستاذة 2020 سبتمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت323بقرار رقـ 
 "، المنشأ لدى المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة.الصحة واإلنتاج الحيواني"بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف 

  بصفتو  مــحــمــدبـــمــعــزوقــي ، يعيف األستاذ 2020 سبتمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت324بقرار رقـ
 .2"، المنشأ لدى جامعة البميدةالدراسات األدبية والنقدية"مدير مخبر بحث بعنواف 

  بصفتو مدير  حميداتو عمي، تنيى مياـ األستاذ 2020 سبتمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت325بقرار رقـ
 .2، المنشأ لدى جامعة البميدة"الدراسات األدبية والنقدية"مخبر بحث بعنواف 

  بصفتو  بن دحمان دمحم نصر الدين، يعيف األستاذ 2020 سبتمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت326بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة مستغانـ."تقويـ برامج النشاطات الرياضة: التعميـ والتدريبمدير مخبر بحث بعنواف 

  بصفتو مدير مخبر  ريـــازي عــمــي، يعيف األستاذ 2020 سبتمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت327بقرار رقـ
 ، المنشأ لدى جامعة مستغانـ."الكائنات الحية الدقيقية النافعة، األغذية الوظيفية والصحة"بحث بعنواف 

  بصفتو  مــبــروكــي عبد القــادر، يعيف األستاذ 2020 سبتمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت328بقرار رقـ
 ، المنشأ لدى جامعة مستغانـ."والنقل والمحافظة عمى البيئةالبناء "مدير مخبر بحث بعنواف 

  بصفتو  مــيـســوم حــنـيـفـي، تنيى مياـ األستاذ 2020 سبتمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت329بقرار رقـ
 ، المنشأ لدى جامعة مستغانـ."البناء والنقل والمحافظة عمى البيئة"مدير مخبر بحث بعنواف 



  2020-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   459

 

 

  بصفتو مدير  عــريــوة مــحــاد، يعيف األستاذ 2020 سبتمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت330بقرار رقـ
 ، المنشأ لدى جامعة المسيمة."االستراتيجيات والسياسات االقتصادية في الجزائر"مخبر بحث بعنواف 

  بصفتو جاب هللا مصطفى ، تنيى مياـ األستاذ 2020 سبتمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت331بقرار رقـ
 ، المنشأ لدى جامعة المسيمة."االستراتيجيات والسياسات االقتصادية في الجزائر"مدير مخبر بحث بعنواف 

  بصفتو مدير مخبر  عــبــيـد دمحم، يعيف األستاذ 2020 سبتمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت332بقرار رقـ
 المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.، "تفاعل الشبكات والمحوالت واآلليات الكيربائية"بحث بعنواف 

  بصفتو مدير  حــراق عبد الغاني، يعيف األستاذ 2020 سبتمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت333بقرار رقـ
 .1، المنشأ لدى جامعة سطيف"الميكاترونيؾ"مخبر بحث بعنواف 

  بصفتو مدير مخبر  زواوي أحمد، يعيف األستاذ 2020 سبتمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت334بقرار رقـ
 .1، المنشأ لدى جامعة سطيف"نمو وتخصيص نصف النواقل الجديدة"بحث بعنواف 

  بصفتو  بوحمادو عبد المجيد، يعيف األستاذ 2020 سبتمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت335بقرار رقـ
 .1، المنشأ لدى جامعة سطيف"إعداد مواد جديدة وتخصصيا"مدير مخبر بحث بعنواف 

  بصفتو مدير مخبر  عزوزي جمول، يعيف األستاذ 2020 سبتمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت336بقرار رقـ
 ، المنشأ لدى جامعة خميس مميانة."الموانع الصناعية، قياسات وتطبيقات"بحث بعنواف 

  بصفتو  شــطــي بــوعــالم، تنيى مياـ األستاذ 2020 سبتمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت337بقرار رقـ
 ، المنشأ لدى جامعة خميس مميانة."الموانع الصناعية، قياسات وتطبيقات"مدير مخبر بحث بعنواف 

  بصفتو مدير  صــدوقي مصطفى، يعيف األستاذ 2020 سبتمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت338بقرار رقـ
 ، المنشأ لدى جامعة خميس مميانة."الصوتيات واليندسة المدنية"مخبر بحث بعنواف 

  بصفتو مدير  بــوعــزيــز أحمد، يعيف األستاذ 2020 سبتمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت339بقرار رقـ
 .1، المنشأ لدى جامعة الجزائر"الموارد الحية ذات األىمية االقتصادية في الجزائر"مخبر بحث بعنواف 

  بصفتيا مديرة  حسيبةجمعة ، تعيف األستاذة 2020 سبتمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت340بقرار رقـ
 .، المنشأ لدى مدرسة الدراسات العميا التجارية"اإلدارة، األداء واالبتكار"مخبر بحث بعنواف 

  بصفتو مدير  كـــوديــد سـفـيـان، يعيف األستاذ 2020 سبتمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت341بقرار رقـ
 ، المنشأ لدى المركز الجامعي لعيف تيموشنت."والسياحياستراتيجيات تنمية القطاع الفالحي "مخبر تحت عنواف 

  بصفتو مدير  مجرام دمحم الصالح، يعيف األستاذ 2020 سبتمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت342بقرار رقـ
 ، المنشأ لدى جامعة سكيكدة."اليندسة الكيميائية والبيئة في سكيكدة"مخبر بحث بعنواف 

  بصفتو مدير  حــيــجـب مصطفى، يعيف األستاذ 2020 سبتمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت343بقرار رقـ
 ، المنشأ لدى جامعة سكيكدة."المواد، الجيوتقني، السكف والعمراف"مخبر بحث بعنواف 

  بصفتو مدير حــوابــس مــراد  ، يعيف األستاذ2020 سبتمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت344بقرار رقـ
  .التكنولوجيات الصناعية بعنابةالمنشأ لدى المدرسة العميا في  ،"تكنولوجيات أنظمة الطاقة" مخبر تحت عنواف

  بصفتو مدير مخبر  ذوادي عمي، يعيف األستاذ 2020 سبتمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت345بقرار رقـ
 ، المنشأ لدى جامعة ورقمة."التموث ومعالجة النفايات"بحث بعنواف 



  2020-الثالثالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   460

 

 

  بصفتو  بن حميدوش نور الدين، يعيف األستاذ 2020 سبتمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت346بقرار رقـ
 ، المنشأ لدى جامعة المسيمة."الرياضيات التطبيقية البحتة"مدير مخبر بحث بعنواف 

  بصفتو مدير  بن دراجي الــعــيــد، يعيف األستاذ 2020 سبتمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت347بقرار رقـ
 ، المنشأ لدى جامعة المسيمة."التنوع الحيوي والتقنيات الحيوية لتثميف الموارد النباتية"مخبر بحث بعنواف 

  بصفتو مدير  رمضان حــيــنــونــي، يعيف األستاذ 2020 سبتمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت350بقرار رقـ
 .لتامنغست، المنشأ لدى المركز الجامعي "تامنغستالموروث العممي والثقافي لمنطقة "مخبر تحت عنواف 

  بصفتو  كــشــنــيــط عــزالــديــن، تنيى مياـ األستاذ 2020 سبتمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت351بقرار رقـ
 .لتامنغست، المنشأ لدى المركز الجامعي "الموروث العممي والثقافي لمنطقة تامنغست"مدير مخبر تحت عنواف 
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 *-* 0202 مقررات فردية *-*
 

  لممدرسة رئيس لجنة الصفقات بصفة بوقرورة عمي يعيف السيد ، 2020 جويمية 01مؤرخ في  182بمقرر رقـ
 المسيمة.-العميا لألساتذة ببوسعادة

  لمركز رئيس لجنة الصفقات بصفة تساليت جياللي يعيف السيد ، 2020 جويمية 01مؤرخ في  183بمقرر رقـ
 تطوير التكنولوجيات المتقدمة.

  البحث العممي أميف عاـ مركز ساسي رشيد، السيد  يكمف، 2020 جويمية 12مؤرخ في  188بمقرر رقـ
 والتقني حوؿ المناطق القاحمة، بالتسيير المالي والمحاسبي لممركز.

   لجامعة رئيس لجنة الصفقات بصفة مغاشو مراد يعيف السيد ، 2020 جويمية 13مؤرخ في  189بمقرر رقـ
 تيارت.

  رئيس لجنة الصفقات بصفة زيتوني عبد الغني يعيف السيد ، 2020 جويمية 13مؤرخ في  190بمقرر رقـ
 لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة.

  رئيس لجنة الصفقات بصفة سعد الدين عبد الحميد يعيف السيد ، 2020 أوت 10مؤرخ في  203بمقرر رقـ
 بجاية.-لمركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية

  لموكالة رئيس لجنة الصفقات بصفة بالسكة إسماعيل يعيف السيد ، 2020 أوت 10مؤرخ في  204بمقرر رقـ
 الموضوعاتية لمبحث العممي في الصحة.
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